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PUNT DE PARTIDA 
Formació  i experiència 

professional 
 
 
 

Entorn molt favorable 
  Bons resultats a Primària 

  Implicació de l’Ajuntament i les  
famílies 

 
 
 

PROJECTE  
AMBICIÓS 

INSTITUT DE REFERÈNCIA 
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ELS GRANS PILARS DEL 
PROJECTE 

● Tutoria i e2TransFoli: l’alumne protagonista  

● Anglès: viure la llengua 

● Relació amb altres centres de secundària 
o D’altres països 
o Del nostre entorn 

● Les noves tecnologies al servei de l’educació 

● Comunicació amb les famílies: objectius comuns 

● Treball en petit grup: més atenció, major rendiment 

● Treball cooperatiu: compartir i aprendre 

● Escola Verda: institut sostenible 
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TUTORIA:  Pla d’acció tutorial 

 

Entrevistes  personalitzades 
 tutor              alumne 

 tutor              família 

 
Tutoria grup classe 
 
• Informacions, sortides, relacions dins del grup, compromisos, 

activitats... 
• TEMES TRANSVERSALS: ús responsable de les noves tecnologies, 

mediació, salut, consum responsable, escoles verdes.  
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E2-TransFoli 
PROJECTE PROPI DE DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC I 
CREIXEMENT PERSONAL 

Família 

Institut 

I jo, què vull 
aconseguir? 
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E2-TransFoli 
PROJECTE PROPI DE DESENVOLUPAMENT ACADÈMIC I 
CREIXEMENT PERSONAL 



IDIOMES:   Viure la llengua 
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L’ ANGLÈS COM A LLENGUA D’APRENENTATGE 

 Introduir l'anglès en  diferents assignatures de manera progressiva. 

 Utilitzar l’anglès més enllà de l’assignatura, com a eina de 

comunicació 

INTRODUCCIÓ D’UNA SEGONA LLENGUA ESTRANGERA 

 Francès/ Alemany 



TREBALL EN PETIT GRUP 
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 Treball en grups reduïts en les assignatures 
instrumentals: 

• Català 

• Castellà 

• Matemàtiques 
 

 Desdoblar les hores d’anglès 
 

 Desdoblaments a: 

• Ciències Naturals 

• Tecnologia 

 

 

 

 

INVERTIR RECURSOS PER ACONSEGUIR ELS MILLORS RESULTATS 



PROJECTES EXTERNS 
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 Enriquiment acadèmic i personal: 

• Projectes de col·laboració amb altres instituts 

• Participació en propostes d’universitats i altres 
institucions 

o UOC 

o UAB 

 Utilització de les llengües estrangeres: 

• Projectes internacionals 
o Global Schoolars 

o Àustria 

o Bèlgica 

• Intercanvis 
o Holanda 

 

 

 

 

 

 

 

LA RELACIÓ AMB ALUMNES D’ALTRES CENTRES I ALTRES REALITATS 

o UdV 

o UdG 



Jornada de portes obertes 

LES NOVES TECNOLOGIES AL 
SERVEI DE L’EDUCACIÓ 

 

 El futur va en aquesta direcció a gran velocitat 

• Social  

• Acadèmic 

• Professional 

 

 Fer servir no vol dir ser competent 

 

 Tenim al nostre abast infinitat d’eines i recursos d’aprenentatge a través de les 
noves tecnologies 

• Introduir la imatge i el so a qualsevol activitat 

• Diferents canals d’entrada i sortida d’aprenentatges 

• Creativitat 

 

 

 

 

 

 

ALUMNES COMPETENTS EN L’ÚS DE NOVES TECNOLOGIES EN 
L’ÀMBIT ACADÈMIC 
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MOTIVACIÓ 

L’ adolescent 

o Processos 
d’aprenentatge 

o Processos 
d’adaptació 

o Desenvolupament 
personal 

Professorat 
Centre Docent 

Família 
Entorn 

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 
AMB LES FAMÍLIES 
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PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ 
AMB LES FAMÍLIES 

OBJECTIU BÀSIC: 

 Relació entre famílies i centre educatiu òptima  

  Per aconseguir: 

o Èxit escolar 

o Educació en valors i compromís cívic 

o Treball en xarxa dels centres educatius 

o Participació en activitats d’entorn 

o Ús social de la llengua catalana 
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ESCOLES VERDES 
OBJECTIU GENERAL: Incorporar els principis i els valors 
de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del 
nostre institut. 
 
• Reducció del consum i dels residus 
• Reciclatge de les deixalles 
• Reutilització de material i llibres 
 
PROJECTE DE CENTRE: 
És necessària la implicació de professors, alumnes i 
famílies. 
Es ramifica en les diferents àrees curriculars 
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ASPECTES CONCRETS 

 HORARI 
 Classes (6 hores) 
Menjador (Escola Agustí Gifre) 
 Estudi assistit / Activitats 

 

 TRANSPORT 
 Les línies que ja existeixen 

 

 LLIBRES DE TEXT 
 Llibre socialitzat 
 Eines digitals 
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MECENATGE 
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WEB / CLICKEDU 



PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 

Jornada de portes obertes 

PREINSCRIPCIÓ  Del 30 de març al 7 
d’abril 

Llista baremada 
provisional 

15 d’abril 

Reclamacions Del 15 al 20 d’abril 

Llista baremada definitiva 25 d’abril 

Llistes d’admesos 20 de maig 

MATRÍCULA Del 13 al 17 de juny 


