
IES LES FOIES 

BENIGÀNIM 



Què es pot estudiar al 

nostre institut?



Modalitats de Batxillerat

Modalitat IES LES  FOIES

Ciències i Tecnologia x
Humanitats i Ciències 

socials x



Programes en ESO

ESO

PMAR

FP 
BÀSICA 

1

FP 
BÀSICA 

2

REFORÇ



Estudis de Formació Professional

Cicle Formatiu Grau Mitjà

•Gestió Administrativa

•Formació Dual

Cicle Formatiu Grau Superior

•Administració i Finances

•Formació Dual



Com s’organitza l’institut

CONSELL 
ESCOLAR

AMPA

EQUIP 
DIRECTIU

CLAUSTRE



Horari

1r CICLE ESO

•8:00 – 13:50

2n CICLE ESO / BAT / CICLES

•8:00 – 13:30 (Dimarts, dimecres, divendres)

•8:00 – 15:05 (Dilluns i dijous)



Pla de Transició
O Programa de reunions entre mestres i 

professorat

O Visita als centres de primària

O Jornades de portes obertes



Com s’0rganitzen les aules?

Aules matèria



Aules matèria



Projectes prioritaris

PLA TUTORIA 
PLA DE 

MEDIACIÓ I 
CONVIVÈNCIA 

FORMACIÓ 
PROFESSORAT 

ALUMNAT 
/PARES, 
MARES 

ADQUISICIÓ DE 
VALORS I 

HÀBITS DE 
TREBALL 



Formació professorat i alumnat

Treball cooperatiu

Intel·ligència emocional 

Control de l’ansietat



Innovació- Projectes

Hort escolar 

Impressora

3 D



Innovació –Projectes

Escriptors

Tradicions

Rutes literàries



Projectes ERASMUS +



Participem en olimpíades
Llatí Matemàtiques Geologia



Tallers

Lectura 

El regne animal 

Instruments 

musicals

Robòtica



Tallers

El foc ancestral 

Patinatge

Tir amb arc Planetari



Tallers

Anatomia aplicada

Laboratori biologia

Itinerari geològic

Exposició prehistòria



Tallers

Ràdio

Ruta matemàtica Ruta trigonomètrica



Anem al teatre i fem teatre



Fem concursos 
Postals - Fotografia matemàtica - Narrativa  - San Valentin

Gymcana científica 



Som solidaris

AECE 

CARITAS 
PROTECTORA D’ANIMALS 



Actius contra la violència



Oferim orientació
Servei d’orientació

Psicoterapeuta
Logopèdia

Fira i mercat de l’estudiant



I la preinscripció?

 A través de l’escola, cada alumne/a rebrà les

instruccions i el full per a la seua preinscripció.

 Haurà de completar-la i posar per ordre de

preferència els instituts de secundària que desitja.

 Després, l’haurà de retornar a l’escola de primària, i

aquesta es farà càrrec de lliurar-la a l’institut

corresponent.



Matrícula 
Una vegada estan fetes totes les preinscripcions cada

família es preocuparà de mirar les llistes provisionals al

centre que ha triat en primera opció.

Hi haurà un temps per reclamacions.

Posteriorment sortiran les llistes definitives.

I finalment l’alumne s’haurà de matricular al centre

assignat a finals de juny.



Què estudiaran en 1r?
•Matemàtiques

4 hores

•Anglés

•Castellà: Llengua i literatura

•Valencià: Llengua i literatura

•Ciències Socials: Geografia i Història

•Ciències Naturals: Biologia i Geologia

3 hores

•Música 

•Educació Plàstica Visual 

•Educació Física 

•Tecnologia

•Religió / Valors ètics

•Optativa

2 hores

•Tutoria1 hora



Qualificacions i pas de curs

L’alumnat que promociona amb matèries suspeses les ha de

recuperar al llarg del curs següent d’acord amb els criteris

de recuperació establerts pel departament corresponent.

No es pot repetir un curs més d’una vegada.

Al llarg de tota l’ESO es pot repetir una màxim de dos

cursos.



Jornades de Portes Obertes

IES Les Foies

Benigànim

www.ieslesfoies.org

Tel. 962249065

http://www.ieslesfoies.org

