QUI SOM?
Som un institut públic d’ensenyament
secundari i batxillerat arrelat al barri de
la Marina i compromès amb tota la seva
comunitat educativa.

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
INNOVACIÓ METODOLÒGICA: es
consolida el treball per projectes i la
col·laboració amb entitats culturals.

ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA
TRES GRUPS A PRIMER D’ESO per fer
ràtios reduïdes d’alumnes.
PROGRAMA MEDIACIÓ ESCOLAR: formació, mediació entre iguals, projecte escoles, projecte mentoria, som centre organitzador de la jornada de l’alumnat Mediador del Consorci.
Suport de PROGRAMES ESPECÍFICS:
ÈXIT 1 proporciona reforç escolar gratuït
al centre a tota l’etapa ESO.
ÈXIT ANGLÈS de pràctica oral a l’aula.
ÈXIT 2 mostra el món laboral amb Estades a empreses i tallers d’Oficis de la
ciutat.

TREBALLEM per donar una formació
integral que tingui en compte
emocions, coneixements i orientació
en la presa de decisions de futur.

TREBALL PER PROJECTES (PBL), una
metodologia que organitza els continguts curriculars amb un enfocament
globalitzador, a 1r i 2n de l’ESO.

OFERIM dos grups per nivell a l’etapa
ESO i una línia al Batxillerat. Aquestes
dimensions reduïdes ens permeten la
proximitat amb tot el nostre alumnat i
les seves famílies.

Som CENTRE FORMADOR de
professorat en col·laboració amb l’ ICE.

GUIEM amb especial cura els 1rs
d’ESO. Tenim com a prioritat seguir
atentament el procés d’adaptació a la
secundària dels més joves en coordinació amb les escoles de primària.

Ús de NOVES TECNOLOGIES amb
projectors, pissarres digitals, tauletes i
connexió a internet a totes les aules.
Treballem la CREATIVITAT I L’ESPERIT CRÍTIC en el context d’un bon
nombre d’OPTATIVES ARTÍSTIQUES
en col·laboració amb creadors professionals.

Sessions específiques i personalitzades
d’ORIENTACIÓ. Disposem d’una Tècnica
d’Integració Social, d’una Promotora Escolar, dos psicopedagogs, un educador emocional i una educadora social.

COMUNICACIÓ AMB FAMÍLIES
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: HOQUEI i DANSA. Organitza el Consell de
l’Esport Escolar i l’AMPA.
IDDINK ofereix un servei de lloguer i
reciclatge de llibres de text.
DINANTIA, sistema telemàtic de
comunicació entre institut i famílies.

ELS NOSTRES ESPAIS

Portes obertes:

Gran PATI ARBRAT amb àgora, pista
esportiva i hort.
Totes les AULES estàn orientades al
pati verd.
ESPAIS AMB EQUIPAMENTS
ESPECÍFICS: laboratoris, aula d’idiomes, taller de tecnologia, sala d’actes,
biblioteca, gimnàs, aula de música i
aula de visual i plàstica.
ESPAI POLIVALENT I AULA DE
LECTURA dissenyats per al treball per
projectes amb zones temàtiques, espai informatitzat i connexió amb la biblioteca.
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