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Presentació 
 

El nostre Institut és un centre públic que es declara laic, igualitari, integrador, plural, català i progressista. 
Som un Institut amb molts anys de tradició, arrelat a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i al barri de 
Singuerlín ja que el nostre centre es va inaugurar el curs 1978-79. 
El nostre centre permet la continuïtat després de l’ESO ja que oferim ensenyaments post-obligatoris de BTX 
(científic-tecnològic i social-humanístic) i Formació Professional de les famílies Sanitàries, Automoció i Imatge 
personal, tant de Grau Mitjà com de Grau Superior. 

Horaris 
Matí: les classes del matí són de 8 a 14:40h cada dia. 
Tarda: No hi ha classes a la tarda ja que els alumnes de BATX fan una jornada continuada. 
Es fan dospatis: de 10-10:20h i de 12:20-12:40h. 

Matèries 
 

Tenim ungrupde 1r i un de 2n de BATX. 

 

Assistència, 
Retards 

i Disciplina. 

L'assistència de l'alumnat és obligatòria i les absències s'han de justificar. Cada matí les famílies rebran un 
correu electrònic que els avisarà de l’absència del seu fill.L'Institut disposa d'un programa informàtic per tal de 
controlar l'assistència i cada dilluns enviem un informe de la setmana anterior. Tota la informació està disponible 
en una APP per a mòbil.  

Tutor/a de 
grup 

Cada grup té un tutor/a de grup encarregat dela sessió de Tutoria, 1hora/setmanal. Hi ha també un tutor/a de 
seguiment, que serà qui realitzarà les entrevistes tutorials amb les famílies.  

 
Avaluació  

 

Hi ha tres avaluacions, una al final de cada trimestre. També es fa una Avaluació Inicial.  
- Avaluació extraordinària: 1r BATX,mes de setembre del curs següent; 2n BATX, al juny. 

Recursos  
del Centre 

 

Humans: El centre compta amb una Professora d’Orientació Educativa qui juntament amb la professional de 
l'EAP del Dept. d'Ensenyament assessoren els tutors/es, s'entrevisten amb els alumnes i/o pares i orienten i 
faciliten la recerca d'ajudes internes o externes al centre (programa Salut i Escola, CSMIJ, Serveis Socials, 
Hospital de Dia, UEC, etc).  
Instal·lacions: 2 Aules d'Informàtica, 2 Laboratoris, 3 Aules de Tecnologia, Aula d’Idiomes, Aula de Dibuix, Aula 
d’escacs, Aula de Música, Aula de Mediació, sala d’Audiovisuals, 2 pistes exteriors, 1 Gimnàs, Menjador amb 
cuina pròpia i Biblioteca que es pot utilitzar per les tardes per estudiar fins les 21:15h.  

 
Sortides 

 

Alllarg del curs hi ha programades unes sortides de matèria, pensades per reforçar i complementar els continguts 
treballats a l’aula, i sortides de tutoria, que ens serveixen per possibilitar una millor coneixença i convivència entre 
els alumnes que formen el grup. En tots dos casos la participació és obligatòria atès que són activitats de 
centre.A BATX són tradicionals al nostre centre: el viatge a França de dos dies que es fa a amb els alumnes de 
l’optativa de francès iel viatge a Madrid de 2n de BATX. 

Matrícula 
Preinscripció: De l’11al 15 de maig 
Matrícula: Ordinària del 13 al 17 de juliol  /  Extraordinària del 7 al 10 de setembre 

 


