
Institut Can Puig:

35 anys ajudant a crèixer



l’èxit acadèmic 
millora la vida de tothom



Acadèmicament

El mínim per a tothom
i un màxim per a cadascú



nCompetències mínimes exigides 
en cada matèria per superar-la 

nIdentificació i recuperació de les 
competències no assolides

El mínim



nPensament reflexiu en l’avaluació
n Raonar per memoritzar

n Crear i investigar

nPla de formació de l’alumne/a
nNivell a exigir en cada matèria
nFuturs estudis
nActivitats de recuperació-ampliació

El màxim



n Disminució de les ràtios
n 24 alumnes per grup

n Grups reduïts de reforç i pràctiques

n Recursos ofimàtics

n Diversitat de metodologies
n Projectes / Recursos digitals
n Treball en grup / Individual
n Classe magistral / Classe interactiva

Gestió de l’aula



n Anglès com a primera llengua 
estrangera
n Francès i alemany com a segones 
llengues estrangeres
n Programa d’intercanvi amb 
Grècia, França i Alemanya
n Programa Erasmus amb 
Finlandia, Grècia, Itàlia.
n Metodologia AICLE en Història, 
Plàstica, Ciències i Tecnologia

Institut plurilingüe



L’atenció a la persona
n En l’aprenentatge

n Adaptacions dels 
continguts de les matèries 
a cada alumne/a

n Plans Individuals

n Seguiment de l’estudi fora 
de l’aula

n Procés individual de 
recuperació 

n En l’acció tutorial

n Acció conjunta de 
l’alumne/a, tutor/a i pares 

n Pla de formació  i 
creixement personal 

n Orientació per al 
personal  itinerari 
formatiu i professional

n Participació dels alumnes 
en l’avaluació



RESULTATS  DEL CENTRE  CURS 2018/19

§ 4rt ESO : 90 %

§2n Batx :  93 %

§Selectivitat: 97 %

§C.F. : 65 %



L’èxit acadèmic és el fruit de 
l’esforç personal i institucional
n La superació de les Proves externes a 4t. d’ESO arriba al 90 %
n La superació de l’ESO està al nivell europeu: 90 % 
n La superació del BATXILLERAT arriba al 80 %
n La superació de la Selectivitat quasi al 100%

n El grau de satisfacció dels pares/mares i dels alumnes és superior als
70 punts sobre 100.

n El grau de satisfacció del professorat és de 80, segons l’avaluació de la
Inspecció.

n SUMAR
n perspectives, il·lusions, 

capacitats i esforços.



Horari

Jornada continuada
en horari de matins

n Inici de les classes: 08:15 h. 
n Pati : 11:15 a 11:45 h.
n Acabament: 14:45 h.



Equip de tutors 1r d’ESO

nTutora 1r A:

nTutora 1r B:

nTutora 1r C:

nTutora 1r D:

Roser Mataró

Gemma Romanyó

Lídia Gázquez

Susana Russinyol



Serveis
Bar/Menjador amb cuina pròpia tots els dies

Activitats esportives i culturals en horari extraescolar

Estudi assistit

Taquilles

Pissarres digitals/projectors a totes les aules

Ordinadors portàtils a les aules

Grup Pla Acció Nepal PAN

Revista “El peu de la lletra”

Grup de Música

Counselling: Servei d’acompanyament emocional


