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COMENÇAR LA SECUNDÀRIA

Hem de continuar
la nostra formació...

Horari del
centre:
Tots els matins de
8 a 14.30 hores.

Horari de
l’AMPA:
Les tardes dels
dimarts de 18.00 a
19.00 hores.

Deixar l’escola de primària i
començar
l’ensenyament
secundari obligatori (ESO) a
l’institut comporta alguns
canvis: nous companys i
companyes, nous professors
i professores, un horari
diferent, passar de ser els
grans de l’escola a ser els
petits de l’institut...
Aquests
canvis
poden
provocar certs dubtes, tant
als nois i noies com als seus
pares i mares: Quines
matèries hauré d’estudiar?
Com atén el centre alumnes
tan

diversos? Què són les
optatives? És veritat això
que m’han dit...?
Afortunadament la realitat
demostra que tot és molt
més senzill que quan ho
imaginem o ens ho
expliquen.
Malgrat aquests possibles
dubtes, l’entrada a l’institut
continua
essent
una
oportunitat
de
seguir
progressant en la formació i
la maduració personal del
jovent i un pont per a
posteriors estudis postobligatoris.

L’Institut Vinyes Velles va
iniciar la tasca de l’educació
secundària a Montornès del
Vallès el curs 1983 - 1984, fa
més de 30 anys. Inicialment
com a institut de Batxillerat,
impartint BUP i COU, i ara
com a institut

d’educació
secundària,
impartint ESO i Batxillerat.
Però sempre, fent front al
repte de formar joves dins
d’un marc de llibertat,
respecte,
disciplina
i
exigència acadèmica.

Benvinguts a l’Institut Vinyes Velles

Què és l’ESO?
L’ESO s’organitza en
diferents matèries, la
majoria d’elles iniciades ja a
primària. N’hi ha de
comunes, les que cursa tot
l’alumnat, però també n’hi
ha d’optatives -aquelles
que es poden escollir.
Complementàriament, el
quart curs té un caràcter
orientador, especialment
en la continuïtat en estudis
post-obligatoris.
La finalitat de l’ESO és
proporcionar a l’alumnat

Com tractem la diversitat?
una educació que li
permeti, entre d’altres
objectius, assegurar-se un
desenvolupament personal
sòlid, i adquirir les
competències relatives a la
comprensió lectora (som
centre
impulsor de la
lectura), l’expressió escrita i
oral,
l’escriptura,
la
resolució de problemes de
la vida quotidiana, el càlcul,
etc.
Però també altres relatives
a l’adquisició d’habilitats
socials i de convivència, al

rebuig de tot tipus de
comportaments
discriminatoris per raó de
sexe, d’igualtat de drets i
oportunitats entre dones i
homes
i
d’autonomia
personal.
L’adquisició
de
les
competències
bàsiques
servirà per:
 Ser i actuar de manera
autònoma.
 Pensar i comunicar.
 Descobrir i tenir iniciativa.
 Conviure i saber habitar el
món.

Llengües estrangeres
En arribar a 1r d’ESO
l’alumnat cursa anglès com
a llengua estrangera, la qual
té continuïtat també al
Batxillerat.
Dins de les matèries
optatives, l’alumnat té la
possibilitat
d’estudiar
francès com a segona
llengua estrangera durant
tota l’ESO.
A més, a 4t d’ESO també

es pot escollir una optativa
d’italià on s’adquiriran uns
coneixements inicials en
aquesta llengua.
Un cop finalitzada l’ESO,
l’alumnat que havent cursat
francès assolís un bon
nivell podria matricular-se
en Batxibac.
Alumnat de francès de 4t
d’ESO i Batxillerat realit

Tots els cursos s’organitza un
programa
d’Orientació
Acadèmica i Laboral per a
l’alumnat de 4t d’ESO.
zen una estada lingüística a
França.
En aquest sentit, també
participem
en
diferents
concursos, tant d’anglès com
de francès.

Pista poliesportiva
Biblioteca, amb ordinadors i servei de
préstec
 Aula de lectura
 4 aules per a l’atenció personalitzada
 Aula de ioga
 Tots els ordinadors connectats en xarxa



l’aula, el desdoblament a
ciències naturals, tecnologia,
informàtica, les matèries
optatives d’ampliació o de
reforç, el grup reduït PIM
(Programa
Intensiu
de
Millora) o les atencions
individualitzades.
Tot l’alumnat cursa anglès
amb grups a meitat de ràtio.
Disposem
d’un
equip
psicopedagògic propi i
també rebem el suport extern
de l’EAP i dels Serveis
Socials

municipals.
Per a l’alumnat de 3r i 4t
d’ESO que ha presentat
dificultats en el seu procés
d’aprenentatge, el centre
també disposa del recurs
de l’Aula Oberta.

