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ORGANITZACIÓ 
 

 Horari classes: Dl 8:30-15:00, Dm i Dj 8:30-
14:00 i 15:30-17:30, Dc i Dv 8:30-14:00 

 Horari patis: 11:30-12:00 i 14:00-15:30 
 Tutor/a grup 
 Tutor/a orientador/a 
 Coordinador/a de nivell 

 

SORTIDES 

 

 
 
 

MATERIALS 
 

 EVA: Entorn Virtual d’Aprenentatge 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 

 

Sortides 

Acadèmiques Socials 

Parc 
Natural 

Estades 
esport 

Parc 
aquàtic 

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

02 EQUIP DOCENT 
El conjunt, reduït i estable, de 
professors/es que fan classe a uns 
mateixos alumnes. 
 

03 DIVERSITAT 
Tots/es els/les 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 reduïts. 

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

05 ENTORN 
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. 

06 PARTICIPACIÓ 
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? 

 

UN ESTIL DE TREBALL 
 

SERVEIS 
 

    
Menjador 
amb cuina 

pròpia 

Biblioteca Extra-
escolars 

Armariets 

 

ESTUDIS 
 

 Matèries (18h): Matemàtiques, Llengua 
Catalana, Castellana i Anglesa, Educació Física 
i Música 

 Ètica/Religió (1h) 
 Tutoria (1h) 
 Treball Globalitzat (8h): Tecnologia, Ciències 

Naturals i Ciències Socials 
 Matèria optativa (2h): Francès com a 2a 

llengua, Treball al laboratori 
 + 50% hores desdoblades 
 

EQUIP HUMÀ 
 

 
 

IMPLICATS EN PROJECTES D’INNOVACIÓ 30%

ESTABLES 65%

IMPLICATS EN PROJECTES ENTRE CENTRES 35%

mailto:a8052724@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/horaris/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/pla-daccio-tutorial/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/tutoria-orientadora-2/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/moodle/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/general/ordinadors-a-les-aules/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/linstitut/un-estil-de-treball/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/projecte-educatiu/curriculum/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/categoria/menjador/
https://agora.xtec.cat/iesgoya/biblioteca/
http://ampaiesgoya.com/
http://ampaiesgoya.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treballar la consciència 
social i la cultura de pau 
mitjançant la realització 
d’un curtmetratge per part 
dels alumnes. 
 

Integra el servei a la co-
munitat amb l'aprenentat-
ge de continguts, compe-
tències, habilitats o valors. 
Apropa’t. Implica’t. 

Programa de la UE que 
brinda l’oportunitat 
d’estudiar, formar-se i 
adquirir experiència a 
l’estranger. 

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

Metodologia que ensenya 
als alumnes a aconseguir 
un aprenentatge significa-
tiu i a aprendre a apren-
dre. 

Participar en el Consell 
Assessor Jove del Síndic 
de Greuges. 

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

 

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

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

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

PROJECTES 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 

https://www.fundacionadsis.org/ca/barcelona/proyectos/apropat
https://www.fundacionadsis.org/ca/barcelona/proyectos/implicat
http://tallerdecinema.com/project/reacciona/3
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/projectes-educatius/ambit-curricular/xarxa-cb/
https://drive.google.com/open?id=1lZ5pK76oYJg5m9khr4pgSHirDy2XhvId
http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=405
https://agora.xtec.cat/iesgoya/general/homenatge-a-les-victimes-de-lholocaust/
https://www.fundacionadsis.org/ca
http://programasi.org/es/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_es
https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm

