L’Institut Carles Vallbona va ser creat l’any 1986. L’Institut està ubicat al barri de les Tres Torres de Granollers. El barri gaudeix d’una
excel·lent situació, al bell mig del complex esportiu: pistes de tennis,
piscines municipals, pavelló poliesportiu, pistes d’atletisme, i al costat de la biblioteca Roca Umbert i la Fàbrica de les arts.

Institut d’atenció a la pràctica esportiva

Institut Carles Vallbona

Des de fa 7 anys, l’institut està reconegut com a institut d’atenció
preferent a la pràctica esportiva en els estudis d’ESO i BAT. Això significa que, en aquests moments, bona part de l’alumnat d’ESO segueix un pla de tecnificació esportiva amb adaptació curricular a les
matèries optatives i d’educació física. El seu currículum està adaptat
de manera que aquests alumnes poden integrar els entrenaments i
les competicions amb els estudis.

Institut Carles Vallbona
Camp de les Moreres, 14
08401 Granollers
Tel: 938600021
www.iescarlesvallbona.cat
centre@iescarlesvallbona.cat

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

L’ESO al Vallbona, una aposta de futur!

TUTORIA

Sortides de convivència

Seguiment individualitzat

Projecte Financer, EFEC

Tècniques d’estudi

Tallers de nutrició

Xerrades sobre addiccions

Programa Salut-Escola

Viatge final d’estudis
ORIENTACIÓ

Company-Tutor a 1r ESO

Projecte de recerca d’orientació a 4t ESO

Educació emocional a 1r ESO

Xerrades d’orientació acadèmica i professional

Xerrades pedagògiques per als alumnes i famílies

Informes individuals d’orientació
LLENGÜES I COMUNICACIÓ

Jornada de llengua i literatura catalana

Atrapallibres i Protagonista jove

Pla lector i pla d’expressió escrita

Concursos de redacció

Sortides teatrals i rutes literàries

Xerrades d’autors

Participació a Viquilletra i Ficcions

Visita a mitjans de comunicació

Biblioteca a l’aula

Diada de Sant Jordi
PROJECTES INTERDISCIPLINARS

Creació d’un joc de taula

Elaboració d’un diari

Exposicions literàries

Redacció d’una revista de passatemps

El valor afegit d’estudiar ESO al Vallbona
PROJECTE PLURILINGÜE

Projecte Erasmus “The city of Tomorrow”

Ciències naturals en anglès

Grups reduïts d’ampliació de llengües estrangeres a 2n i 3r ESO

Francès des de 3r d’ESO amb intercanvi a 1r BAT

Projecte eTwinnig “Penfriends” amb Portugal i Lituània

Exàmens oficials francès— DELF

English Day
CIÈNCIES I TECNOLOGIA/
MÚSICA I PLÀSTICA

Participació en Joves i Ciència

Robòtica amb LEGO

Informàtica projecte mSchools

Caminada ciutadana

Actes en memòria del bombardeig

Tallers fotogràfics

Produccions audiovisuals

Concerts

Maquetes

Màscares i punts de llibre
MATEMÀTIQUES

Proves Cangur

Matemàtiques a l’Esprint

Concurs Fem mates

Fotografia matemàtica

Geogebra
EXTRAESCOLARS

Llengües estrangeres:
anglès i alemany

Bojos per la recerca

Reforç escolar

