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Organització general. L’etapa de l’educació secundària 
obligatòria s’organitza en matèries i comprèn quatre cursos 
acadèmics. Els dos primers cursos de l’etapa mantenen la 
coherència amb l’educació primària, garantint la 
coordinació entre les etapes, per tal d’assegurar-ne una 
transició adequada de l’alumnat i facilitar la continuïtat del 
seu procés educatiu, com a part integrant de l’educació 
bàsica. D’aquesta manera, es potencia l’autonomia de 
l’alumne i s’enforteixen els hàbits de treball. Els dos últims 
cursos de l’etapa consoliden el procés de l’adquisició de les 
competències clau i preparen per a la continuïtat cap a 
estudis posteriors. 
 
Horari. L’horari lectiu és de dilluns a divendres de 8:00 h a 
14:30 h. L’horari no lectiu d’activitats extraescolars és de 
dilluns a dijous de 15:30 h a 17:20 h.  
 
Biblioteca. La biblioteca del nostre centre està oberta cada 
dia en  horari de matins a partir de les 10:00 h fins les 14:00h 
i a les tardes de 15:30 h fins les 18:30 h.  
A la biblioteca pots venir a estudiar, a llegir i també pots 
endur-te en préstec  novel·les, pel·lícules, còmics, etc. 
Disposa  d’un blog, l’objectiu principal del qual és apropar, 
fer visible i compartir 
tot allò relacionat amb 
l’experiència de la 
lectura  i amb el món 
literari. 
 
 
 
“L’única cosa imprescindible que has de saber és on hi ha una Biblioteca”  
-Albert Einstein- 



Matèries optatives de 1r a 3r d’ESO 
1ESO Social  science  in  English. Còmic. Robòtica. 

Programació amb Scratch. Instrument 
musical. Optatives de reforç. 

 

2ESO Taller de ràdio. Hort escolar. Mediació 
escolar. Tennis. Teatre escolar. Speaking. 
Robòtica. Alemany. Optatives de reforç. 

 

3ESO Alemany. Emprenedoria. Cultura clàssica 
Experimentals. Reforç Anglès. 

 

 
 
Aprenentatge basat en projectes.   L’aprenentatge basat en 
projectes és un mètode de treball globalitzador que pretén 
donar el protagonisme a l’alumnat, tot fent-lo responsable del 
seu propi aprenentatge. A l’institut La Pineda desenvolupem 
projectes al llarg 
del curs des de les 
diferents matèries  
però el nostre 
objectiu és desen-
volupar al final de 
trimestre un pro-
jecte a cada nivell 
educatiu per tal d’englobar aprenentatges de manera 
transversal i des dels diferents  àmbits,  per tal de millorar 
l’assoliment de les competències bàsiques. 
 

Club de lectura 
 Durant els tres 
trimestres i des de 
l’àmbit lingüístic es  
realitza el club de 
lectura a la 
biblioteca del nostre  



centre, el qual consisteix en llegir un o diversos  llibres 
escrits en la llengua de la matèria que pertoca a cada 
trimestre i  que els/les alumnes poden escollir. 
 
Activitats extraescolars. Les activitats extraescolars estan 

organitzades pel 
centre en 
col·laboració amb 
l’AMPA i són 
gratuïtes.  
 
 

 
Esport Futbol, Bàsquet, Tennis Taula 
Idiomes Reforç Anglès, Official exam preparation. 

Art Taller de Cinema, Coral 
Matemàtiques Reforç de matemàtiques, Proves cangur 

 
Sortides. Programació completa de sortides al llarg de 
tota l’etapa amb un viatge final d’etapa a un país de la 
Unió Europea. Estada d’idioma al Regne Unit. 
 
Atenció a la diversitat. Les mesures d’atenció a la 
diversitat són el conjunt d’estratègies organitzatives i 
metodològiques afavoridores de l’èxit escolar que 
condueixen a la superació de l’etapa. 
 
Acció tutorial. Tots els alumnes  disposen d’un professor 
tutor a qui correspon la 
relació amb les famílies o 
tutors legals dels alumnes. 
 
  



Organització de quart curs.  
 
□ OPCIÓ ACADÈMICA 
-orientada als estudis de 

batxillerat científic 
tecnològic- 

 

□ OPCIÓ ACADÈMICA 
-orientada als estudis de 
batxillerat humanístic  

social- 

□ OPCIÓ APLICADA 
-orientada als estudis de 
formació professional- 

FÍSICA I QUÍMICA 
 

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA 

LLATÍ 
 

ECONOMIA 

CIÈNCIES 
APLICADES A 
L’ACTIVITAT 

LABORAL 
 

TECNOLOGIA 
□ ALEMANY II 
□ FILOSOFIA 

□ EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
□ TIC 

□ MÚSICA 
 
 
Projectes específics del centre 
 
 
 
 
 
  



Llibres de text. El centre amb la col·laboració de l’AMPA 
ofereix la possibilitat de participar en un projecte de 
reutilització de llibres de text a través de l’empresa Iddink 
amb un estalvi aproximat d’un 50% sobre el preu de 
venda al públic. 
 
Projecte Instituts Oberts. Es porta a terme amb la 
dinamitzadora del centre i es realitzen tallers, lligues 
esportives i altres activitats amb la coordinació 
d’extraescolars i l’AMPA. 
 
Serveis del Centre.  
Departament d’orientació educativa 
Equip d’Assessorament Psicopedagògic 
Associació Esportiva Escolar 
Cantina 
Mediateca i accés a internet 
Reprografia d’autoservei 
Activitats extraescolars 
Biblioteca escolar (tardes) 
Punt d’informació juvenil 
Sala d’actes 
Armariets de lloguer anual 
  
Assistència. El control de l’assistència es fa en cada 
classe i es comunica diàriament a la família mitjançant 
aplicatiu. 

 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horari de Secretaria 
de 10:00h a 13:00h  (tots els dies) 

 i de 15:00h a 17:00h (dimarts, dimecres i dijous) 
 
 

Carrer de la Batllòria s/n 
09817 Badalona 
Tel. 93 399 05 11 

ieslapineda@xtec.cat 
 

 
 
 
 
 
  

 

 
Jornada de portes obertes i orientació 

Del 8 al 12 de març 
 

Cal demanar data i hora mitjançant cita 
prèvia. Consulteu la web del centre 

 

www.inslapineda.cat 
 

http://www.inslapineda.cat/
http://www.inslapineda.cat/
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