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PROJECTES D’EXCEL·ÈNCIA EDUCATIVA 

Aquest curs continuem oferint treballar en projectes que permeten desenvolupar al màxim les 
capacitats i els interessos dels nostre alumnat. L’objectiu és completar l’oferta en excel·lència 
del centre i obrir-lo als/a les alumnes amb inquietuds més enllà del que s’explica i es treballa 
diàriament a l’aula. 

S’ofereixen diversos projectes que es realitzen els dimarts a la tarda. 
 

Blogs: El nostre bloc presenta una part del que fem i del que som. I per a aconseguir  això  

intentarem apropar-nos al meravellós art de l’escriptura, de la imatge, del vídeo, de la música,  
de la recerca, de les noves tecnologies; al desplegament de les habilitats socials; al 
redescobriment dels mitjans de comunicació; a la idea de treballar en equip... amb l’objectiu 
final de generar un producte que vosaltres sentireu molt vostre i del qual podreu gaudir des 
del primer moment i des de qualsevol punt del món. En el nostre bloc ens tocarà fer de 
reporters i cobrir les diferents activitats tant escolars com extraescolars que organitzen els 
diferents departaments del centre: Sant Jordi, Carnestoltes, sortides i viatges, conferències i 
intercanvis, pràctiques i concursos, festivals... A més a més, el nostre blog també compta amb 
un espai per les vostres creacions literàries, on la imaginació és una eina que desenvoluparem 
gaudint de les nostres lletres. La feina feta fins avui la  podeu trobar a la següent adreça 
electrònica  https://agora.xtec.cat/iescanet/. És per això que us oferim aquest espai per a 
poder desenvolupar aquestes habilitats. Si us hi animeu ens veiem tots els dimarts de 5 a 6 h. 
 

La Revista: Fa més de setze anys que l’institut té revista pròpia. És un luxe comptar amb una 

revista en què s’expliquen les mil i una coses interessants que passen a l’institut i on també es 
parla de temes d’actualitat que vosaltres trobeu interessants. 
Els dimarts a la tarda, un grup d’intrèpids periodistes ens reunim i decidim en assemblea de 
quins temes volem parlar a la propera publicació. Hi cap de tot: notícies que passin a l’institut, 
reportatges sobre temes d’actualitat que ens interessin (esports, guerres i refugiats, concerts, 
alimentació saludable…), entrevistes a gent interessant, xafarderies, passatemps… 
L’equip de redacció sou els màxims responsables de l’estructura i els continguts de la 
publicació. A vegades haureu de fer recerca, d’altres anar d’enviats especials al lloc dels fets, 
fer enquestes als companys… O desplaçar-nos tots junts a fer una entrevista a algú conegut o 
reconegut per la seva feina. En definitiva, fer de reporters i redactors de debò. 
Si sabeu que el món es mou i no en voleu quedar al marge. 
Si creieu que teniu coses a dir i a compartir amb els vostres companys de l’institut... 
Si sou dels que penseu que el veritable luxe no és llegir la revista del centre dos cops l’any, 
sinó fer-la des de zero…  
Aquest és el vostre espai!  
 

Tardes de ciència: A les tardes de ciències volem que l’alumnat desenvolupi les seves 

inquietuds científiques. Per això portem a terme diversos projectes al que us podeu afegir.  

El projecte Oceans  té com a objectiu fer adonar als alumnes que el mar no és igual arreu del 
Planeta, a través de les seves pròpies observacions, i compartint-les mitjançant l'ús de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Conté una part de treball de camp 
(sortides a la platja), d’experiments al laboratori, de recerca d’informació, d’anàlisi de dades i 
de creació de continguts virtuals, junt amb suggeriments per fer d’altres activitats 
complementàries proposades per S’Agulla i per les Entitats Col·laboradores (iEARN-Pangea i 
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altres).  

El Projecte bassa té com a objectiu fer el seguiment de la bassa que vam construir a l’institut. 
Caldrà  fer un estudi de l’ecosistema, dels seus paràmetres físics, químics i biològics i de les 
relacions que s’estableixen entre els seus organismes. Implica també part de treball 
experimental i part de treball teòric per poder entendre i fer habitable aquesta bassa.  

També participem en el Concurs de Cristal·lització activitat en la qual, aplicant el mètode 
científic de manera rigorosa, podem estudiar quines són les millors condicions per cristal·litzar 
una determinada substància (l’ADP). I a més, es poden desenvolupar recerques científiques 
pròpies en les instal·lacions del centre.  
 

Taller obert de Programació, Robòtica i Tecnologia: Els dimarts a la tarda el taller de 

tecnologia és obert i disponible per a l’alumnat de l’institut. Tots aquells alumnes que tenen 
ganes de treballar alguna temàtica relacionada amb la tecnologia, la robòtica o la programació 
poden venir i utilitzar els recursos del centre, tant materials com humans i desenvolupar els 
seus propis projectes. 
 
Formar part dels equips de treball d’aquests projectes implica  sentir un gran interès pel món 
que ens envolta, una gran curiositat, tenir moltes ganes d’aprendre i assumir un nivell de 
compromís que estem segurs que podreu complir. 