I després de l’ESO..., què?

Instal·lacions i serveis
L’institut disposa de:
 24 aules ordinàries (totes amb ordinador i
projector)
 3 laboratoris multimèdia (física, química i
ciències naturals)
 2 tallers de tecnologia (un de multimèdia)
 Aula de música multimèdia
 Aula de dibuix multimèdia
 Aula d’audiovisuals multimèdia
 1 aula d’idiomes multimèdia
 3 aules d’informàtica
 Gimnàs

Per atendre la diversitat de
l’alumnat, el centre disposa
de diferents recursos, tant
de caràcter organitzatiu
com d’espais i materials
específics.
L’institut fa front a les
diferents
necessitats
educatives de l’alumnat,
tant per a aquell amb altes
capacitats com per als que
presenten dificultats, amb
recursos com ara el
tractament de la diversitat a

L’alumnat
que
supera
positivament l’etapa obté el
títol de Graduat en ESO i pot
continuar la seva formació
cursant Batxillerat o Cicles
Formatius de Grau Mig.

Al nostre centre també es
cursa el Batxillerat, en les
modalitats:
 Científico-Tecnològica
 Socio-Humanística.
 Batxibac.
La seva superació permet
l’accés a la Universitat o als
Cicles Formatius de Grau
Superior.

Alguns principis
Des de fa més de 30 anys, treballem per formar persones amb capacitat de reflexió,
d’anàlisi i d’adaptació als canvis, fomentant la responsabilitat i l’autonomia personal, així
com la inclusivitat i la cohesió del nostre alumnat.
Per això, ens considerem un centre educatiu plural i integrador, que educa en els principis
i la defensa d’uns valors democràtics on no es discrimina ningú per la seva llengua,
cultura, creences, origen o sexe (coeducació).
Potenciem l’educació emocional així com la resolució positiva de conflictes (mediació),
sense oblidar que les relacions es fonamenten en el respecte, la tolerància i la solidaritat.
I en ser Escola Verda, també en el respecte pel medi ambient.

IMPULSORS DE LA
LECTURA

LA REVISTA

LA CORAL

IMPULSORS DE
TECNOLOGIES
CREATIVES A
L’AULA I LA
ROBÒTICA

COL·LABORACIÓ AMB

IOGA

ESCOLA VERDA

L’Associació de Pares i Mares (AMPA) de l’Institut Vinyes Velles és molt activa i dóna suport
en aspectes extraescolars molt importants per a l’alumnat, les famílies i el centre, com la distribució
de llibres, la subvenció de sortides, el suport logístic, el lloguer de taquilles, els ajuts a la biblioteca
del centre, les orles i la festa de final de curs de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat, l’organització del
sopar de la Promoció de 2n de Batxillerat, els Premis AMPAAVVARDS...

SORTIDES I CELEBRACIONS
El centre organitza cada curs
nombroses sortides i diverses
celebracions.

El recolzament a la
tasca del professorat
per part dels pares i
mares ajuda a
aconseguir
l’èxit
escolar dels seus fills
i filles.

Entre les sortides i activitats que
realitzem destaquen:






Les sortides de tutoria com ara les
visites al Canal Olímpic, a
Girona, a Tàrraco, a Sitges, al
Parlament de Catalunya, al Saló
de l’Ensenyament, l’esquiada a 1r
d’ESO, les Colònies a la Costa
Brava a 2n, el Camino de
Santiago a 3r i el viatge a final
d’ESO a Itàlia.
Les sortides idiomàtiques
a
Londres i a destinacions
franceses –París, Perpignan, ...
L’estada lingüística a França per a
l’alumnat que cursa també la
llengua francesa.
I les sortides per aprofundir més
en les diferents matèries: museus,
teatres, cinemes, exposicions,
xerrades literàries...

A més, en col·laboració amb
l’Ajuntament i d’altres institucions,
l’alumnat també rep formació en
altres aspectes més transversals,
com són l’educació viària, els hàbits
alimentaris, el medi ambient, la
prevenció en el consum de drogues,
la prevenció en els riscos laborals,
etc.
I amb tot això encara queda temps
per celebrar la Castanyada, la
Xocolatada de Nadal, la Caminada
pel bosc i la Diada de Sant Jordi,
amb motiu de la qual s’organitzen
concursos literaris, de fotografia
matemàtica, esportius, d’auques,
etc. I cap a final de curs, l’esmorzar
de l’AMPA i l’emotiva festa de
Promoció de 4t d’ESO i 2n de
Batxillerat.

