
L’Institut Nou de Girona és un centre d’edu-

cació secundària de nova creació ubicat a 

l’emblemàtic edifici Cartanyà, a la confluèn-

cia dels carrers Pericot i Antic Roca.  

El seu tret més característic consisteix a ser 

un institut d’ESO de dues línies de tarannà 

familiar i proper.  

Un dels objectius bàsics de l’equip de profes-

sors és afavorir les possibilitats d’èxit 

acadèmic de l’alumnat. Per això, el nostre 

lema és: 

 

 

 

 
Institut Nou de Girona 
Adreça: Carrer Doctor Antic Roca, núm. 38 
17003 GIRONA 
Telèfon: 972 656 900 
Adreça correu electrònic: b7010414@xtec.cat 
Web:  http://agora.xtec.cat/insnoudegirona/  
 

AMPA 
Adreça correu electrònic AMPA: 
ampanig@gmail.com  
Web AMPA:  http://ampanig.blogspot.com.es/  
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a  l ’ex c e l · l è n c i a !  
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L’Institut Nou de Girona ofereix una educació 
basada en els preceptes i les actuacions se-
güents:  

 
Foment dels hàbits i  dels valors :  

 Foment de l’esforç i del treball responsable per part 
de l’alumnat. 

 Formació, a través de la convivència, del diàleg, del 
respecte i del civisme, de persones educades en el 
pluralisme i en els valors democràtics. 

 Foment de l’esperit de recerca i de l’autonomia, de 
manera que l’alumnat aprengui a buscar la informa-
ció necessària per adquirir nous coneixements. 

 Importància de l’educació de la salut i de l’esport.  

Ús de l’anglès com a primera llengua estrangera, a partir 
de  l’aprenentatge transversal, competencial i vivencial 
d’aquesta llengua. Materialització del projecte MEET
(Multidisciplinary English as an Eurpean Tool): 

 Realització de les pràctiques de laboratori en llengua 
anglesa. 

 Professor auxiliar  de conversa en anglès. 

 Confecció de treballs i resolució d’exercicis pràctics en 

anglès dins de les altres matèries del currículum. 

 Organització d’intercanvis lingüístics i culturals mit-

jançant la plataforma e-Twinning i Erasmus +. 

 Participació en activitats per potenciar la llengua 
anglesa amb altres centres de l’entorn. 

 Organització de l’English Day. 

 Participació en el concurs The Fonix. 
 

Estudi del francès com a segona llengua estrangera 

Treball sistemàtic de la comprensió lectora, l’expressió 
escrita i la competència matemàtica: 

 El gust per la lectura: 20 minuts diaris de lectura. 

 Dit i fet i El club de les mates: increment de dues 

hores setmanals per treballar les competències bàsi-
ques de llengua i matemàtiques a 1r i 2n d’ESO. 

 Introducció al món de l’economia. 

 Teatre. 
 
Realització de la Setmana Blava o cultural: 

 Celebració d’una setmana dedicada a la cultura amb 

activitats diverses: tallers i experiments científics, 
xerrades d’autors, robòtica, cinefòrum, etc. 

 
 
 
 

 
 
Seguiment personalitzat i sistemàtic de l’alumnat: 

 Cotutories a 1r d’ESO per facilitar l’adaptació a l’educa-
ció secundària. 

 Reunions individuals tutor-famílies per al lliurament i 
comentari de notes, concreció d’objectius i plans de 
millora. 

 Revisió sistemàtica dels hàbits de treball i del compor-
tament de l’alumnat a partir d’un protocol comú con-
sensuat per l’equip de professors. Treball de la salut, la 
convivència i l’esport mitjançant xerrades, sortides, 
tutories, treball de síntesi, etc.   

Implicació positiva de les famílies i de l’alumnat: 

 Realització d’activitats de participació i cohesió de 
l’alumnat en jornades i tallers, i organització d’activi-
tats especials com ara colònies d’esports i natura, inter-
canvis culturals i lingüístics... 

 Trobades de cohesió especials per a les famílies: festival 
de Nadal, xerrades literàries, festa de final de curs, etc.  

Treball per a l’assoliment de l’excel·lència: 

 Foment de la participació en concursos (literaris, mate-
màtics, d’anglès,  lingüístics,  etc.). 

 Biblioteca-sala d’estudi oberta durant l’esbarjo i club de 
lectura trimestral. 

 
Participació en programes solidaris: 

 Activitats solidàries (recollida d’aliments i de joguines, 
Marató de TV3, voluntariat, etc.).  

Participació amb entitats i centres de l’entorn: 

 Interacció amb les escoles de l’entorn, centre cívic, 
biblioteca pública Carles Rahola, etc. 

Ús de les TIC-TAC: 

 Qualitat de l’educació obligatòria impulsada per la 

innovació en les metodologies d’ensenyament i apre-
nentatge en sintonia amb l’ús habitual de les TIC-TAC 
que exigeix la societat moderna.  

Matèria de Religió: 

 Enfocament històric i cultural de la religió, a través de 
recursos manipulatius i visuals.  

Sòlida conscienciació pel respecte al medi ambient: 

 Actuacions de reciclatge.  

AMPA activa  

 Programa de reutilització de llibres de text i venda de 
material escolar. 

 Organització d’activitats diverses. 

 

 

SERVEIS 

Programa Salut i Escola 
Servei de psicopedagogia 
Servei de mediació 
Pàgina web 
Revista del centre FIL x RANDA 
Aula d’acollida 
Aula d’atenció bàsica 
Biblioteca d’aula  
Biblioteca de centre 
 
EQUIPAMENTS 

Aules 
Aula taller 
Aules de desdoblament 
Laboratori 
Aula de tecnologia 
Auditori i sala d’actes 
Pavelló poliesportiu 
Sala d’esbarjo interior 
Biblioteca-sala d’estudi 
Sala d’audiovisuals 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Més Informació: 

 INSTITUT PÚBLIC          Codi: 17010414 
 BARRI: EIXAMPLE  ZONA 3 Sud 
 
 OFERTA FORMATIVA: 
 Educació secundària obligatòria (ESO):  
                    CURS 2016-2017 oferirem  1r, 2n  i 3r d’ESO 
 
 RÈGIM DIÜRN: 

 ESO (2 línies) 
 
 HORARI LECTIU: 
 De 8.00 a 14.30 h, amb un  esbarjo d’11 a 
 11.30 h. 


