
 
 

 
 
 
 
Benvolguts, 
 

Com ja sabeu, fa tres cursos que anem construint el projecte educatiu de centre 
juntament amb els nostres alumnes: anem creixent i seguim planificant per gaudir de 
les instal·lacions i adaptar-les al màxim a les nostres necessitats. 

El curs 2017-2018 estrenarem nova seu i, per tant, l’Institut Ermessenda tindrà la 
seu “Ermessenda-Cartanyà” i la seu “Ermessenda-Can Prunell”. És per això que, tot i 
que als vostres fills no els afecta la nova organització, us enviem aquest correu 
explicatiu on us detallem com distribuirem l’alumnat de 1r d’ESO a partir del curs 
2017-2018 i quin serà el funcionament i l’organització d’ambdues seus. 
 

Distribució de l’alumnat de 1r d’ESO 
 

L’Institut Ermessenda tindrà 5 grups a 1r d’ESO (150 places) el curs vinent, i estarà 
adscrit a més escoles de Girona. Els grups de 1r d’ESO s’ubicaran en dues seus: la seu 
Ermessenda – Cartanyà (2 grups i 60 places) i la seu Ermessenda- Can Prunell (3 grups i 
90 places). 
 
La distribució de l’alumnat matriculat a 1r d’ESO es farà tenint en compte que a la seu 
Ermessenda-Cartanyà es mantindrà la vinculació actual de les dues escoles que ja 
estan adscrites (Escola Pla de Girona i Escola Pericot) per tal de donar continuïtat a la 
coordinació ja existent i també per facilitar la incorporació dels germans. A més 
s’ampliarà l’adscripció a les escoles més properes del centre de la ciutat. 
 
A la seu Ermessenda-Can Prunell es vincularan les dues escoles que estan més a prop 
(Escola Bosc de la Pabordia i Escola Marta Mata) i també altres escoles del centre i 
altres barris de Girona ciutat. 
 
En concret, l’alumnat de 1r d’ESO que s’incorporarà a cada seu serà el de les següents 
escoles: 
 

Seu Ermessenda-Cartanyà 
 

Escola Pla de Girona, Escola Pericot,  Escola Migdia,  Escola Verd,  Escola Annexa* 

 

Seu Ermessenda-Can Prunell 
 

Escola Bosc de la Pabordia, Escola Marta Mata, Escola Joan Bruguera, Escola 
Eiximenis, Escola Àgora, Escola Josep Dalmau i Carles, Escola Montfalgàs, Escola 
Santa Eugènia, Escola Cassià Costal, escoles no adscrites (en cas de vacants) i 
germans d’escoles no adscrites a la mateixa seu 

 

*L’alumnat de l’escola Annexa es preveu que accedeixi a la seu Ermessenda-Cartanyà,  i en cas que no hi hagi 
suficients places vacants els alumnes d’aquesta escola s’ubicarien a la seu Ermessenda-Can Prunell. 



 

 
 
Organització i funcionament 
 

Cada seu tindrà un equip docent estable, és a dir, a cada seu hi haurà un equip de 
professors/es que es farà responsable de la gestió dels respectius grups. 
 

  
L’organització dels grups i del professorat prevista comportarà que les dues seus 
funcionin a la pràctica com si fossin dos centres independents, cadascuna amb un 
equip de docents propi però amb un únic projecte educatiu i les mateixes normes de 
funcionament que ja s’estan  aplicant en l’actualitat. 
  
 
De cares al futur, l’INS Ermessenda de Girona també oferirà ensenyaments 
postobligatoris (batxillerat i cicles formatius). En aquest sentit, està previst que els 
alumnes que comencin 1r d’ESO el curs 2017-2018 puguin cursar Batxillerat en el 
mateix centre en acabar l’ESO, segons les previsions dels Serveis Territorials, a la seu 
definitiva que estarà ubicada a la carretera de Barcelona, antiga fàbrica Simon. 
 
 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment que necessiteu. 
Molt atentament, 

 
 
 
 
 

Maite Casas i López 
Directora INS Ermessenda de Girona 
 
 
Girona, 1 de Febrer de 2017 
 


