
    SERVEIS

 Equip d'assessorament Psicopedagògic 
(EAP).

 Departament d'orientació: atenció i 
seguiment individualitzat, orientació 
acadèmica i professional.

 Pla d’Acció Tutorial per afavorir  la integració
de l'alumnat  i el seu desenvolupament 
personal.

 AMPA.
 Activitats extraescolars.
 Servei de Biblioteca.
 Servei de Cafeteria.

  

   

  

 
    

    ALTRES ACTIVITATS

 Sortides i activitats lingüístiques.
 Competicions escolars: esportives i 

curriculars
 Teatre 
 Dia del Medi Ambient
 Sant Jordi
 Castanyada
 Carnestoltes
 Tallers, xerrades i conferències

      Altres suports: AMPA, Ajuntament de 

      Guissona, Consell Comarcal de la 

      Segarra i Empreses en conveni.

    Inscripció:
    INS GUISSONA
    C/ Castanyers, nº13
    CP:25210 Guissona (La Segarra)
    Telèfon: 973 55 14 17
    Fax: 973 55 14 42

      iesguissona@xtec.cat

    

    

Generalitat

            
     Generalitat de Catalunya
     Departament d’Educació

Institut Guissona

     

El que ens mou és l’educació dels vostres fills !

INS Guissona
http://www.iesguissona.cat/

http://www.iesguissona.cat/


  QUÈ US OFEREIX L' INS GUISSONA?

  Oferim una educació de qualitat per als vostres 
  fills en tots els àmbits: educatiu, personal i 
  acadèmic des de la professionalitat.

  QUINA FORMACIÓ PODEU FER?

  EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
  (ESO).

  BATXILLERAT
                Modalitats: 

 Ciències i tecnologia.
 Humanitats i ciències socials.
 PFI Auxiliar de vendes, oficina i 

atenció al públic.

  CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
 Tècnic/a en manteniment 

                      electromecànic (DUAL).
 Gestió administrativa i Sistemes 

Microinformàtics i Xarxes.
 Indústria alimentària.

  CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
 Tècnic en processos i qualitat en 

                     la indústria alimentària (DUAL).

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

    Proposa un model d’ensenyament plural per 
    atendre tot l’alumnat.

    ACCIONS
    - La coordinació amb les escoles de primària.
    - L'ús de les tecnologies per l’aprenentatge.
    - L'observació i experimentació pràctica.
    - Treball per projectes.
    - L'atenció a la diversitat de l'alumnat.
    - La relació amb les famílies.
    - Les activitats de tutoria i seguiment del
      nostre alumnat.
    - Altres activitats curriculars.

    RECURSOS
 Aules amb equipament multimèdia i pissarra 

digital interactiva (PDI).
 Aules d’informàtica.
 Aula d'estudi.
 Aula d'acollida.
 Aula Oberta.
 Laboratoris.
 Tallers.
 Impressores 3D.
 Sala d'actes
 Gimnàs i pista esportiva.
 Departament orientació pedagògica.
 SIEI (Suport intensiu per l’escolarització 

inclusiva).
 Serveis educatius la Segarra.
 Tècnics d'integració social.
 Intranet (Gestió i comunicació entre el centre 

i les famílies).

   

 PROJECTES DE CENTRE

 Projecte de Qualitat i Millora Contínua.
 Projecte TEI (Tutoria entre iguals).
 PAT (Pla d’actuació tutorial).
 Projecte lingüístic
 Pla de lectura
 GEP (Activitats plurilingües: català, castellà, 

anglès, francès, xinès i alemany).
 Educació per la Sostenibilitat.
 Aprenentatge i Servei.
 Salut a l'escola.
 Pla Educatiu d’Entorn.
 Pla Català d’esport a l’escola.
 FP Modalitat Internacional.
 Activa FP.
 FP Formació DUAL.
 FP Assessorament i Reconeixement.


