
L’INSTITUT SALVADOR 
VILASECA 



US VOLEM PRESENTAR EL NOSTRE CENTRE, 
LES NOSTRES INSTAL.LACIONS EL NOSTRE

PROJECTE EDUCATIU….



PERÒ ESPECIALMENT, US VOLEM
PRESENTAR LA NOSTRA GENT.. 



AL NOSTRE CENTRE PODREU TROBAR

Bones 
pràctiques 
educatives

Compromís 
amb les 
famílies

Orientació i 
atenció a les 
necessitats 
educatives 



UN INSTITUT AMB MOLTA
HISTÒRIA…..

 L’edifici era un antic convent franciscà

 Va ser un dels primers instituts de Reus

 Fa més de 150 anys que s’utilitza com a centre
d’ensenyament i 125 anys que es dedica a
ensenyaments secundaris.

 Gaudí va estudiar en aquest edifici, per això ara
forma part de la ruta Gaudí de la ciutat.



ARA ÉS UN CENTRE EDUCATIU  MODERN I 
INNOVADOR

Fem estudis d’ESO i de 
batxillerat diürn i nocturn.

 Incorporem noves tecnologies a 
l’aula

Volem fer més significativa I 
competencial la forma com 
aprenen els nostres alumnes. 



SOM UN INSTITUT PETIT........

Pel curs 2020-21 la distribució actual de grups a l’ESO serà:

1r d’ESO 2n d’ESO 3r d’ESO 4t d’ESO

4 grups (120 places) 4 grups 3 grups 3 grups

 La distribució de grups classe al Batxillerat serà:

1r de Batxillerat diürn 2n de Batxillerat diürn

3 grups 3 grups

1r de Batxillerat nocturn 2n de Batxillerat nocturn

1 grup 1 grup



QUINS CANVIS HI HA EN EL PAS DE L'ESCOLA A L’INSTITUT?

 En l’horari. Intensiu de 8:30 a 15 h

 En el nombre de professors i matèries.

 En la forma de treballar i aprendre: projectes, google
classrooms…

 En el material escolar: llibres, ordinadors

 En el creixement I la maduració personal….

Per això comptem amb....

➢Un bon equip de tutors/es.
➢Una relació estreta entre els tutors/es i les famílies.
➢Un equip docent de professorat que acompanya i estimula als alumnes.
➢Dues psicopedagogues que fan orientació educativa.



L’ HORARI ESCOLAR

 Fem dos esbarjos per repartir la
jornada matinal de classes:

➢1r esbarjo 25 min

➢2n esbarjo de 15 min

▪A les hores de l’esbarjo la
biblioteca està oberta i els
alumnes poden anar a la nostra
cantina a comprar esmorzar,
jugar a escacs, a ping pong...



LA BIBLIOTECA

La biblioteca està oberta totes les hores de l’esbarjo i dues tardes a la setmana



ELS LABORATORIS:  ESPAIS PER APRENDRE  CIÈNCIA



EL MATERIAL ESCOLAR:  
LLIBRES DE TEXT,  MATERIALS 
PROPIS I ORDINADORS

 A l’inici de curs repartim un 
arxivador, una llibreta
microperforada i una carpeta de 
fundes a tots els alumnes.

 A les aules hi ha un armari amb
ordinadors portàtils per què els
alumnes els utilitzin quan sigui
necessari.

 Creem unes aules virtuals google 
classroom.

 Tenim un sistema de reutilització
de llibres (IDDINK)



ESTEM ESPECIALMENT CONTENTS DE LA 
CONVIVÈNCIA I DE LA FORMA COM APRENEN...

Sortida a Escornalbou 1r d’ESO
Treball per projectes “Plastificats” 2n 
d’ESO



COLÒNIES D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN ANGLÈS A 
PRIMER D’ESO



COLÒNIES D’ANGLÈS A 
BLANES (2N I 3R D’ESO)

 Amb monitors/es 
nadius/ves.

 Una foma divertida
de parlar i aprendre
anglès.



COM ES FA EL TRASPÀS D’INFORMACIÓ DE PRIMÀRIA  
A SECUNDÀRIA?

L’equip de direcció es posa en contacte  amb les escoles de 
primària a recollir informació sobre els seus fills/es a càrrec dels 
tutors de 6è.

A partir de la informació rebuda, l’institut decideix com agrupa 
els alumnes, quins suports educatius necessiten i quin material 
didàctic utilitzaran.



RELACIÓ FAMÍLIES I
TUTORS/ES

 Abans de començar el curs,  durant el 
mes de setembre, tots els pares/mares 
de 1r d’ESO tenen una entrevista
personal amb el tutor/a del seu fill/a.

