Història.
L'IES Berenguer d'Anoia fou inaugurat el curs 1970-71 i des de
llavors és un referent educatiu a tota la Comarca d'Inca.

Oferta educativa.
•

Educació Especial
◦

A més, el centre destaca per l'organització d'altres activitats
que ja formen part del nostre caràcter:
El Poeta del Mes.
Cada mes es convida un poeta que sent com els nostres alumnes
reciten els seus poemes. És una manera d'acostar la poesia al
centre que ens ha regalat moltes gratificacions.
Concurs Literari.
La Comissió Lingüística del centre organitza des de fa 12 anys,
per celebrar el dia de Sant Jordi, un certamen literari on
participen els alumnes de tots els nivells.
Mirall de Trobar.
La revista del centre aviat arribarà al 30è aniversari i és
elaborada cada curs pels nostres alumnes.
Club de lectura.
Cada mes es recomana un llibre de lectura als alumnes i després
se'n fa un col·loqui.
Crearte.
Projecte presentat pel Departament d'Educació Plàstica al
concurs organitzat pel “Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte”, que va resultar guanyador, suposant una dotació
econòmica pel centre que fou invertida en equipament
informàtic i audiovisual pels alumnes.
Olimpíades.
Els darrers cursos, diferents alumnes del centre han participat
en les Olimpíades de diferents matèries, quedant en molts
casos, tant individualment com a grups, en els primers llocs de
la classificació i participant en els certàmens nacionals.
Premis d'investigació de la UIB.
Els dos darrers cursos, alumnes de 2n de batxillerat han
presentat treballs als premis que convoca el Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears, obtenint el primer premi fa dos
anys.

•

Calendari d'adscripció, preinscripció i
matrícula a ESO i Batxillerat.

Aula UECCO

•

◦

Educació Secundària Obligatòria
◦

1r d'ESO

◦

2n d'ESO

◦

3r d'ESO

◦

3r d'ESO PMAR

◦

4t d'ESO

◦

4t d'ESO Diversificació

Adscripció a 1r d'ESO
Sol·licitud de reserva de plaça: del 13 al 17
d'abril.

•

◦

Llistes provisionals d'admesos: 8 de maig.

◦

Reclamacions: del 8 al 12 de maig.

◦

Resolució de les reclamacions: 13 de maig.

◦

Llistes definitives d'admesos: 15 de maig.

◦

Matrícula: del 29 de juny al 3 de juliol.

Admissió a ESO

•

Programa ALTER

◦

Presentació de sol·licituds: de l'11 al 21 de maig.

•

Batxillerat

◦

Llistes provisionals d'admesos: 8 de juny

◦

1r de Batxillerat

◦

Reclamacions: del 8 al 10 de juny

◦

2n de Batxillerat

◦

Resolució de les reclamacions: 11 de juny.

◦

Llistes definitives: 19 de juny

◦

Matrícula: del 29 de juny al 3 de juliol.

▪

•

Modalitats
•

Arts:Arts Plàstiques i Arts Escèniques

•

Ciències i Tecnologia

•

Humanitats i Ciències Socials

Formació Professional
◦

Formació Professional Bàsica
▪

◦

Adscripció batxillerat
◦

Presentació de sol·licituds: del 5 al 9 de jumy.

◦

Llistes provisionals d'admesos: 16 de juny.

◦

Reclamacions: del 16 al 18 de juny.

◦

Llistes definitives 22 de juny.

◦

Matricula: del 10 al 14 de juliol.

Cicles Formatius de Grau Mitjà
▪

◦

Serveis Comercials

•

Tècnic en Activitats Comercials

Cicles Formatius de Grau Superior
▪

Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais
Comercials.

Carretera Palma-Alcúdia s/n 07300 Inca
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Organització del centre.
Agrupaments
Els agrupaments als tres primers cursos d'ESO són
heterogenis, tenint en compte la diversitat del nostre
alumnat. A 4t d'ESO i Batxillerat els agrupaments es fan
segons les matèries de modalitat triades pels alumnes.
Durant els cursos, amb recursos propis, el centreha fet un
grup més de 1er i 2n d'ESO; això permet baixar les ràtios
d'alumnes per aula i millorar l'atenció individual de
l'alumnat.
Seccions Europees
Des de fa 8 cursos el centre imparteix a segon i tercer
d'ESO la matèria de Tecnologies en anglès, potenciant
l'aprenentatge d'aquesta llengua. Els darrers anys s'ha fet un
intercanvi d'alumnat amb el Hurup Skole de Dinamarca.
Optatives
El centre ofereix a tota l'ESO les assignatures optatives en
una mateixa franja, això permet que tots els alumnes puguin
cursar qualsevol optativa des de tots els grups.
Modalitats de Batxillerat
El centre ofereix les tres modalitats de Batxillerat: Arts,
Ciències i Tecnologia, i Humanitats i Ciències Socials amb
un ampli ventall d'optativitat per afavorir els estudis
posteriors.
Erasmus+
Al centre se li ha concedit la carta Erasmus pels cursos
2014-20, i els alumnes d'FP de Grau Superior podran fer les
pràctiques a l'estranger.
Comissions
El nostre institut disposa de cinc comissions: Solidaritat i Drets
Humans, Medi Ambient, Convivència, Lingüística, Salut i
Dinamització que fomenten el sentiment de pertinença al
centre.

Seguiment dels alumnes. Necessitats educatives especials
Els alumnes de necessitats de suport educatiu o que
necessitin alguna atenció especial tenen assignat un
professor de suport.
Suports fora de l'aula
També el professor de suport atén alguns alumnes una hora
més a la setmana fora de l'aula, a fi d'ajudar-los a organitzar
la feina i el curs.
Pla d'acció tutorial
El pla d'acció tutorial inclou, tant a l'Educació Secundària
Obligatòria com a Batxillerat, orientació i ajuda per a
l'organització del temps, tècniques d'estudi, salut, educació
sexual, orientació acadèmica i professional, riscs en l'ús de
les xarxes socials i internet, relacions socials i tots els temes
que puguin sorgir al llarg del curs d'interès pels alumnes.
Consulta Jove
Cada setmana, dos infermers del centre de salut d'Inca
atenen les consultes dels alumnes sobre temes relacionats
amb la salut. A més imparteixen diversos tallers i xerrades
sobre alimentació, sexualitat, prevenció de les drogues, etc.
Des d'aquest curs ens hem adherit a la xarxa de Centres
Promotors de la salut.
Policia Tutor
Des de fa uns anys la Policia Local té assignat un agent per
ajudar-nos en problemes que puguin sorgir relacionats amb
l'absentisme, els incidents a les entrades o sortides del
centre, etc. També imparteixen alguna xerrada en temes de
seguretat i prevenció.

