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TITULACIÓ 
 
Al nostre institut t’oferim la possibilitat 
d’aconseguir el títol de Graduat en 
Secundària.  
T’oferim una oferta molt àmplia 
d’optatives: 
 

- francès 
- taller de castellà 
- processos de comunicació 
- taller d’artesania 
- taller de matemàtiques 
- biblioteca i lectura 
- alimentació i salut 
- energies renovables 
- iniciació a l’electrònica 
- botànica aplicada 
- llenguatge cinematogràfic 
- imatge i expressió 
- taller de teatre 
- informàtica 
- cultura clàssica 
- transició a la vida adulta i activa 

 
A quart d’ESO pots elegir entre varis 
itineraris que surten d’elegir una 
matèria de cada columna: 
 
Física-Química Ed. Plàstica i 

Visual 
Tecnologia 

Llatí Francès Música 

Informàtica  Inforrmàtica 
(anglès) 

Biologia-
Geologia 

Però com que no tothom és 
igual, oferim una sèrie de 
programes específics per a 
poder atendre tota la diversitat 
d’alumnat: 
 

PROGRAMES EDUCATIUS 
ESPECÍFICS 

 
- Programa d’integració per a les 

persones amb discapacitat. 
- Programa de compensació 

educativa per a les persones 
amb desaventatge social. 

- Programa d’acolliment 
lingüístic per a l’alumnat 
d’incorporació tardana. 

- Programa de Diversificació 
Curricular de dos anys, per a 
l’alumnat que està motivat però 
té dificultats per a l’obtenció del 
títol. 

- Programa de Diversificació 
Curricular d’un any, per a 
l’alumnat motivat amb 
dificultats per a l’obtenció del 
títol i que té el 3r d’ESO 
aprovat. 

- Secció Europea on 
s’imparteixen les 
matemàtiques en francès, 

adreçada a l’alumnat 
especialment motivat que 
cerca un ensenyament de 
màxima qualitat, tot pensant en 
la millor projecció posterior, 
mitjançant el domini d’una altra 
llengua euorpea. 

- Secció Europea on s’imparteix 
en anglès: ciències naturals, 
física i química, música, 
ciències socials, tecnologia, 
informàtica…, adreçada a 
l’alumnat especialment motivat 
que cerca un ensenyament de 
màxima qualitat. 

 
 
 
 

ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES I 

EXTRAESCOLARS 
 
- Viatges d’estudis i excursions 
- Badmington, ball de saló i rugbi 
- Optatives molt pràctiques i 

amb projecció artística: teatre, 
imatge i expressió (amb la 
confecció d’un curtmetratge). 
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NO US PODEM OFERIR: 
 

- Un centre gran on els alumnes 
passin desapercebuts. 

- Un centre de luxe, nou i amb 
dependències grans i 
espectaculars. 

 

SÍ US PODEM OFERIR: 
 

1. Un ensenyament individualitzat 
i ajustat a les necessitats de 
cada alumne. 

2. Tutories molt dinàmiques amb 
un fort contacte amb les 
famílies. 

3. La darrera tecnologia dins de 
les aules (portàtils, canons de 
projecció). 

4. Un contacte molt directa i 
immediat amb les famílies 
(SMS). 

5. Tots els projectes innovadors 
que puguin millorar la qualitat 
de l’ensenyament. 

6. L’esforç d’un claustre de 
professorat molt compromés 
amb la seva tasca docent. 

7. Un equip directiu preocupat i 
accesible, disposat a solucionar 
els possibles problemes que es 
puguin presentar. 

 
 
 
 

 
 
 
 

En definitiva, un ambient 
agradable i tranquil per a 
aprendre. 
 
 
 

Ens podeu trobar a 
www.iesarxiduc.net 
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