
PROXIMITAT 
ACOLLIM 

∗ Treballem estretament amb els centres     
adscrits per afavorir l ’acolliment del nou 
alumnat.  

∗ Entrevistem totes les famílies de l’alumnat de 
1r d’ESO abans de l’inici de curs. 

∗ Fem agrupaments heterogenis, amb equilibri 
nois-noies i foment de les relacions pro-
socials, empatia i ajut. 

∗ Fem grups flexibles, per afavorir diferents 
ritmes d’aprenentatge. 

∗ Tenim una Comissió d’Atenció a la Diversitat 
(CAD) amb participació de l’EAP. 

∗ Duem a terme la gestió positiva de conflictes. 

 

COMUNIQUEM 

∗ Tenim una plataforma digital de control d’ab-
sències i incidències de l’alumnat que permet 
la comunicació ràpida, a primera hora del dia, 
de les absències amb l’aplicatiu iEduca. 

∗ A través de l’aplicatiu iEduca es té comunica-
ció directa amb l’equip tutor. 

∗ Tenim un compte de correu electrònic,                  
institutguindavols.cat de Google Education per 
a tot l’alumnat i accés als serveis associats.  

∗ Fem ús de l’agenda escolar. 

∗ http://www.institutguindavols.cat  
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INNOVACIÓ I INTERCANVIS  PROJECTES I PROGRAMES 

INFORMACIONS GENERALS I SERVEIS 

∗ Horari lectiu d’ESO: 8:15 a les 14:45 hores. 

∗ Esbarjos: 11:15-11:35 hores i 12:35-12:45 hores. 

∗ Activitats de tarda: 15:30-17:00 hores. 

∗ Servei de cafeteria i menjador (cuina pròpia). 

∗ Centre lliure de barreres arquitectòniques. 

∗ Armariets per al material de l’alumnat. 

∗ Servei de biblioteca de tarda amb personal contractat per 
l’AMPA. Equipat amb ordinadors i accés a internet. 

∗ Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) amb psicòloga i 
treballadora  social. 

∗ Servei propi d’atenció psicològica. 

∗ Orientació acadèmica i professional. 

∗ AMPA. L’Associació de Mares i Pares del centre duu a terme 
una important tasca en la comunitat educativa i promou inici-
atives com el mercat de llibres de segona mà. 

 

AULES ESPECÍFIQUES 

∗ Laboratoris de Ciències Naturals i de Física i Química. 

∗ Aula de Dibuix. 

∗ Aula de Tecnologia. 

∗ Aules d’Informàtica. 

∗ Aula de Llengües. 

∗ Aula de Música i Audiovisuals. 

∗ Taller, laboratori i aula de Disseny i Moda. 

∗ Aules de Disseny i CNC de Fabricació Mecànica, d’Energies 
Renovables i d’Electrotècnia. 

∗ Tallers de Mecànica, de Sistemes Automàtics, d’Electricitat, 
de Calor i de Fred Industrial. 

∗     Pati i, poliesportiu i Sala Polivalent teatre i gimnàs. 

∗     Vestuaris. 

Treball per projectes 

Des de 1r d’ESO, l’alumnat fa treballs per projectes interdisciplinaris 
en els quals intervenen diverses matèries, on es fomenta la tasca  
col·laborativa. 

Treball de síntesi i Projecte de recerca  

Tenen per objectiu l’elaboració d’un producte final, tot fomentant 
la recerca i el treball col·laboratiu. 

Pla lector 

Cada setmana l’alumnat dedica una hora de classe a la lectura lliu-
re, amb la finalitat d’adquirir un hàbit que ha de suposar-li la millo-
ra del rendiment acadèmic. L’ajuda a ampliar el vocabulari, a millo-
rar l’expressió oral i escrita i la comprensió, a eixamplar els conei-
xements, a més de desenvolupar-li la imaginació i la creativitat. 
Coeducació, eduquem per a la igualtat 

Projecte d’innovació educativa que se centra en la 
coeducació i afavoreix mesures educatives per 
garantir la igualtat d’oportunitats per a nois i noies. 

Pla d’esports 

Per potenciar la funció integradora i de cohesió 
social de l’esport  escolar. Facilita l’accés de tots els 
nois i totes les noies a la  pràctica esportiva escolar. 

Eduquem per a la sostenibilitat  

Suposa la participació activa en diversos projectes 
d’Agenda 21 escolar per tal de promoure la millora mediambiental, 
aconseguir una escola verda i educar en la sostenibilitat. 

Educació per a la salut 

L’objectiu del programa és que l’alumnat adquireixi 
les competències necessàries per viure d’una manera 
saludable. Es programen activitats curriculars i de 
tutoria que inclouen: l’educació afectivosexual, la 
prevenció de drogodependències i conductes de risc, 
l’alimentació saludable, la salut mental, el coneixe-
ment del propi cos i la prevenció de malalties. 

Aprenentatge i Serveis 

Els projectes d’Aprenentatge i Serveis (APS) són inici-
atives que fomenten en l'alumnat la solidaritat amb els altres. 
L'APS és una proposta educativa que combina processos d'apre-
nentatge i de servei a la comunitat. 

 

Eines TAC (incorporació de noves tecnologies) 

El nostre centre disposa d'una llicència de Google 
Apps Education verificada que permet la gestió i l'ús 
dels serveis de treball col·laboratiu. La web de Goo-
gle actua sota unes condicions de seguretat especials 
pel seu perfil educatiu i no comercial, amb el nostre propi 
domini. 

Programes europeus 

Intercanvis amb Hellenstein-Gymnasium     
Heidemheim (Alemanya)  i III Liceum 
Ogolnoksztalçace , Krakovie (Polònia). 

Projectes Europeus. 

Exàmens DELF, Concurs FONIX i BIG CHALLEGE. 

Robòtica i STEM 

Impulsem la robòtica a 1r, 2n i 3r d’ESO. 

Teatre 

L’objectiu d’aquesta matèria és que l’alum-
nat sigui conscient del seu cos com a ele-
ment comunicatiu i desenvolupi les habilitats 
pròpies i innates del llenguatge corporal i 
oral. 

Sortides 

Viatges de final de curs per complementar els aprenentatges a 
l’aula, amb l’observació de la realitat propera, l’experiència de la 
convivència i la descoberta de nous entorns lingüístics. 

 

FES! Fira d’emprenedoria 

FES! és la fira de projectes d’emprenedoria elaborats en les diver-
ses matèries de cicles formatius que s’imparteixen al centre. 

 

EL NOSTRE CENTRE 


