
CONEIX L’INSTITUT
 - ACTIVITATS -

INS EL PEDRÓ  2018-19

L’ESCALA



D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les 
imatges el menor, objecte de tractament, seran incorporades a un fitxer denominat “Dades alumnat 2018-19”, del 
qual és responsable la direcció del centre, amb l’exclusiva finalitat de gestionar la difusió de les activitats del centre 
durant el curs 2017-18.  Aquestes dades personals no seran cedides a cap altra persona física o jurídica pública o 
privada si una llei no ho autoritza.  Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant 
un escrit adreçat a la direcció del centre.
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Des de fa uns anys, els nostres 
alumnes col·laboren amb els centres 
de primària del municipi, per tal 
d’estimular l’aprenentatge i la millora 
de la lectura entre els nens i nenes.  
Aquest any es va treballar a partir de 
cançons infantils.
No cal dir que la iniciativa és un èxit!

Apadrinament lector a primària.
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  Biblioteca
La biblioteca és el centre de moltes activitats, lectura de poemes, concerts, intercanvi de llibres, Club de lectura,...

A més a més des de la biblioteca s’ha participat en nombrosos esdeveniments culturals que involucren a diferents entitats i 
centres educatius de l’Escala.

Per repensar els usos de la biblioteca escolar, des de l’INS El Pedró aquest any s’ha participat en el projecte 
“Biblio(r)evolució”.  Repensem la biblioteca del futur!
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Els nostres clubs

Des de fa quatre anys, ens trobem a la biblioteca del centre un cop al mes per comentar una novel·la que 
prèviament hem llegit a casa. De vegades ens visiten els autors/es i podem compartir amb ells les nostres 
impressions de lectura i els podem fer preguntes. També fem una sortida a Figueres durant el mes de maig on  un 
escriptor ens fa una xerrada  i ens reunim amb alumnes participants d’altres clubs de lectura de diferents instituts 
de secundària de l’Alt Empordà.

Club de lectura 

També hem participat a la III Jornada de Clubs 
de Lectura de centres de secundària de l’Alt 
Empordà
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Club de fotografia

El club de fotografia es reuneix 1 vegada al mes per tal d’agrupar tots aquells alumnes que els 
agradi la fotografia.  Aquest any vam aprofitar per presentar-nos al concurs de “fotografia 
matemàtica”.
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Club de debat

Si vols que la teva veu s’escolti, estigues atent als 
diferents temes i convocatòries i participa-hi. T’hi 

esperem!…
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Club de programació    

Els alumnes de 4t d’ESO del club de programació de l’institut han estat admesos a la segona fase del projecte Astro Pi. Aquest 
projecte, organitzat per l’Agència Espacial Europea (ESA), consisteix en el disseny i programació d’un experiment amb una 
placa electrònica que hi ha a l’Estació Espacial Internacional que conté sensors de temperatura, pressió, orientació, càmera 
d’infrarojos,… Quan els alumnes hagin acabat de dissenyar el seu programa, l’ESA seleccionarà els millors i s’enviaran a 
l’estació espacial per tal de provar-los i fer la recollida de dades.

Els nostres alumnes s’han proposat fer un programa que detecti la quantitat de vegetació que hi ha a determinades 
zones de la Terra, aprofitant la càmera d’infrarojos de la placa. Tenen fins el mes de febrer per treballar en el 
disseny. Els desitgem molta sort i que puguin enviar el seu programa a l’espai.
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Exposició “una mirada adolescent”

Aquest any ha estat la nostra V Mostra de treballs de treballs d’alumnes d’Educació Visual i Plàstica.   Recordeu 
que aquesta està oberta a tots els públics!
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Beca Primavera 2018.   Al taller d’una artista! 

Aquest any, els nostres alumnes de les optatives de dibuix han pogut conèixer l’artista Núria Albesa, guanyadora de la 
Beca Primavera 2018.  Vam poder visitar el seu taller i conèixer el seu mètode de treball i la seva obra.  I a partir d’aquí, 
els alumnes van elaborar el seu projecte creatiu.
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Concursos 

Concurs de narrativa periodística.

