Projectes de centre
Pla d’acció tutorial (PAT)
Pla lector (PLEC)
Teatre en català i anglès
Beques per l’èxit escolar d’infants i
joves del municipi de salt. Fundació
Catalunya/ La Pedrera. Fundació SerGi
Programa Salut i Escola
Educació per la sostenibilitat. Escola
verda.
EspriuTV
Centre col·laborador amb la
universitat: Màster Pràcticum de
Secundària
GEP: Grup experimental plurilingue)
Erasmus +
Beques Pneumàtics Perelló

Serveis del centre
Servei de Biblioteca: obert a les tardes de
dilluns a divendres i accés gratuït a internet
Xarxa informàtica amb WI Fi interna
Servei de Psicopedagogia: el centre compta
amb els serveis d’una psicòloga (amb el
suport de l’AMPA), a més dels professionals
de la plantilla
Servei de bar
Gimnàs, tres pistes esportives i entorn
enjardinat
Servei de taquilles
Servei de fotocòpies

Institut Salvador Espriu
BATXILLERAT – CFGM Informàtica
CFGM Jardineria i Floristeria

JORNADA DE PORTES
OBERTES
Dimecres, 10 de maig
de 2017 a les 19:00
Us hi esperem
Per l’educació dels vostres fills i filles

anys d’experiència
Institut Salvador Espriu
Av. Folch i Torres, 4 (17190-SALT)

Horari Batxillerat i CFGM:
8:15 a 14:45

Tel: 972 240246

Fax: 972 244831

email:iessalvadorespriu-salt@xtec.cat
http://iessalvadorespriu-salt.cat
N 41º 58’ 6’’ E 2º 47’ 19’’

PROGRAMACIÓ DE LA
JORNADA DE
PORTES OBERTES
Dimecres,10 de maig de 2017
Presentació del curs 17/18:
⌦ BATXILLERAT – 19:00h
⌦ CFGM d’informàtica – 19:00h
⌦ CFGM Jardineria i Floristeria – 19:00h
Visita guiada pel Centre

Estudis que es
poden cursar a
l’Institut Salvador Espriu
BATXILLERAT
Institut de Batxillerat des de 1976.
Modalitats: Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials
Horaris intensius de matins
97% d’aprovats a la Selectivitat en els últims
nou anys
Aules amb canó de vídeo i pantalles.
Aules especialitzades: 2 laboratoris de CN, 2
laboratoris de FiQ, 2 aules d’informàtica,
laboratori d’idiomes, 2 aules de tecnologia, ...

CFGM d’Informàtica
Pica-pica organitzat per l’AMPA

Us hi esperem !!!

Sistemes Microinformàtics i Xarxes
Únic centre al Gironès
Arrelat a l’entorn empresarial
Horaris intensius
FCT al segon curs

CFGM de Jardineria i Floristeria
Institut inaugura t l’any 1976

Arrelat a l’entorn empresarial
Horaris intensius
FCT al segon curs

ACTIVITATS
L’Institut organitza un conjunt d’activitats de centre i activitats
complementàries a través dels diferents departaments, des de la
coordinació de tutories i des dels equips docents:
Activitats de fi de trimestre
Treball de síntesi
Orientació personal i acadèmica
Festa de St. Jordi
Nit de teatre (organitzada per l’AMPA)
Organització dels viatges de fi d’etapa
Cloenda de fi de curs
Promoció i participació en el Dia
d’Europa (intercentres)
Promoció i participació en la Jornada
de Filosofia (intercentres)

Activitats de l’AMPA
Venda de llibres al mateix institut
Sortides lúdiques i culturals
Treball conjunt en les jornades de presentació
Participació en el Consell Escolar Municipal i
d’altres
Dotació d’una psicòloga en el centre
Gestió de la bibliotecària i activitats extraescolars ( Anglès i teatre )
Club de lectura Biblos
Suport econòmic als alumnes amb bones notes

