
INSTITUT ELS TRES TURONS 

FORMANT PERSONES DES DE 1979 



ITINERARI EDUCATIU 

PRIMÀRIA 

SECUNDÀRIA 

4 grups per curs 

MÓN LABORAL PFI / PTT 

BATXILLERAT 

2 grups per curs 

Ciències – Tecnologia 

Humanitats – Social 

 

CFGM 

1 grup per curs 
• Gestió Administrativa 

• Manteniment d’estructures  

de Fusta i Mobiliari  

d’Embarcacions d’Esbarjo 

 



ESTRUCTURA 

CONSELL ESCOLAR 

DEPARTAMENTS 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora – Cap d’Estudis  

 Secretari – Coordinadora Pedagògica 
 

EQUIPS DOCENTS 



COORDINACIÓ  

PRIMÀRIA - INSTITUT 

• Centre adscrit (continuïtat i preferència)  

• Traspàs d’informació entre els tutors de 6è de     

primària i 1r d’ESO. 

•  Orientació per l’elaboració dels grups classe 

per part dels tutors de 6è de primària. 

• Seguiment de la trajectòria dels alumnes. 



COORDINACIÓ  

PRIMÀRIA - INSTITUT 

• Coordinacions primària-secundària. 

• Realització d’activitats conjuntes. 

Dia  English Morning 



ATENCIÓ A FAMÍLIES I ALUMNAT 

• Entrevista amb l’equip directiu  

• Entrevista amb el tutor els primers dies de 

setembre 

• Tutor d’aula (1h d’aula, atenció individual i 

familiar)  

• Control diari de faltes d’assistència, de 

convivència, de deures i de material per correu 

electrònic  

• Enviament d’informacions (material, llibres, 

activitats i sortides, autoritzacions, informació 

general) per TPV 

 

 



1r d’ESO 

Horari base De 8 h a 14.30 h 

     3 classes? 

     Pati 30 minuts? 

     3 classes? 

Propostes 

educatives 

Pla lector 

Ordinadors personals 

Aules Grup classe 

Pissarra digital  

Internet 

Armariet 



PROPOSTA CURRICULAR 

• Matèries comunes (obligatòries): 

Català, Castellà, Anglès, Geografia i Història, Biologia 

i Geologia, Matemàtiques (3h) 

Educació Física, Educació Visual i Plàstica, Música, 

Tecnologia (2h) 

Religió / Cultura i Valors Ètics, Tutoria (1h) 

Treball de síntesi (1 setmana) 

• Matèries específiques (2h): 

Francès, Matèries de centre (o d’ampliació/reforç)   

 

PERÍODE D’ADAPTACIÓ 



ESCOLA INCLUSIVA 

CAD 

Tutories personalitzades Plans individualitzats 

Grups intensius de millora  

a les matèries instrumentals 
(Català, Castellà, Matemàtiques) 

Grups partits  

Ciències Naturals  

Tecnologia 

Anglès 

Aula Oberta  

(PDC i espai laboral) 

SIEI  

(professorat de suport) 

Aula d’Acollida 



SERVEIS EXTERNS 

• Infermera (Programa Salut-Escola) 

• EAP (Departament d’Ensenyament) 

• Psicòleg Municipal (Ajuntament d’Arenys de Mar) 

• Espai Jove, Espai Ruta i Espai de coneixença 

(Ajuntament d’Arenys de Mar) 

• Reforç escolar (Càritas) 

• Serveis socials 

• CREDA, ONCE 



SERVEIS INTERNS 

• Orientació acadèmica i professional 

• Psicopedagogia 

• Reprografia i enquadernació 

• Informàtica 

• Cantina amb cuina pròpia 

• AFA:  Lloguer d’armariets 

  Biblioteca  

  Extraescolars 

  Iddink (reutilització de llibres) 



LLIBRES I MATERIAL 

• Material fungible (paper, estoig...) 

• Ordinador  

• Llicències digitals 

• Llibres en paper  

• Quaderns d’activitats  

• Material d’activitats propi 

• Carpeta i agenda lliurades pel centre 

A través del projecte de reutilització (ecobooks) 

o de la compra.   