L’alumna Isadora Micaela Dos Santos (3r A) va 
aconseguir ser finalista en la seva participació al 
concurs de narrativa periodística organitzat pels 
Serveis Territorials de l’Alt Empordà. L’acte d’entrega 
de premis va tenir lloc el passat 21 de març, a 
l’Auditori dels Caputxins de Figueres. Moltes 
felicitats!
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Premiats al IV Concurs d’oratòria 
de l’Alt Empordà.

El passat dissabte 7 d’abril vam participar al 
concurs d’oratòria de l’Alt Empordà per a 
alumnat de 4t d’ESO que va tenir lloc a 
Vilajuïga. Els nostres dos alumnes, en Quim 
Mas i l’Éric Martín, van tenir-hi una gran 
actuació i tots dos van seduir el públic. I en 
Quim va obtenir el segon premi! Moltes 
felicitats!
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Proves Cangur i concurs DITMAE

Aquest curs vam participar a la 7a edició del 
DITMAE, el Dissabte Transfronterer de les 
Matemàtiques a l’Alt Empordà, una trobada 
d’instituts de les dues bandes de la frontera 
on parelles de nois i noies des de 4t d’ESO 
fins a 2n de BAT, passen tres horetes 
escoltant xerrades i participant en un 
concurs-taller de contingut purament 
matemàtic. El programa de xerrades és 
interessantíssim i ens acosta als temes claus 
de la investigació matemàtica de primera 
línia de l’actualitat conduïts per matemàtics 
punters.
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Diversos alumnes de 4rt d’ESO i de 1r i 2n 
de BTX van assistir a la XXIII edició de les 
proves Cangur, organitzades per la Societat 
Catalana de Matemàtiques.   

D’altra banda, 43 alumnes de primer fins a 
tercer d’ESO van realitzar les proves al 
centre.
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Picalletres

Divendres 6 d’abril en Pau, la Lola i la Laura 
van representar els alumnes de 2n d’ESO del 
nostre centre en el concurs radiofònic del 
Pica Lletres. Tots tres van demostrar que 
tenen unes bones habilitats lingüístiques i per 
molt poc no van classificar el nostre centre 
entre els primers del Pica rànquing. 
Finalment, tots tres van valorar l’activitat com 
una bona experiència i van sortir-ne satisfets 
de la seva actuació.
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Trencadís

Els alumnes de Projecte de 3r ESO “Tast 
d’Oficis” participen al 2n concurs de trencadís 
organitzat per l’empresa de materials de 
construcció MATERALIA de la Tallada 
d’Empordà.

L’empresa Visual 13 Vicenç Asensio va venir 
a l’Institut a gravar com els alumnes 
realitzaven el trencadís.
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Treballs de síntesi

De 1r a 3r d’ESO, els alumnes treballen durant uns dies un projecte interdisciplinar “treball 
de síntesi”.  Aquestes són algunes de les imatges d’aquests dies:  

A 1r d’ESO el tema és El riu Fluvià.
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A 2n d’ESO el tema escollit és la bicicleta.
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A 3r d’ESO la temàtica escollida és el mar.



Com cada any, els alumnes de 3r 
d’ESO, col·laboren amb les 
activitats de la diada de Sant Jordi, 
venent roses i llibres per començar 
a estalviar pel viatge de final 
d’etapa de 4t d’ESO.
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Sant Jordi



Les matèries optatives
L’INS El Pedró dins l’oferta curricular, ofereix les optatives de: vela, retoc fotogràfic, 
revista digital, experimenta i aprèn, matemàtiques en línia, teatre, mediació, robòtica, 
relaciona’t
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Intercanvi de francès
Aquest any els nostres alumnes de francès  han participat a l’intercanvi amb el 
Collège de la  Dombes, de Lyon.
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La graduació de 2n de Batxillerat
No hi ha esforç sense recompensa, i així ho celebren els nostres alumnes que ja han 
graduat el Batxillerat.
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