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“El meu pas pel Sunyer m’ha fet... 
aprendre a treballar en equip i ser 
més autodidacta gràcies als projectes” 
(Cristina)

“Tinc un bon record... dels musicals 
del centre. Han estat una experiència 
inoblidable.” (Fatoumata)

“M’agrada especialment...participar en 
els enigmes de la biblioteca.” (Yassine)

“Em fa molta il·lusió... anar de colònies 
i passar uns quants dies amb els 
amics” (Lucas)

“Amb els meus companys de classe...
quedo per anar a comprar i menjar a 
fora.”  (Ekine)

“Al Sunyer he après... a respectar 
opinions i cultures diferents.” (Berta)

“M’ho passo bé... a les sortides de 
tutoria perquè ens coneixem divertint-
nos.” (Martí)

Saltem 
a escena
Institut Salvador Sunyer i Aimeric
ESO, Cicle formatiu FP dual



Som un centre públic de 
secundària, amb estudis post-
obligatoris de Cicles Formatius de 
Grau Mitjà, que fa una aposta clara 
per millorar la qualitat i l’equitat de 
l’aprenentatge de l’alumnat de Salt 
mitjançant la innovació educativa.

Participem a la vida cultural 
de l’entorn en connexió directa 
amb el Festival Temporada 
Alta i la Fundació la Ciutat 
Invisible, dins del marc del 
projecte Escoles Tàndem de la 
Fundació Catalunya La Pedrera. 
El nostre professorat rep formació 
continuada i assessorament de 
la mà d’experts en l’àmbit de la 
pedagogia basada en les arts.

Fomentem el desenvolupament 
personal i social de l’alumnat, 
a través de tutories i dinàmiques 
grupals, treballant l’autoestima, la 
gestió d’emocions, el respecte, la 
tolerància, la cohesió de grup, el 
treball cooperatiu i l’esperit crític.

Convertim la biblioteca escolar 
i la biblioteca d’aula en eixos 
centrals del nostre projecte 
lingüístic, que pretén impulsar 
el gust per la lectura amb un 
compromís ferm per la transmissió 
de la llengua i la cultura catalana.

Fem una aposta clara per 
l’aprenentatge intercultural i 
plurilingüe amb l’ensenyament 
del francès com a segona llengua 
estrangera, el programa de 
certificació de llengües amb 
l’Escola Oficial d’Idiomes, la 
participació en projectes europeus 
d’intercanvi com eTwinning, i el 
programa d’intercanvi del Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà amb 
Lingen, Alemanya.

Impulsem una relació 
d’aprenentatge amb les noves 
tecnologies, l’ús de tauletes a 
l’aula, diferents llenguatges de 
programació, robòtica educativa,  
enregistrament audiovisual i 
sonor com a eines de suport per 
al treball de les competències 
transversals.

Potenciem la participació de 
l’alumnat i de les famílies 
en l’organització i la gestió 
del centre, també col·laborem 
activament amb el Pla educatiu 
de Salt i amb diverses entitats 
educatives i culturals de l’entorn.

Els nostres 
escenaris

Projectes 
i activitats 
de centre

 ~ Teatre musical
 ~ Projectes interdisciplinaris
 ~ Pla d’esport
 ~ Biblioprojectes
 ~ UAP, cantata per la pau
 ~ Xiulet, projecte de patis inclusius
 ~ Projecte Aules netes
 ~ Arrelarreu, contes interculturals
 ~ MUS-E, tallers de teatre amb 

artistes
 ~ Certamen de lectura en veu alta
 ~ Participació en concursos 

externs
 ~ Sortides a espectacles d’arts 

escèniques, parcs naturals, 
colònies i França

 ~ Aules TAC
 ~ Biblioteca
 ~ Taller de tecnologia
 ~ Laboratori de química
 ~ Pati amb pistes esportives
 ~ Estudi de gravació audiovisual
 ~ Hort comunitari
 ~ Teatre municipal
 ~ Pavelló i piscina municipal


