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S1. L’Institut i el projecte educatiu



PEC 
2014/15
Orienta’t

Àmbit pedagògicÀmbit pedagògic

Àmbit cooperatiuÀmbit cooperatiu

Àmbit tutorialÀmbit tutorial

Àmbit de la vida 
comunitària
Àmbit de la vida 
comunitària

 Continguts d’aula

 Projectes específics

 Junts treballem i 
aconseguim un objectiu

 Objectiu final: organitzar 
un gran esdeveniment

 Tots i en tot moment 
esdevenim tutors



2. La llengua, eix vertebrador 
del centre

 GEP (anglès i francès): tractament de llengües 
interdisciplinari

 Ofensiva contra les faltes d’ortografia (infografies)

 Mitja hora de lectura diària (Gust per la lectura)

 Lectura d’un llibre anual amb diverses llengües

 Mapa lingüístic del centre (pròximament)



Activitats 
• Josep Vallverdú: 

territori i compromís 
(14/15)

• Olga Xirinacs: 80 anys 
fent llibres (15/16)

• Jordi Tiñena: un 
novel·lista i una 
biblioteca (15/16)

• Viu la poesia (16/17)
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3. Projecte Josep Vallverdú

Un cavall contra Roma (primer cicle d’ESO)

Blai Joncar (segon cicle d’ESO)

Argila (segon cicle d’ESO i BATX)
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Josep Vallverdú visita l’exposició
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Josep Vallverdú, autor compromès amb els joves



4. Implicació 
amb l’entorn

Biblioteca de Torreforta

Escola Ponent

PEE

Inspecció 

ST Tarragona
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Resultats del treball cooperatiu
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Ús de les TIC

Videopoem
es basats 
en el 
poemari 
Argila
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5. Memòria final
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Llibre del treball realitzat



Obra oberta, treball visible

www.inscampclar.cat
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Premi ESCOLA XXXVIII Baldiri Reixac
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Projectes de futur
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Moltes gràcies i bona lectura!

Rosa de les Neus Palau
Leo Sanchis
Ester Maijó

e3006125@xtec.cat
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