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Qui som?



Institut de barri i de proximitat



Un lloc acollidor i solidari on tothom 
troba la seva oportunitat



Un centre on preparem amb 
exigència el batxillerat



Un referent català en la formació 
per a l’exercici de les professions 
de l’esport



Un sistema educatiu que deixa 
empremta



Què ens 
defineix?



Donem molta importància a la gestió 
de les emocions



Promocionem en tots els àmbits la 
col·laboració i l’ajuda als altres



Les possibilitats d’inclusió que 
oferim a tothom



Resultats en competències bàsiques de 4t 
d’ESO per sobre de la mitjana dels centre 
de Catalunya amb la mateixa catalogació 
que el nostre



Resultats en competència en llengua 
anglesa, 20 % per sobre la mitjana 
catalana centres de la mateixa 
catalogació



- PAU: mitjana del 97 % d’aprovats en els 
darrers 5 anys.

TOP



- Alta inserció laboral de cicles formatius 



Què volem
aconseguir?



La gestió positiva de les emocions 



Assoliment d’èxit personal



Alumnat que enriqueix la societat del 
Lloret de demà.



Ciutadans conscients de l’emergència 
climàtica



L’aprenentatge de llengües estrangeres



La col·laboració i el treball en xarxa
● Centres educatius 
● Ajuntament de Lloret 
● Sector social i empresarial



Com ho fem?



Premiant l’esforç i l’exigència



Exàmens oficials 
Cambridge i Delf



Escola Verda 



Escoltant 
Consell d’Alumnat Delegat i 
Consell de Familiars Delegats



Projecte de Recerca
de 4t d’ESO 
a l’estranger



Pioners en l’ús de la 
plataforma foment de la 
lectura



Pla pilot de 7 centres educatius de 
Catalunya i 5 països europeus 



Formació Professional Dual
Projecte Erasmus+
Consorci Costa Brava



Associació Esportiva Escolar 
Dinamització dels patis



“Cap nen sense esport”
“Donació de sang”
”Banc d’aliments”
“Clean up, neteja de boscos i platges” 
“Marató de TV3”



Olimpíades Interescolars
Estudiant de Ferro
Unint Forces



Ens comprometem:

A ser propers, a escoltar, a 
acompanyar



Ens comprometem:

A oferir uns serveis
de Qualitat 



Titulacions



➢ Educació Secundària Obligatòria
➢ Batxillerat en les modalitats de: 

○ Tecnologia, Ciències de la Naturalesa
Humanitats i Ciències Socials 

➢ Tècnic d’Esports en Futbol
➢ Tècnic d’Esports en Salvament i Socorrisme
➢ Tècnic en Conducció d’Act. Físicoesportives en el Medi Natural
➢ Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva
➢ Tècnic Superior en Condicionament Físic 



Pàgina web de l’institut:
https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/

https://agora.xtec.cat/insrocagrossa/
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MOLTES 
GRÀCIES!


