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Curs 2016-2017



Diseñar

L’institut Antoni Cumella

L'INS Antoni Cumella és un centre públic, no confessional, català i
integrador. Des de novembre de 1968, en què es va inaugurar l'actual
edifici, ha tingut com a objectiu principal l’educació integral dels seus
alumnes, tant des del punt de vista acadèmic com humà.

Equip directiu:

Director: Lluís Serra

Cap d’estudis: Elvira Garcia

Coordinadora pedagógica : Alícia Satorras

Secretari: Joan Vidilla



Diseñar
Què oferim?

Secundària Obligatòria 8h a 14:30h 
1r ESO A B C  PIM 
2n ESO A B C  
3r ESO A B C D AO 
4rt ESO A B C  

 Batxillerat diürn 8h a 14.30h 
1r Batx 1r btx A . Científic-tecnològic 1r btx B. Social-humanístic 
2n Batx 2n btx A . Científic-tecnològic 2n btx B. Social-humanístic 

 Batxillerat nocturn 17h a 17:30h 
1r Batx 1r btx . Social-humanístic 
2n Batx 2n btx . Social-humanístic 

 



Diseñar

Itinerari de 1r batxillerat diürn
Matèries 
comunes

• Llengua catalana i 
literatura (2 hores)
• Llengua castellana i 

literatura (2 hores)
• Llengua estrangera 

(3 hores)
• Educació física (2 

hores)
• Filosofia (2hores)
• Ciències del món 

contemporani *(2 
hores)
• Tutoria (1 hora)

Modalitat1 
(4 hores)

• Matemàtiques 
I**

• Matemàtiques 
aplicades I **

• Llatí I

Modalitat 2                     
(4 hores)

• Biologia I **
• Tecnologia 

Industrial I
• Economia 

d’empresa I
• Literatura 

universal

Modalitat 3       
(4 hores)

• Física I**
• Ciències de la 

terra
• Història del 

món**
• Grec I

Modalitat/ 
específiques      

(4 hores)
• Dibuix tècnic I
• Química I
• Economia
• Literatura 

Castellana
• Literatura 

anglesa *
• Francès

* Assignatura AICLE ** Càpsules en anglès



Diseñar

Itinerari de 2n batxillerat diürn

Matèries 
comunes

• Llengua catalana i 
literatura (2 hores)
• Llengua castellana i 

literatura (2 hores)
• Llengua estrangera 

(3 hores)
• Història de la 

filosofia (3 hores)
• Història (3 hores)
• Tutoria (1 hora)

Modalitat1 
(4 hores)

• Matemàtiques 
II

• Matemàtiques 
aplicades II **

• Llatí II

Modalitat 2                     
(4 hores)

• Biologia II 
• Tecnologia 

Industrial II
• Geografia
• Grec II

Modalitat 3       
(4 hores)

• Física II
• Ciències de la 

terra II
• Economia 

d’empresa
• Història de l’art

Modalitat/ 
específiques      

(4 hores)
• Dibuix tècnic II
• Química II
• Psicologia-

sociologia
• Literatura 

Catalana



Diseñar

Aprenentatge de llengües estrangeres
• English upper intermediate
• English intermediate
• English pre intermediate
• Français

Agrupaments 
flexibles

• Ciències del món contemporani
• Literatura anglesa

Assignatures amb 
metodologia 

AICLE

• Matemàtiques
• Matemàtiques aplicades
• Biologia
• Física
• Història del món

Càpsules en 
llengües 

estrangeres



Diseñar

Francès com a segona llengua

1r ESO (2hores)

2n ESO (2 hores)

3r ESO (2 hores)

4rt ESO (2 hores)

1r de batxillerat (4 hores) 

Intercanvi amb 
França

1r de batxillerat (3 hores)

2n de batxillerat (3 hores) 

Francès com a primera llengua
Projecte de francès al centre



Diseñar
Les llengües estrangeres com una forma de comunicación global

Erasmus +

etwinning

Viatge a 
Londres (1batx)

Intercanvi amb 
França 

Títols oficials
(Delf, Tofle, etc..)



Diseñar

Itinerari 1r de batxillerat nocturn

Matèries 
comunes

• Llengua catalana i 
literatura (2 hores)
• Llengua castellana i 

literatura (2 hores)
• Llengua estrangera 

(3 hores)
• Filosofia (2hores)
• Ciències del món 

contemporani *(2 
hores)

Modalitat1 
(4 hores)

• Matemàtiques 
aplicades I 

• Llatí I

Modalitat 2                     
(4 hores)

• Economia 
d’empresa I

• Literatura 
universal 

Modalitat 3       
(4 hores)

• Història del 
món

• Literatura 
castellana

Modalitat/ 
específiques      

(4 hores)
• Informàtica
• Anglès



Diseñar

Itinerari 2n de batxillerat nocturn

Matèries 
comunes

• Llengua catalana i 
literatura (2 hores)
• Llengua castellana i 

literatura (2 hores)
• Llengua estrangera 

(3 hores)
• Història de la 

filosofia (3 hores)
• Història (3 hores)

Modalitat1 
(4 hores)

• Matemàtiques 
aplicades II 

• Llatí II

Modalitat 2                     
(4 hores)

• Economia 
d’empresa I

• Literatura 
catalana 

Modalitat 3       
(4 hores)

• Geografia

Modalitat/ 
específiques      

(4 hores)
• Estada en 

empresa
• Anglès



Diseñar
Equipaments.

31 aules

5 laboratoris

3 aules d’informàtica

2 Tallers

1 Aula de música

1 Menjador

1 Biblioteca

1 Gimmàs

1 Sala d’actes

1 Aula de francès



Diseñar
Serveis

Extraescolars  (totes les tardes)
• Anglès
• Francès
• Alemany
• Xinès
• Reforç extraescolar
• Reforç de matemàtiques
• Guitarra
• Activitats esportives
• Teatre

Servei de menjador

Centre de tecnificació 
de bàdminton

Edugestió. App de 
comunicació amb les 
famílies 



Diseñar
Socialització del llibres

IDDINK

OFEREIX

Estalvi econòmic d’un 60% per a les famílies.

Gestió de la reutilització dels llibres de text

Plataforma on-line que garanteix la comunicació entre 
professorat i alumnes

Estreta cooperació entre Centres, estudiants i editors

S’ocupa de gestionar i 
garantir el procediment

Entrega dels llibres de text al domicili de cada 
estudiant 

Recollida dels llibres a final de curs
www.iddink.cat

mailto:www.iddink.cat


Institut Antoni Cumella
Jornada de portes obertes 2016-2017

Moderador
Notas de la presentación
En el modo Presentación, haga clic en la flecha para acceder al Centro de introducción a PowerPoint.
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