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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
ACOMPANYAMENT ALS ALUMNES
I A LES FAMÍLIES
Des de la tutoria i amb el suport de tot
l’equip docent, s’acompanya cadascun
dels nois i noies en l’evolució personal
i acadèmica, així com en la formació en
coneixements i capacitats de cada etapa
educativa. De la mateixa manera, s’orienta
i assessora les famílies sobre l’educació i
l’itinerari formatiu dels seus fills.
PLA DE MILLORA DE LES LLENGÜES
ESTRANGERES
Es realitzen activitats en anglès en algunes
de les matèries i projectes de l’ESO,
seguint la metodologia AICLE. El centre
compta amb el suport d’auxiliars de
conversa nadius de UK i USA. Es realitzen
projectes Erasmus+ i intercanvis amb
alumnes d’altres països. També es fan
projectes europeus eTwinning. S’aprèn com
a segona llengua estrangera el francès,
a tots els cursos de l’ESO i el batxillerat.
Certificació B1 i B2 d’acord amb el marc
comú europeu.
TREBALL COL·LABORATIU I COOPERATIU
Es promouen entorns de treball en xarxa,
amb metodologies actives d’aprenentatge
a partir de preguntes, hipòtesis, reptes
i projectes (ABP) que facilitin la implicació
dels alumnes en l’activitat educativa i en
el seu propi aprenentatge.
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RECERCA, EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ
S’utilitzen metodologies actives de recerca
científica i tecnològica, fomentant
la participació en concursos i congressos
d’àmbit estatal i internacional. Es treballa
en projectes innovadors donant resposta
a reptes d’entitats i empreses del territori.
TECNOLOGIES PER L’APRENENTATGE
S’afavoreix l’assoliment de la competència
digital incentivant la motivació de l’alumnat
amb l’ús d’eines digitals, tauletes i mòbils
i promovent les vocacions científiques
i tecnològiques mitjançant la robòtica
i la programació.
COMPETÈNCIA COMUNICATIVA
Es posa especial èmfasi en l’hàbit lector,
la cura en l’expressió escrita, el gust per
la poesia, la literatura, la música i les arts
plàstiques, establint vincles de treball
amb museus, biblioteques, visites d’autors
i sortides a teatres i exposicions.
CREACIÓ DE NOUS ESPAIS, A L’INTERIOR
DEL CENTRE I AL PATI
Amb la remodelació dels espais es fomenta
el treball col·laboratiu entre l’alumnat,
i la participació d’altres centres, empreses
i entitats en projectes coworking, incentivant
l’emprenedoria i la creativitat dels joves.
S’han habilitat zones verdes, aula a l’exterior
i noves pistes esportives i rocòdrom.
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El valor afegit d’estudiar
ESO al Vallbona
GESTIÓ AMBIENTAL, SALUT I SEGURETAT

VISIÓ I VALORS

El centre treballa per a reduir i prevenir
els impactes ambientals de les activitats
que s’hi realitzen, així com per eliminar
els perills i reduir els riscos associats a la
seguretat i salut en el treball, i promoure
el benestar de tots els membres de la
comunitat educativa.

La visió de l’Institut Carles Vallbona és ser
un centre de qualitat amb atenció preferent
a la pràctica esportiva, destacant
en metodologies de recerca, tecnològiques
i digitals, en activitats d’aula i avaluació
competencials, en projectes d’innovació,
interessat en la cultura, obert a la col·laboració i l’intercanvi amb altres centres
i altres països i referent de la formació
professional en la internacionalització
i serveis a les empreses.

MISSIÓ
La missió del centre és potenciar el
creixement personal i professional de
l’alumnat, de manera que els permeti
continuar amb la seva formació al llarg
de la vida, en un entorn de relacions
interpersonals satisfactòries per tal de
crear un bon clima de convivència.

L’INSTITUT CARLES VALLBONA
L’Institut Carles Vallbona, creat l’any
1989, és un centre d’educació secundària
públic del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya. El Vallbona
és un centre que treballa en xarxa amb
instituts, escoles i institucions educatives,
arrelat al territori, que creix recollint el
bagatge de les persones que n’han format
part i de les que avui hi conviuen.

INSTITUT D’ATENCIÓ A LA PRÀCTICA
ESPORTIVA
Des de 2009 el Vallbona està reconegut
com a institut d’especial atenció a
la pràctica esportiva, i bona part de
l’alumnat d’ESO i Batxillerat segueix
un pla de tecnificació esportiva
amb adaptació curricular de manera
que s’integra els entrenaments i les
competicions amb l’estudi.. El projecte
educatiu permet simultaniejar la formació
acadèmica amb la dedicació significativa
a l’esport, impulsant la pràctica esportiva
d’alt rendiment dels esportistes de diferents
clubs de la ciutat, amb un objectiu comú.

HORARI ESO

OFERTA EDUCATIVA

Matins de 8h a 14:30h
(pati 11h a 11:30h)

Educació Secundària Obligatòria

Activitats de tarda
Bojos per la recerca
Reforç escolar
Esports
Aula d’estudi
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Les activitats educatives es proposen
a partir de models que fomenten els valors
del respecte i l'esperit crític, l'esforç
i la responsabilitat, l'autonomia i el treball
en equip, la recerca i la innovació.
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Batxillerat científic, tecnològic,
humanístic i social.
Cicles Formatius de Comerç i màrqueting
Administració i gestió i Informàtica
i comunicacions.