 Al llarg del curs es fa un seguiment
directe a càrrec del tutor/a.  Els pares 
poden concertar entrevista sempre que 
ho vulguin.



L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

 En el traspàs de l’educació 
primària a la secundària hi ha un 
informe detallat de cada alumne

 Cada setmana es reuneix la 
comissió d’atenció a la diversitat 
(CAD) per parlar de casos 
individuals

 Es creen plans individualitzats.

 Coordinació amb l’EAP i la 
treballadora social





QUINES MATÈRIES S’ESTUDIEN  A 1R D’ESO?

Àmbit lingüístic Català

Castellà

Anglès

2 h

2 h

3 h

Àmbit matemàtic Matemàtiques 3 h

Àmbit científico-

tecnològic

Ciències Naturals

Tecnologia

2 h

2 h

Àmbit social Ciències Socials

Valors ètics / Religió

2 h

1 h

Àmbit artístic Música

Visual i Plàstica

2 h

2 h

Altres Treball per projectes

Projecte lingüístic

Ed Física

Tutoria

4 h

2 h

2 h

1 h

 Cal atenció i una bona organització del temps 
d’estudi

 Cal treballar a casa fent deures i estudiar 
regularment.

 Cal estar atent a classe a les explicacions i 
activitats.

 Cal ser endreçat amb el material escolar.

 Calen bon hàbits d’alimentació i hores de 
descans.

 Cal portar sempre el material necessari a 
l’institut (xandall, llibres, llibretes, arxivador..)



SUPORTS EDUCATIUS 
A DIVERSOS NIVELLS

 Creem un grup «extra» a 1r d’ESO per 
disminuir la ràtio de la resta de grups.

 Suports específics a càrrec de les orientadores 
educatives (psicopedagogues) (1r i 2n cicle 
d’ESO).

 Reunions periòdiques amb l’EAP del 
Departament d’Educació (psicòloga i 
treballadora social)

 Agrupaments flexibles de les matèries 
instrumentals (reagrupament dels alumnes 
entre professors de la mateixa matèria  per 
facilitar el els diferents ritmes d’aprenentatge).



SUPORTS EDUCATIUS
A DIVERSOS NIVELLS

 Hores de desdoblament en català, 
castellà i anglès.

 Una hora de desdoblament per fer 
pràctiques als laboratoris de C. Naturals i 
Física i Química i per anar al taller de 
tecnologia.

 Suport de dos professors a l’aula, en 
alguns grups.

 Estudi assistit dues tardes a la setmana.



TREBALLEM PER L'EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA

➢Participem en la copa 
Cangur de matemàtiques

➢Treball plurilingüe en anglès 
en diverses matèries.

➢Agrupaments flexibles en 
algunes matèries

➢Robòtica

➢Educació artística en arts 
escèniques i música



EDUQUEM EN LA 
RESPONSABILITAT I
L’AUTONOMIA
PERSONAL

▪ Promovem que 
aprenguin a organitzar-
se

▪ Eduquem en tenir cura 
de les instal.lacions de 
l’institut i del material.

▪ Gaudim d’un bon clima 
convivència que 
fomenta 
l’aprenentatge.



TENIM UNA PLATAFORMA EDUCATIVA

 En aquesta plataforma es 
registren les faltes d’assistència, 
retards i faltes disciplinàries.

 Les faltes d’assistència i 
disciplina arriben als pares per 
correu electrònic setmanalment.

 Els retards de primera hora 
arriben per SMS al mòbil



L’ORIENTACIÓ EDUCATIVA CONTINUA AL LLARG DE 
TOTA L’ESO

 El suport i l’orientació de les dues psicopedagogues és
continu al llarg de tota l’ESO.

 A 3r i 4t d’ESO hi ha una franja de matèries optatives.  

 A 4t d’ESO les franges d'optatives estan organitzades
per itineraris formatius.

 L’objectiu final de l’etapa és que els alumnes es 
graduïn en ESO.

 A 4t d’ESO es fa una orientació personalitzada cap a 
les diverses opcions d’estudis post obligatoris (CFGM, 
PFI, Batxillerat)



PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2020-2021

 Pel curs 2020-21 es manté l’adscripció única a tota la zona sud de Reus.

 Estem pendents que es publiqui la resolució de preinscripció pel curs 2020-21.

 Donat l’estat d’alarma i, per qüestions de seguretat, la preinscripció serà telemàtica i 
presencial.

 L’institut obrirà uns dies per tal de fer possible la preinscripció presencial. Caldrà 
demanr cita prèvia.

 Termini per presentar la sol.licitud preinscripció per l’ESO:  del 13 al 22 de maig.

