
 Benvolgudes famílies,

L’Institut La Plana és un centre públic d’educació secundària creat el curs 2007-2008 que imparteix ESO 
i Batxillerat. El nostre projecte educatiu es regeix per la formació integral de les capacitats intel·lectuals, 
físiques i emocionals de l’alumnat. Treballem les competències de cada àmbit curricular per matèries i, 
de manera globalitzada, a través del treball per projectes. 

 Altres projectes i activitats educatives

1. Pla d’impuls a la lectura: 
— Lectura diària a primera hora del matí

2. Pla d’acció tutorial: 
— Entrevista amb la família i amb l’alumne/a 

abans de la incorporació a primer d’ESO 
— Tutor orientador per cada deu alumnes
— Sessions trimestrals de treball amb el tutor 

orientador

3. Projecte Educat 2.0: 
— L’alumnat treballa amb ordinador portàtil 

propi

4. Foment de metodologies innovadores
d’aprenentatge:
— Impuls del treball globalitzat per projectes
— Educació emocional

5. Participació a:
— Xarxa de Competències Bàsiques
— Programa d’innovació AVANCEM en l’ús 

integrat de les llengües
— Erasmus KA101
— XescVic (Xarxes d’Escoles Verdes de Vic)
— Laboratori de Transformació Educativa
— First Lego League (projecte de robòtica)
— Projectes europeus i e-twining en llengua 

anglesa i francesa
— Lliga de debat, de la Xarxa Vives d’Univer-

sitats

6. La Plana verda: 
— Promoció del respecte a les instal·lacions 

del centre i a l’entorn a través del reciclat-
ge i la reducció del consum energètic.

7. Treball de síntesi en un camp d’aprenentatge: 
— Estades amb especialistes i professorat del 

centre per l’elaboració del crèdit de síntesi

8. Sortides curriculars: 
— Organitzades des dels departaments 

didàctics i des dels equips docents

9. Activitats de tarda:
— Taller de teatre
— Taller de combo musical
— Pla català de l’esport
— Tallers d’expressió oral en anglès i en català
— Formació per a famílies
— Formació d’alumnat mediador
— Segona llengua estrangera: francès

10. Intercanvi lingüístic amb Països Baixos 
i Mallorca

11. Viatge cultural a França

12. Ruta de l’exili al sud de França

13. Auxiliar de conversa

Projectes a primer d’ESO:

— La Plana camina
— Matematerials
— Intrépidos narradores

Projectes a segon d’ESO:

— Makers
— Ocells Migradors
— Detectius Científics
— Junior Report

Projectes a tercer d’ESO:

— Perduts en el temps
— La Plana saludable


