L'Institut-Escola Les Vinyes de Castellbisbal és un
centre de nova creació que obrí les seves portes per
primera vegada al setembre de 2010. Actualment està
format per una comunitat educativa de 452 alumnes i
llurs famílies, 11 mestres i 27 professors/es que treballem
plegats per assolir l’èxit educatiu i personal de tot el
nostre alumnat.

http://ielesvinyes.net

El centre organitza la seva activitat entorn al treball
globalitzat, el treball per projectes i activitats internivells,

a8067594@xtec.cat

amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi les competències
bàsiques.
Equips docents reduïts i autoorganitzats procuren un
acurat seguiment tutorial i una personalització dels
aprenentatges sense exclusió.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

Les Vinyes vol ser una organització dinàmica al servei
dels aprenentatges i la formació integral de persones

Un centre petit amb un gran projecte educatiu

responsables, autònomes, creatives i capacitades per a
treballar i viure en la societat del segle XXI.

CREIX AMB NOSALTRES!
“ L'ideal de l'Institut-Escola no és saber, sinó educar; no és
informar, sinó formar. No és posar en l'alumne un bagatge

http://ampa.ielesvinyes.net/publicacions/

que faci d'ell un magatzem, sinó fer d'ell un camp
conreable, que doni pròpia collita. No penjar en ell idees,
sinó fer que tingui idees. I que es comporti d'acord amb
aquestes idees. ”
Professor d’Institut-Escola, febrer 1932
Marçal Pascuchi (1904-1983)

“Ens hem proposat –escrivia l’any 1933 en referir-se a l’Institut-

L’únic Institut-Escola 3-16
al municipi i al Vallès Occidental

Escola– en primer lloc fer homes bons; i si a més són forts,

millor; i si a més ens resulten savis, millor encara.”

http://ampa.ielesvinyes.net
Director de l’Institut-Escola del Parc de la Ciutadella, de 1932 a 1938
Dr. Josep Estalella (1879-1938)

ampa@ielesvinyes.net
C. Major, 109
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SOM SINGULARS
1.

PERQUÈ

oferim

una

educació

continuada dels 3 als 16 anys, de P3

treballant

espais, experiències i aprenentatges.
 Afavoreixen la integració en la comunitat
educativa.

potenciem

 Aprenen

i

ensenyen

formant

una

comunitat d’aprenentatge.

TREBALL PER PROJECTES

activitats

d’Infantil, Primària i Secundària del
Centre.
PERQUÈ promovem una innovació

responsable..

 Augmenten la seguretat i l’autoestima.
 Desenvolupen les seves habilitats socials.
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transversals entre tot l’alumnat

4.

escolar obligatòria.

per

projectes.
PERQUÈ

Els alumnes de tots els nivells comparteixen

 Disminueix l’índex de fracàs escolar.

PERQUÈ desenvolupem capacitats i

ACTIVITATS TRANSVERSALS

Ofereix el mateix projecte educatiu en tota l’etapa

centre, professors i companys als 12 anys.

competències

3.

3

 Redueix el trasbals que provoca canviar de

a 4t d’ESO.
2.

EDUCACIÓ CONTINUADA

L’Aprenentatge basat per projectes (ABP) dóna
eines a l’alumne perquè aprengui a arribar a les
seves pròpies conclusions. Per tant, els alumnes:
 Són el centre de les activitats d’ensenyament i
aprenentatge.
 Escullen i/o planifiquen el que volen treballar
i això els motiva a aprendre.
 Treballen en grups cooperatius i aprenen els
uns dels altres.
 Aprenen a ser més autònoms.
 Assoleixen aprenentatges significatius i no
memorístics o descontextualitzats.
 Connecten amb el món real, més enllà de
l’aula.
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INNOVACIÓ RESPONSABLE
Implementació de processos d’innovació i
millora amb la participació i l’avaluació de tota la
comunitat educativa.
Organització en equips docents compactes que
programen i executen plegats els projectes
innovadors.
Ús integrat de les noves tecnologies com a
mitjà per a assolir els objectius de l’aprenentatge.
L’Institut-Escola Les Vinyes és un dels set
Centres adherits a la Xarxa d’Instituts Innovadors
de l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

