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INS JAUME SALVADOR i PEDROL

Amb perfil propi



• Progrés continuat:

○ Formar els nois i les noies com a persones i desenvolupar les 

capacitats de l’alumnat al màxim.

○ Fer que esdevinguin ciutadans autònoms, competents, 

responsables, solidaris i participatius.

○ Orientar-los acadèmica i professionalment.

•  Valoració de l’esforç

     L’esforç constant i el treball personal són fonamentals. 

     Tot l’alumnat ha d’assolir les competències bàsiques de l’ESO.



● Millorar el nivell competencial dels alumnes: potenciar la curiositat, el 

rigor intel·lectual i l’esperit de recerca.

● Millorar el rendiment acadèmic dels alumnes: l’alumnat és el  

protagonista de la construcció dels seus coneixements.

● Reduir la taxa d’abandonament dels estudis, entenent per 

abandonament, la desvinculació total del sistema educatiu.

● Millorar la cohesió social: Potenciar la integració i el respecte. 

● Situar les noves tecnologies com un dels eixos bàsics de l’activitat 

docent.

● Treballar per l’assoliment d’un plurilingüisme real en tot l’alumnat.

Objectius finals del projecte educatiu:



 Ambient de convivència i estudi
○ Importància del tracte respectuós.

○ Pla d’acollida de l’alumnat nou: tutories. 

individualitzades a principi de curs.

○ Control dels retards i de les faltes d’assistència.

○ Importància de la disciplina i les normes de 

convivència.

○ Promoure la participació de les famílies.



Potenciar el rendiment acadèmic i la formació personal 

• Formació de persones ben preparades, responsables, 

autònomes, creatives, compromeses amb la societat i el 

mediambient: una organització al servei de la qualitat.

• Plans d’avaluació interna.

• Anàlisi del resultats de les avaluacions i les competències 

bàsiques.

• Reunions periòdiques dels equips docents i dels 

departaments.





Sostenibilitat 
 
● Educar en el respecte i la corresponsabilitat 

ambiental.

● Projectes de reciclatge i conscienciació ambiental.

● Cooperació amb diverses fundacions i ONGs.



ESCOLA VERDA



Matemàtiques          Tecnologia

Ciències Socials  Música

Educació Física       Física-Química 

Biologia-Geologia       Ll. castellana i literatura

Ll. catalana i literatura       Idiomes: Anglès i Francès

Educació Visual i Plàstica   Llatí i Grec

Filosofia                              Economia

Orientació/Psico                  Activitats Extraescolars

Estructura organitzativa pedagògica.
 Departaments didàctics:





Un projecte educatiu amb
potenciació de les llengües estrangeres. 

• Aprofundiment en l’aprenentatge de l’Anglès i del Francès. 

• Preparació al DELF: Diploma de Llengua Francesa de 

l’Institut Francès.

• Intercanvi de Francès (Bretanya i Grenoble).

• Participació en el Concursos lingüístics i col·laboracions 

amb les universitats.

• Projecte “Sharing to learn”.

• Conferències i activitats en llengua estrangera.



COL·LABORACIONS AMB UNIVERSITATS   
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Col·labora amb els Departaments de Física i Química i de Tecnologia de 

l’Institut en la realització dels treballs de recerca d’alumnes del Batxillerat 

Tecnològic. 

Universitat de Barcelona (UB).

Permet als nostres alumnes realitzar pràctiques i experiències didàctiques en 

laboratoris universitaris i conèixer més a fons les carreres científiques. 

Tutoritzacions de Treballs de Recerca.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Participació com a centre en el projecte “Campus Ítaca”.

El centre col·labora en el Programa Argó d’assessorament a l’alumne en 

relació amb els treballs de recerca. 



EVENTS CULTURALS I FESTIUS

● FIRA D’HIVERN

● CARNESTOLTES

● SANT JORDI

● Viatges: PRAGA, PARÍS, ROMA.



AMPA

● Ajuda al manteniment de la Biblioteca.

● Dóna suport econòmic a sortides i activitats organitzades.

● Col·labora en activitats culturals, festes i celebracions.



Un projecte educatiu amb activitats 
complementàries 

▪ Sortides acadèmiques i de tutoria.

▪ Viatges a l’ESO i al Batxillerat.

▪ Concerts.

▪ Classes de reforç a les tardes.

▪ Xerrades d’orientació.



Gràcies per la vostra 
atenció.

Teniu alguna pregunta?


