
Participacions i col·laboracions:Participacions i col·laboracions:

PROJECTE GALLECS
TASTETS DEL GRA

EDUCACIÓ PER LA SALUT
PROJECTE PERCUSSIÓ
CIÈNCIA A LES PLACES
PROBLEMES A L’SPRINT

PROJECTE AUTONOMIA
PDA BULLYING

PLA LECTOR
PROJECTE GUAITA

ENGLISH DAY

CONCURS DE LECTURA EN VEU ALTA
CONCURS BOOKTRAILLERS

PROVES CANGUR DE MATEMÀTIQUES
MERCAT DE TECNOLOGIA DE GRANOLLERS

FIRA DE ROBÒTICA
TOTS DANSEN

Com trobar-nos?Com trobar-nos?

Tèlf: 671 759 529 AMPAAMPA
Correu electrònic: i  ns  martaestrada  @xtec.cat E-mail:ampaies  granollers2015  @gmail.com 
Web: www.  in  smartaestrada  .cat
Twitter: @InsGranollers
Domicili: C/ Maria Palau, s/n – 08403 Granollers

INSTITUT 
MARTA ESTRADA

     GRANOLLERS

   Som un Institut de recent 
posada en funcionament. 
   El curs 2018/2019 complim
4 anys!

PreinscripcióPreinscripció ESO  ESO curs 2018/2019curs 2018/2019: : del 13 al 24 d'abrildel 13 al 24 d'abril

“Tot està per fer, tot és possible” 
                                            Miquel Martí i Pol
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Qui és Marta Estrada?Qui és Marta Estrada?
Marta Estrada Miyares, dona i granollerina, ha dedicat la seva vida a la ciència. Biòloga i oceanògranofa, reconeguda
internacionalment , té una trajectòria acadèmica i professional que esdevé un exemple pels i les joves de la ciutat. El seu
nom porta associats, entre d'altres, els valors de l'estudi, l'esforç i la perseverança. La tardor del curs 2016/2017, com a
resultat  d'un  procés  participatiu,  el  nostre  Institut  passà  a  rebre  el  nom  d'Institut  Marta  Estrada,  en  reconeixement
d'aquesta il·lustre investigadora de la ciutat.

Qui som?Qui som?
L'Institut  Marta  Estrada  va  néixer  el  setembre  de  2015.  Portem,  per  tant,  tres  cursos
desplegats.  Estem treballant amb molta il·lusió per fer  créixer  un projecte educatiu que
estem construint entre tots: compartim esforços, satisfaccions, oportunitats i reptes.
Resumir  en  unes  línies  qui  som,  què  fem,  com  treballem  és,  òbviament,  una  tasca
impossible.  Algunes  pinzellades  a  les  que  volem  donar  rellevància  són  les  següents:
treballem per a què els i  les alumnes siguin els veritables protagonistes del  seu procés
d'aprenentatge, treballem per projectes una bona part del currículum (alguns d'àrea, alguns
interdisciplinars, alguns globalitzats), treballem amb grups reduïts i heterogenis, potenciem
la ciència i la tecnologia, ens mirem el currículum buscant les connexions amb la realitat,
busquem recursos i col·laboracions amb l'entorn.
D'altra  banda,  al  igual  que  el  nostre  projecte  educatiu,  també  estan  en  creixement  les
nostres instal·lacions. El curs 2018/2019 disposarem de més aules, despatxos i estrenarem
taller de tecnologia i laboratori científic. 

Com treballem?Com treballem?
Posem la  mirada en  Ciència i  la  Tecnologia  i  en el  treball  amb metodologies actives,  com l’Aprenentatge Basat  en
Projectes. Tenim una proposta pròpia d’assignatures i un marc horari organitzat amb l’objectiu de promoure aprenentatges
competencials.
A cadascun dels nivells de la ESO, algunes de les assignatures es fan de forma integrada: les fa un mateix professor/a en
franges  de  dues  hores  continuades  per  desenvolupar  el  currículum  oficial.  A  1er  d’ESO  tenim,  per  exemple,  les
assignatures  de  Science  Research,  Disseny  i  Programació,  Fòrum  o  Ser  i  conviure.  A Segon  d’ESO,  afegim  les
assignatures de Contextos Matemàtics o Cooking Chemistry ; a tercer d’ESO afegim Ciència i Societat, i Mediació (entre
d'altres) .

Quins espais utilitzem?Quins espais utilitzem?
• 10 aules polivalents
• 1 aula d'acollida
• 1 taller de tecnologia i art
• 1 laboratori de ciències i matemàtiques
• 4 espais oberts de treball autònom.
• Hort escolar Congost (a 100 m del recinte escolar).
• Equipament poliesportiu Pavelló Congost (a 100 m. del recinte educatiu).
• Pati

Quins materials fem servir?Quins materials fem servir?
L'alumnat necessita un ordinador portàtil per treballar a classe (els quatre cursos de l'ESO). A més a més també fem servir alguns
llibres de text, llibres de lectura i materials elaborats pel professorat.

Quants alumnes tenim?Quants alumnes tenim?
CURS 2015/2016: 60 CURS 2016/2017: 120
CURS 2017/2018: 185 CURS 2018/2019: 245

  

Quines són les nostres prioritats?Quines són les nostres prioritats?
 Aconseguir un clima de bona convivència entre totes les persones de la comunitat educativa.
 Afavorir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
 Vetllar per un bon ambient de treball a les aules.
 Atendre l’alumnat tenint present la seva singularitat, orientar-lo i posar al seu abast els recursos disponibles per tal de
fer possible un correcte desenvolupament intel·lectual, social i personal.
 Treballar per aconseguir l’èxit acadèmic i la confiança en una mateix/ una mateixa de tots i totes les estudiants :
volem que el nostre alumnat no perdi la il·lusió per aprendre i trobi el seu espai en la formació post-obligatòria.

On posem l'accent?On posem l'accent?

Quins projectes globalitzats fem?Quins projectes globalitzats fem?

CONGRÉS CIENTÍFIC
EXPOSICIÓ MUSEÍSTICA
MERCAT GRECO-ROMÀ

JORNADA D’ESPORTS ALTERNATIUS
DOCUMENTAL INTERCULTURALITAT
FIRA MÀGIA

CAMPANYA DONACIÓ SANG
EXPOSICIÓ FOTOGRAFIA I REALITAT
TEATRE MUSICAL