 Període de matrícula: del 13 a 17 de juliol

 Trobaran informació actualitzada a la nostr pàgina web i al correu info@savi.cat.



CONEIXEREU ELS NOSTRES PROJECTES MÉS
SINGULARS..



EN QUÈ CONSISTEIX EL TREBALL PER PROJECTES?

➢Es planteja un repte, un 
objectiu comú.

➢Els alumnes hauran de 
treballar 
cooperativament 
mobilitzant els seus 
coneixements, 
competències  i les seves 
habilitats.

➢És una forma més activa i 
motivadora d’aprendre.



APRENDRE A APRENDRE – EL TREBALL PER PROJECTES

 Apliquem les tecnologies TAC, contextualitzem aprenentatges i els fem significatius.

 Fomentem el treball en equip.



EL NOSTRES 
PROJECTES 
SÓN ...
 Projecte lingüístic (1r d’ESO):  

català castellà i anglès

 Projecte de ciències socials i
naturals (1r d’ESO):  Biologia
i Geologia i Geografia i
Història

 Projecte científic-tecnològic
(2n d’ESO):  Matemàtiques. 
Física i Química i Tecnologia.

 Projecte artístic (3r d’ESO): 
optatives de Música i Ed. 
Visual i plàstica



INNOVACIÓ EDUCATIVA :  ROBÒTICA

Participem a les fires de robòtica de Cosmocaixa, 
TarracoBot i a la fira tastet de ciència

La robòtica s’inicia a 1r i 2n d’ESO i forma part de la matèria de tecnologia de 3r i 4t d’ESO



 Els robots estan formats per un sistema de motors 
elèctrics per les rodes motrius que permet que avancin 
endavant, endarrera o girant, dos servomotors per al 
moviment dels braços i diversos leds que s’il·luminen o 
fan pampallugues al ritme de la música. Un sensor 
d’infraroig detecta l’instant en que ha de començar a 
moure’s.

El projecte d’aquest curs ha 
consistit en muntar una 
coreografia amb 6 robots que 
funcionen amb microcontroladors 
Arduino



PLURILINGÜISME:  PROJECTE E-TWINNING  DE 
COL.LABORACIÓ AMB ALTRES CENTRES A NIVELL EUROPEU

 Comunicació real i efectiva 
en anglès amb estudiants 
d’altres països mitjançant 
postals de Nadal, e-mails per 
Carnaval o per altres festes 
tradicionals 

 Països dels centres 
participants: Holanda, Itàlia, 
Romania, Turquia i 
Catalunya.



SCIENCE DAY: UN DIA SENCER 
DE CIÈNCIA EN ANGLÈS



ELS ALUMNES
QUE ESTUDIEN
MÚSICA DANSA
TENEN
PRIORITAT EN LA 
PREINSCRIPCIÓ
AL NOSTRE
CENTRE



Les produccions artístiques són una part important del nostre projecte educatiu



Col.laborem amb el conservatori
de música de Reus,
tenim dues corals  i una batucada



LA NOSTRA BATUCADA ACTUA
EN DIES SINGULARS



FEM UN CONCERT DE NADALES A 
L’AUDITORI DEL CONSERVATORI DE REUS



EL CERTAMEN DE LA CANÇÓ IMPROVISADA

Certamen 
de la cançó 
improvisada 



ELS ALUMNES DE 1R D’ESO
IMPROVITZEN RIMES A RITME DE 
NYACRES I GARROTINS AL TEATRE
BARTRINA.

EL CERTAMEN COMPTA AMB LA 
PARTICIPACIÓ D’ALTRES CENTRES DE 
REUS  I DE LA RESTA DE CATALUNYA

ENGINY, MUSICA I IMPROVITZACIÓ



CADA CURS PREPAREM UNA PRODUCCIÓ MUSICAL DINS DE LES OPTATIVES D ’ARTS 
ESCÈNIQUES I LES CORALS DE 3R I  4T D’ESO

LA REPRESENTACIÓ ÉS AL TEATRE BARTRINA DE REUS I TÉ FINALITATS SOLIDÀRIES



ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS: 
FUTBOL SALA



EL PROJECTE ENCAIX DE 4T D’ESO

És un projecte de servei comunitari que 
fan tots els alumnes de 4t d’ESO

Es tracta de potenciar el valor del 
voluntariat i del servei a la comunitat
coneixent les diverses realitats socials 
que ens envolten.



EL NOSTRE COR INTERGENERACIONAL
El nostre cor intergeneracional : 

corals d’avis, corals de les escoles adscrites i corals de l’institut



LA MÚSICA
UNEIX
DIVERSES
GENERACIONS



US ESPEREM A L’INSTITUT EL CURS VINENT!


