
INSTITUT VIL·LA ROMANA

Ensenyaments Obligatoris

Afrontem l’educació de tots i cada un dels adolescents, amb èxit, l’èxit d’ajudar-los 

a ser persones, ciutadans actius d’aquest món.

(Marta Mata)



QUI SOM ?

L’institut Vil·la Romana manté una trajectòria pedagògica d’adequació a les necessitats educatives de

l’alumnat, creant i innovant experiències tot afavorint un clima de convivència i una manera de ser que ens

caracteritza i defineix.

La relació personal i l’acompanyament de l’alumnat i les seves famílies s’ha constituït en l’eix vertebrador

dels processos d’aprenentatge, tot oferint qualitat i equitat en la seva formació integral.

Som un centre públic d’educació secundària que té com a missió formar persones que esdevinguin bons

ciutadans en la societat del segle XXI i vetllar pel màxim desenvolupament de les seves potencialitats de

manera que els aporti èxit i excel·lència en la seva vida personal, acadèmica i laboral futura.

Comptem amb un EQUIP HUMÀ format contínuament, amb molta implicació i il·lusió i compromès amb

l’alumnat.

En aquest moments, les persones que formem part de l’Institut Vil·la Romana som:

• 550 Alumnes

• 52 Professors i professores

• 2 Psicopedagogues i 1 psicopedagog

• Vetlladora

• 2 Administratives

• 3 Conserges

• 2 Responsables de la cantina

• AFA



ESO

BATXILLERAT:

▪ Ciències i Tecnologia

▪ Humanitats i  Ciències Socials

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ:

▪ Gestió Administrativa

▪ Fusteria i Moble

UN INSTITUT AMB ÀMPLIA OFERTA EDUCATIVA



UN INSTITUT AMB PROJECTE EDUCATIU

Solidaritat

Acompanyament

Creativitat

Excel·lència

Inclusió

Innovació

Èxit educatiu
Respecte

Tutorització

Diàleg

Participació

Bones pràctiques docents
Esperit emprenedor



El Pla d’Autonomia de Centre i l’AVAC han estat valorats molt

satisfactòriament pel Departament d’Educació:

Molt bon clima de centre i convivència.

Bons resultats educatius i alt percentatge de Graduats en

Secundària, en titulacions  tècniques i 100% d’èxit a les proves 

de Selectivitat. 

Resultats en Competències Bàsiques molt per sobre la mitjana

catalana.

Treballs de Recerca premiats per diferents Universitats 

catalanes (UAB, UB, UdG, UVic, UP...)

Premis de Docència per diferents projectes del Centre (Josep 

Pallach, Leandre Colomer, Gust per la Lectura, Espiral Edublogs, 

Baldiri Reixac..)

“L’èxit comença a la voluntat”

(R. Kipling)

UN INSTITUT PER A LA NOSTRA SOCIETAT



UN INSTITUT PER A LA NOSTRA SOCIETAT

Equip de professorat compromès i implicat en Plans 

d’Innovació Pedagògica i impulsors de diversos Projectes:

•GEP (Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme):
-Intercanvis Europeus
-Erasmus+
-eTwinning
-Segona llengua estrangera francès

•ILEC (Impuls a la lectura)

•Robòtica

•Mediació

•Educació emocional

•Projecte d’Innovació en
l’ensenyament de les ciències

•Escola Verda i Hort escolar

•ACADA

•Música Intergeneracional

•Ítaca

•Cooperació

•Ràdio Silenci

•
Premis i participació en Lectura en veu alta, Sambori 
Picalletres, Ficcions, LECXIT, Joves i Ciència, Bojos per la 
Ciència, Batxillerat Internacional i prova Cangur de 
Matemàtiques, Mobile World Congress, Impulsem la 
Robòtica, Ball de bastons. 



- Ordinadors portàtils a les aules

- Canons de projecció

- Aules d’informàtica

- APPS. Informàtica en anglès

- Connexió Wifi arreu

- Aula de música

- Aula de Visual i Plàstica

- Laboratoris de Biologia i Física i Química

- Taller de tecnologia

- Videoconferències

- Moodle (aula virtual), Classroom i Sites

- Enviament d’informació per correu 

electrònic

UN INSTITUT COMPROMÈS AMB LES TECNOLOGIES 

D’APRENENTATGE I CONEIXEMENT



UN INSTITUT OBERT A l’ENTORN: MUNICIPI, AL PAÍS , 

A EUROPA...

