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La Mar de la FrauLa Mar de la FrauLa Mar de la FrauLa Mar de la Frau  

Centre educatiu que promou i fo-
menta la inclusivitat com a forma 
d’entendre l’educació integral de 
l’alumnat. 

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
• Bar i cantina. 

• Instal�lacions poliesportives. 

• Aula d’Informàtica. 

• Aula de Tecnologia. 

• Aula de Dibuix. 

• Aula de Música. 

• Laboratoris de Biologia i Geologia 

• Laboratori de Física i Química. 

• Aula de Llengües Estrangeres. 

• ACO. (Aula a Cel obert: hort i molt més) 

• Aules Multimèdia. 

• Aula d’Acollida. 

• Armariets individuals. 

• Gimnàs i sala d’actes. 

SERVEIS GENERALS PROPIS DE L’ESO 

•Escola inclusiva. 

•Integració d’un pla de medicació escolar que 
es basa en la gestió de conflictes dintre d’una 

cultura de pau. 

• Pla català de l’esport. 

•Projecte musical de centre (coral) 

•Aplicació d’un pla de lectura  

•Implantació d’estructures de treball coope-

ratiu des de totes les àrees. 

•Oferta d’Alemany. 

•Oferta de matèries optatives d’educació 

emocional i educació ambiental. 

•Programa de reutilització de llibres. 

•Aplicació d’un pla d’IES Sostenible amb la fi-

nalitat de respectar el Medi Ambient. 

•Activitats esportives complementàries ober-

tes a la comunitat educativa. 

•Participació en el Pla Català de l’esport. 

PROJECTE EDUCATIU 

FONAMENTAT EN ELS SEGÜENTS PRINCIPIS 

• Gabinet  Psicopedagògic  amb 
suport  d’un      membre de L’EAP 
(Equip d’Assessorament Psicope-
dagògic).  

• Associació de mares i pares 
d’alumnes (AMPA). 

• Orientació acadèmica i laboral. 

• Aula d’acollida. 

• Servei de mediació. 

• Biblioteca  

SERVEIS EDUCATIUS DE CENTRE 

• ESO 

• BATXILLERAT: 

• Científic i Tecnològic 

• Humanitats i Ciències Socials 

OFERTA EDUCATIUVA curs12-13 



C/ Mas de  la Vileta 1-3, Cambrils 
Tel. 977 36 84 14 
Fax: 977 36 23 05 

Horari d’atenció: 
De 9:30 a 12:00 i dimecres de 16:00 a 17:30 

INS LA MAR DE LA FRAU 

 

 

Si camines sol podràs anar més ràpid, però junts arribarem més lluny 

INS INS INS INS LALALALA    MARMARMARMAR    DEDEDEDE    LALALALA    FRAUFRAUFRAUFRAU    