PROJECTES DE CENTRE 

GEP Anglès en 

matèries no lingüístiques 

FRANCÈS 

NIVELL B2 EN LLENGUA ANGLESA 



PROJECTES EDUCATIUS 

INSTIFONIES 

NATACIÓ 

L’UNIVERS  

A L’ABAST DE TOTHOM 



PROJECTES EDUCATIUS 

IMPLICA’T 

PROJECTE AJUDA’M 

MEDIACIÓ 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 

I ORIENTACIÓ 

EDUCATIVA 



PROJECTES EDUCATIUS 

COMPETÈNCIA 

DIGITAL 

EDUCACIÓ 

EMOCIONAL 



PROJECTES EDUCATIUS 

PLA LECTOR 

PROJECTES COOPERATIUS 

I TRANSVERSALS 



APRENEM AMB LA PRÀCTICA  

I LA COOPERACIÓ 

OBSERVADORS 

DEL MAR 

EL PROCÉS 

TECNOLÒGIC 



PROJECTES EDUCATIUS 

TREBALLS DE SÍNTESI       

D’IMMERSIÓ COMARCAL 1r, 2n i 3r d’ESO 

PROJECTE DE RECERCA LOCAL 
4t d’ESO 

 

 



HEM SENTIT A DIR... 

“No hi ha control d’assistència.” 

Si hi ha qualsevol incidència, la família rep un missatge. 

“Els dies de sortida, si no hi vaig, m’estic a casa.” 

Tots els dies són lectius i hi ha activitat a l’institut. Caldrà 

assistir a classe i fer la feina. 

“Tots tenim dret a fer vaga.” 

1r i 2n d’ESO no té reconegut aquest dret. Fa classe amb 

normalitat. 

“Els dies de vaga els professors no fan classe.” 

Si és d’alumnes, el professorat treballa com qualsevol  

altre dia. Si és de professorat, es faran les classes segons 

el seguiment (sovint poca incidència); serveis mínims 

garantits. 

 

 



HEM SENTIT A DIR... 

“Mai he de fer feina a casa.” 

De vegades cal acabar feines de classe, i de tant en tant 

tenen feines. També cal repassar, llegir… 

“Els alumnes de l’institut són uns gamberros.” 

Es té molta cura de la disciplina. Hi ha línies vermelles que 

no es poden traspassar. Hi ha un petit percentatge 

conflictiu com a tots els centres. 

“Els professors passen dels alumnes.” 

Es vetlla per atendre tot l’alumnat dins les seves 

possibilitats i necessitats, amb formes variades de 

treballar i aprendre per poder abastar tothom. 

 



HEM SENTIT A DIR... 

“L’institut té poc nivell.” 

Obtenim molt bons resultats en les proves de 

competències bàsiques i en les proves d’accés a la 

universitat.  

“Només es preocupen dels que van bé” 

Amb els plans individualitzats i les metodologies 

variades vetllem per tota la diversitat. Som una escola 

inclusiva que ajuda a respectar la diversitat en tot el seu 

ventall i potencia l’aprenentatge significatiu. 

“Les hores que falta un professor no fan res” 

El professorat absent deixa feina per tal que un 

company el pugui suplir, o impartir la classe. En casos 

molt excepcionals en què no s’ha pogut tenir suplent 

l’alumnat ha anat al pati supervisat per un/a docent. 

 



DAVANT DELS CANVIS... 

Alumnes Famílies 



www.elstresturons.cat 

http://www.elstresturons.cat/
https://www.instagram.com/elstresturons/
http://www.elstresturons.cat/
https://www.youtube.com/channel/UC8eT8H_9JT7afAkoF-_5Ekw/videos?view_as=subscriber
http://www.elstresturons.cat/


GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

INSTITUT  ELS  TRES TURONS 

ARENYS DE MAR 

  

 Passatge dels  Tres Turons, 1 

08350 Arenys de Mar 

Telèfon 93 795 96 03 

a8035155@xtec.cat 

www.elstresturons.cat 

Atenció personalitzada  

o cita prèvia (8 i 10 de març)  

al 937959603 



MOLTES GRÀCIES  

PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA 