• 1r ESO. Treball de Síntesi Sortida a esquiar

• 2n ESO. Treball de Síntesi a les Planes de Son

• 3r ESO. Treball de Síntesi a Carcassonne/Toulouse

• 4t ESO. Viatge d’Estudis a Madrid

• 1r Batx.  Intercanvi amb Itàlia

• 2n Batx. Viatge  d’Estudis a París

• Cicles Formatius. Intercanvi amb Itàlia



UN INSTITUT AMB FESTES I ACTIVITAT CULTURAL

• Setmana de la Ciència (novembre)

• Setmana de la Música (desembre)

• Jornada de Solidaritat/Cooperació

i Consum responsable (desembre)

• Setmana del Món (febrer)

• Carnestoltes

• Setmana de la Fusta (març)

• Setmana de les Lletres (abril) i Sant Jordi

• Setmana de les Arts Plàstiques (maig)

• Corpus

• Sortides al Teatre i a l’Auditori

• Representacions de teatre

“ Prefereixo caps ben fets que caps ben plens”

(Célestin Freinet)



L’ACCIÓ TUTORIAL

• 4 línies però 5 grups classe.

• 5 tutors/es de grup però 7 tutors/es individuals.

• Reunions setmanals de tutors/es.

• Coordinacions entre professorat de 

primària i secundària.

• Preavaluació.

• Enviament d’informació per correu electrònic.

• Pla d’acció tutorial 1r d’ESO:

▪ Acollida i convivència.

▪ Ordinadors a l’aula i Tècniques d’Estudi.

▪ Treballem hàbits, cohesió grupal, la cooperació i l’orientació.

▪ Programa formatiu en prevenció amb xerrades externes: Internet 

Segura, Educació Viària, Taller d’Autoestima...



PROJECTES ESPECÍFICS DE 1r ESO

• Projecte TEI (Tutoria entre iguals)

• Projecte PROPI (Treball col·laboratiu)

• Treball de síntesi “Lliscant per la neu”



DI STRI BUCIÓ CURRI CULAR 1r D’ESO 

 

Matèries Hores setmanals 

Català 3 hores 

Castellà 3 hores 

Anglès 3 hores 

Ciències socials 3 hores 

Matemàtiques 3 hores 

Ciències de la naturalesa 3 hores 

Tecnologia 2 hores 

Educació Física 2 hores 

Educació visual i plàstica 2 hores 

Música 2 hores 

Tutoria 1 hores 

Optativa  3 hores 

Total 30 hores 

 
 



MOSTRA D’HORARI DE PRIMER D’ESO



SERVEIS QUE S’OFEREIXEN

- Atenció Psicopedagògica

- Servei de Mediació

- Biblioteca

- Cantina i Menjador escolar

- Pràctiques en empresa

- Borsa de Treball



LLOGUER DE GUIXETES

Els  alumnes que vulguin poden disposar de guixetes per desar el material escolar.

El lloguer és de 15 € per curs i es paga juntament amb la matrícula.

TRANSPORT ESCOLAR

Els alumnes residents fora de la Garriga i que tenen assignat aquest municipi per cursar
l’ESO tenen gratuït aquest servei.

El Consell Comarcal posa a disposició dels alumnes de Figaró un autobús de transport
escolar que funciona d’acord amb els horaris de l’Institut.

Per part de les famílies no cal fer cap tràmit.

INFORMACIONS PRÀCTIQUES



UN INSTITUT AMB UNA ASSOCIACIÓ DE 

FAMÍLIES MOLT PARTICIPATIVA

• Suport a l’atenció Psicopedagògica

• Suport a les activitats extraescolars

• Esport Escolar

• Tallers: Teatre, ràdio, cuina, robòtica 

• Llengües estrangeres

• Suport a la Coral 

• Festes

• Gestió de la cantina



www.vromana.cat

L’objectiu de l’educació és fer créixer persones que puguin fer coses 

noves i no només repetir les que altres generacions ja han fet.

(Jean Piaget)


