
espai educatiu Trinitat Nova

Com podem crear una proposta 

educativa integradora i d’alt valor 

educatiu fent que  infants i joves 

(i tots els veïns i veïnes de Trinitat 

Nova) connectin interessos i 

motivacions amb els recursos del 

territori i així enfortir la cohesió 

social i l’aprenentatge de la 

comunitat? 

El setembre del 2017 s’ha posat en funcionament el nou institut escola Trinitat Nova (ieTN), un equipament obert al barri, que pren el relleu de dues escoles 

de primària i l’institut de secundària per crear un sol projecte pedagògic 0-18. 

 

La confluència de la nova proposta d’institut escola afavoreix la remodelació dels centres i la construcció d’equipaments socioeducatius com una biblioteca 

/ mediateca comunitària (espai de trobada, aula audiovisual, mediateca de memòria històrica…), un espai polivalent (espai de circ, dansa i plató audiovisual) i 

una proposta educativa singular a l’entorn de les arts audiovisuals que enriqueixen l’institut escola però que també donen servei fora de l’horari lectiu. 

 

Per això,  

 

 comunicació i cultura audiovisual

Perquè no busca sumar diferents intervencions 

educatives sinó articular-les en una acció coherent 

i conjunta, on el centre no són les propostes o qui 

les fa sinó l’infant, el jove, la família i el barri. 

UNA PROPOSTA 
EDUCATIVA 

GLOBAL

Buscant una acció compartida dels serveis 

socials, de salut, comunitaris i educatius que 

treballen conjuntament al centre i al barri. 

UNA PROPOSTA 
SOCIAL I 

COMUNITÀRIA

On els alumnes del centre se sentin interpel·lats i 

protagonistes en unes propostes i espais que 

interaccionen amb el barri i els altres infants i joves 

que participen en les propostes de l’equipament. 

UN ESPAI 
EDUCATIU DE I PER 

A TRINITAT NOVA

Perquè tothom pugui desenvolupar les seves 

capacitats i on poder desenvolupar activitats de 

formació continuada. 

UN VENTALL 
D’OPORTUNITATS 

I EXPERIÈNCIES

Apropar els recursos 

de l’entorn i connectar-los 

amb els interessos i 

motivacions dels infants i 

joves per a construir 

itineraris educatius 

més rellevants. 

EL REPTE

l ’ i e T N  és  e l  n u c l i  d ’ u n  e s p a i  e d u c a t i u  q u e  v o l  s e r :  

espai educatiu Trinitat Nova
espai de...

implicació educativa lleure educatiu

biblioteca comunitària i acció cultural circ i dansa formació permanent

obert a les entitats i propostes del barri activitats esportives trobada per a les famílies

proximitat

identitat esperanç
a

oportunitats

www.youtube.com/ietrinitatnova
instagram 

@ietn.cat

twitter 

@ietrinitatnova

Pàgina web: www.ietn.cat 

Contacte: ietrinitatnova@ietn.cat 


