UN ESTIL DE TREBALL
01 PROXIMITAT

02 EQUIP DOCENT

03 DIVERSITAT

Volem estar a prop dels alumnes i de
les famílies per poder educar i donar
resposta ràpida i educativa als
problemes.

El conjunt, reduït i estable, de
professors que fan classe a uns
mateixos alumnes.

Tots els alumnes poden aprendre i ho
han de fer partint del que saben. Com
ho fem? Treball globalitzat, grups
heterogenis, desdoblaments., 2
professors a l’aula i grups reduits.

04 ESPERIT DE MILLORA

05 ENTORN

06 PARTICIPACIÓ

La nostra manera d’entendre
l’educació implica la renovació i
l’adaptació contínues a través de la
planificació estratègica.

Estem convençuts que l’escola no
s’acaba a les aules. Creiem que per
aprendre cal viure experiències
concretes i que hem d’aprendre a
aprendre de cada experiència.

Promovem que tothom senti l’institut
com a seu i provem d’obrir canals
perquè les idees i el diàleg circulin
com més millor.

COM HO FEM?
SERVEIS

Menjador
amb cuina
pròpia

Biblioteca

Extraescolars

Armariets

ORGANITZACIÓ
 Horari classes: Dl 8:30-15:00, Dm i Dj 8:3014:00 i 15:30-17:30, Dc i Dv 8:30-14:00
 Horari patis: 11:30-12:00 i 14:00-15:30
 Tutor grup
 Tutor orientador
 Coordinador nivell

ESTUDIS
 Matèries (18h): Matemàtiques , Llengua
Catalana, Castellana i Anglesa, Educació Física
i Música.
 Ètica/Religió (1h)
 Tutoria (1h)
 Treball Globalitzat (8h): Tecnología, Ciències
Naturals i Ciències Socials
 Matèria optativa (2h): Francès com a 2a
llengua
 + 50% hores desdoblades

EQUIP HUMÀ
IMPLICATS EN PROJECTES D’INNOVACIÓ

30%

ESTABLES

65%

IMPLICATS EN PROJECTES ENTRE CENTRES

35%

SORTIDES

Sortides

Acadèmiques

Socials

Parc
Natural

Colònies

Parc
aquàtic

MATERIALS
 Moodle: entorn web on els professors de
diverses matèries pengen informacions i
activitats
 Portàtil: els alumnes fan servir
un portàtil
 Plataforma digital: s’adquireix
una llicència per tenir accés a
tots els llibres de text en
format digital.
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PROJECTES
Treballar la consciència
social i la cultura de pau
mitjançant la realització
d’un curtmetratge per part
dels alumnes

Integra el servei a la comunitat amb l'aprenentatge de continguts, competències, habilitats o valors.
Apropa’t. Implica’t

2012

Participar en el Consell
Assessor Jove del Síndic
de Greuges

2013

2014

Proporcionar una
educació científica i
tècnica dels nostres
joves, mitjançant la
participació de científics
jubilats

Activitats al voltant de la
geometria entre els
diferents centres de la
Xarxa 0/18

2015

2016

Des de les àrees de
Ciències de la Terra i el
Medi Ambient i Llengües
estrangeres es fa un
intercanvi amb Eslovènia.

Metodologia que ensenya
als alumnes a aconseguir
un aprenentatge significatiu i a aprendre a aprendre

2017

2018

Construïm memòria per
recordar i no oblidar,
divulgar i sensibilitzar, per
fer un mon nou de dones i
homes lliures i en pau.

Un equip de docents
desenvolupen el treball
per competències, la
gestió del currículum i els
processos d’avaluació.

2019

2020

Un programa d'intervenció
que pretén demostrar que
l'adquisició d'hàbits saludables des de la infància
redueix els riscs de patir
malalties cardiovasculars i
millora la qualitat de vida
en l'edat adulta.

