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ORDRE DEL DIA

▷ L’ESO
▷ El Sui

○ Projecte de Direcció 2017-2021
○ Trets d’identitat del centre

▷ 1r d’ESO
○ Currículum de 1r d’ESO
○ Entorn virtual d’aprenentatge
○ Llibres, ordinador i material
○ Activitats complementàries
○ Acollida de l’alumnat de 1r d’ESO

▷ AMPA El Sui
▷ Iddink
▷ Torn obert de paraules



L’ESO
COMENCEM UNA NOVA ETAPA...



EL SUI



PROJECTE DE DIRECCIÓ 2017-2021
INSTITUT EL SUI

http://agora.xtec.cat/ieselsui/wp-content/uploads/usu718/2014/09/PD_DOCUMENT_definitiu_22_01_2017.pdf

http://agora.xtec.cat/ieselsui/wp-content/uploads/usu718/2014/09/PD_DOCUMENT_definitiu_22_01_2017.pdf


OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ

1. Assolir la millora dels resultats educatius de tot l’alumnat 
d’acord amb els principis d’excel·lència educativa i equitat.

2. Aconseguir una cohesió social màxima impulsant un 
model d’institut inclusiu, obert i participatiu.

3. Millorar l’organització i la gestió de centre.



● Procés d’ensenyament-
      aprenentatge
● Corresponsabilitat
● Competències 

acadèmiques
● Competències socials
● Competències personals 
● Singularitat

● Guia i orientador
● Dissenyador d’espais 

d’aprenentatge
● Formació

● Compromís amb el 
procés d’aprenentatge

● Implicació
● Col·laboració



CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

http://agora.xtec.cat/ieselsui/wp-content/uploads/usu718/2017/12/Carta_comprom%C3%ADs_educatiu_2017_18.pdf

COMPROMISOS
Per  part del centre
Per  part  de la família
Per  part de  l’alumne  o  alumna

http://agora.xtec.cat/ieselsui/wp-content/uploads/usu718/2017/12/Carta_comprom%C3%ADs_educatiu_2017_18.pdf


TRETS D’IDENTITAT 



CIÈNCIES-TECNOLOGIA-MATEMÀTIQUES



PLURILINGÜISME

DESIGNING A VIDEO GAME 
USING SCRATCH

THE HOUSE OF YOUR 
DREAMS



COHESIÓ SOCIAL I CREACIÓ DE COMUNITAT



COMISSIONS

Alumnat i professorat, treballant en equip, compartint i sumant esforços 
per proposar activitats i promoure accions en benefici de tots.

Comissió literària
Comissió de festes    
Comissió pati
Comissió d’esport
Comissió d’informàtica i programació
Comissió de mediació
Comissió d’ambaixadors culturals
Comissió matemàtica
Comissió audiovisuals 
Comissió filosòfica



ESCOLA INCLUSIVA



ACTIVITATS i SORTIDES



1r D’ESO

○ Currículum de 1r d’ESO
○ Entorn virtual d’aprenentatge
○ Llibres, ordinador i material
○ Activitats complementàries
○ Acollida de l’alumnat de 1r d’ESO



CURRÍCULUM DE 1r D’ESO

matèries comunes

Ciències de la naturalesa
Ciències socials
Educació física

Educació visual i plàstica 
Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura
(dos professors a l’aula una hora setmanal) 

Llengua estrangera
Matemàtiques

Música
Tecnologia

Cultura i valors ètics 
Tutoria

matèries de centre
Piscina

Reading in English (Pla lector)
(una hora setmanal)

Treballs de síntesi 

“Rodem una escena”

               

 “Pandora” (Building a museum)



PISCINA

1 hora setmanal tot l’any

amb monitor

activitat avaluable

coordinada pel professor d’educació física



ENTORN VIRTUAL D’APRENENTATGE
Cursos moodle

Treball amb aplicacions al núvol (Drive...)

Correu @ieselsui.cat

Llibre digital d’anglès

           LLOC WEB

http://agora.xtec.cat/ieselsui/moodle/
http://agora.xtec.cat/ieselsui/


LLIBRES DE TEXT I LECTURES



ORDINADOR PORTÀTIL

Portàtil lleuger (netbook)

Programari lliure

Proveïdor de proximitat



MATERIAL I SORTIDES

La quota de material i sortides 
inclou :

● carpeta
● agenda escolar
● quota anual piscina
● subscripció web tecno 12-18
● material fungible
● sortides sense pernoctació
● altres...



ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE 1r D’ESO

 JORNADES SINGULARS

● Setmana de la Ciència
● Jornada Esportiva
● Carnestoltes
● English Day
● Sant Jordi
● Cantata
● Teatre

 SORTIDES

● Sortides de tutoria 
● Sortides de matèria
● Activitats de neu (febrer)
● Activitats final de curs



ACOLLIDA DE L’ALUMNAT DE 1r D’ESO

DIMECRES 12 DE SETEMBRE

De 09:00
a 13:30

Rebuda amb els tutors, tutores i la coordinadora

Visita guiada

Presentació del Projecte de Mediació

Esbarjo

Posada en marxa dels portàtils

Entorn virtual d’aprenentatge (moodle, web, correu…)



ACOLLIDA I COMUNICACIÓ FAMÍLIES

● Entrevistes breus amb l’equip directiu (del 5 al 13 de juliol)
● Entrevistes amb el tutor/tutora (a partir del 12 de setembre)
● Reunió de famílies amb el tutor/tutora (al setembre)
● Lliurament de butlletins individual (l’últim dia de cada trimestre)

● Contacte per correu:

nuria.lopez@ieselsui.cat (Núria López, Coordinadora pedagògica)

pilar.criado@ieselsui.cat (Pilar Criado, Coordinadora de 1r d’ESO)

mailto:nuria.lopez@ieselsui.cat
mailto:pilar.criado@ieselsui.cat

