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ESO: 
♦ 4 Línies a 1r, 2n, 3r i 4rt  

BATXILLERATS: 
♦ Humanístic -social
♦ Científic -tecnològic

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ: 
♦ Gestió administrativa i d’àmbit jurídic
♦ Fusteria i moble
♦ Instal·lació i moblament
♦ Fabricació mecànica
♦ Manteniment electromecànic i manteniment de línies

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: 
♦ Administració i finances
♦ Disseny i moblament
♦ Programació de la producció en fabricació mecànica
♦ Disseny en fabricació mecànica
♦ Mecatrònica

PROJECTES I SERVEIS   
L'Escola participa en diferents  projectes, la finalitat dels 
quals és donar una educació integral a tot l’alumnat. 

♦ Mediació
♦ Aula Oberta
♦ SIEI
♦ Escola generadora de benestar
♦ Tutoria entre iguals ( TEI)
♦ Sortides d’idiomes a l’estranger
♦ Setmana final de convivència i esport
♦ Viatge final d’etapa
♦ Suport Psicopedagògic
♦ Associació cultural i esportiva
♦ Bar- Menjador  (servei de menjador)
♦ Projecte AVANCEM
♦ Assistència social
♦ Consignes (AMPA)
♦ Biblioteca 

Informació del centre 

A l’ESO: Equips docents per nivell de matèries 
comunes. Es reuneixen una hora setmanal per 
posar en comú el progrés i l’orientació individual 
de l’alumnat, la dinàmica de grup-classe i el 
seguiment curricular. 

Al Batxillerat: Constituït  pel professorat de 
matèries comunes i de modalitat. Es reuneix 
mensualment. 

Als Cicles Formatius: Integrat pel professorat del 
departament de la  Família Professional 
corresponent. Es reuneix setmanalment. 

Puntualitat i seguretat 

El centre utilitza  la plataforma Esemtia, per tal de 
donar informació puntual a les famílies sobre la 
l’assistència així com d’altres notificacions 
d’interès sobre els seus fills/es. Prefectura 
d’estudis comunica periòdicament d’aquestes als 
tutors/es.  És molt important, en el moment de fer la 
matrícula, que els pares deixin un número de mòbil 
de contacte i el correu electrònic (que no sigui el de 
l’alumne/a) a fi de rebre aquesta informació. 

En cas d'accident, l'alumne és traslladat a un centre 
d'urgències sanitàries per ser atès i explorat, 
mentre l'Escola ho comunica a la família.  

Per les activitats fora de l’escola l’alumnat ha de 
portar autorització de les famílies i, en cas de 
sortides de més d'un dia, ha d'informar, mitjançant 
un imprès que facilita l'escola,  de possibles 
circumstàncies mèdiques que l'envoltin. 

Equip docent i alumnat 

http://www.escolaindustrial.org/


• Participació en àrees de gestió, organització, planificació, qualitat i comercials de les empreses relacionades amb aquest tipus d'activiINSTITUT ESCOLA INDUSTRIAL DE SABADELL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    INFORMACIÓ ESO  

Matèries Comunes:  Música, Llengua Catalana, Llengua 
Castellana, Idioma, Ciències Socials, Educació Física, 
Matemàtiques, Ciències Experimentals,  Educació Visual 
i Plàstica I Tecnologia 

Matèries Optatives:  És la part variable del currículum 
que el centre dissenya per complementar i millorar la  
formació de l’alumnat. 

Treball de Síntesi o Treball de Recerca: És una matèria 
interdisciplinària i  obligatòria. Es pretén aplicar a una 
situació pràctica els coneixements adquirits en les 
diferents matèries del currículum en format de treball 
per projectes. 
L’alumne haurà de mostrar capacitat d’autonomia en 
l’organització del seu treball, i també de cooperació i 
col·laboració en el treball en equip.  

Alternatives  a la religió 1r ESO: En el full de matrícula es 
podrà triar entre: 
-Religió o Cultura i valors ètics (Anual)
-2n idioma Francès (Anual) o Treballs Transversals
(Anual)
 

Distribució curricular 

Hores lectives: 30 setmanals. 

GRUPS: Són heterogenis i es procura mantenir la 
paritat de gènere. 

Tutoria: A l'ESO, al Batxillerat i als Cicles Formatius hi 
ha un/a  tutor/a de grup que imparteix la matèria de 
Tutoria i porta a terme el Pla d'Acció Tutorial (PAT). En 
aquest pla es programen activitats d'orientació 
personal, acadèmica i professional i recullen temes 
transversals. 

El/la tutor/a fa el seguiment individual de l'alumnat i 
manté la relació amb la família.  

Reunions: A l'ESO, al Batxillerat i als Cicles Formatius 
es fan reunions de pares i mares. En aquestes 
reunions, s'expliquen aspectes generals del 
funcionament de l'Escola i de la dinàmica dels grups.   

Estructura Sistema Educatiu 

Els estudis d’ESO comprenen la franja d’edat dels 
12 als 16 anys i s'ha de cursar obligatòriament .  

Té una finalitat pròpia i no ha de ser un trànsit al 
batxillerat, cicles formatius o altres formacions. 

En aquesta etapa, els nois i noies han d'assolir 
les competències que els hi permetin assolir els 
conceptes, les habilitats, les actituds i els valors 
que els condueixin a l'autonomia individual, a la 
formació de la pròpia personalitat per tal de 
desenvolupar les seves pròpies aptituds. 

També han de consolidar la formació que els 
permeti incorporar-se a la vida laboral o accedir a 
l'educació secundària post-obligatòria. 

Informació General de l’ESO 

Altres informacions 




