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 QUÈ SOM I VOLEM 

 

 

 

 

 

• Un centre que treballa per l’excel·lència educativa oferint a 

l’alumnat una formació integral de qualitat i equitat a 

través d’un ensenyament participatiu i competencial. 

 

• Un centre inclusiu que atén a la diversitat atenent a les 

necessitats individuals i on cada alumne és el protagonista 

dels seus aprenentatges. 



• Un centre que aposta per la innovació educativa 

desenvolupant projectes singulars i amb una oferta 

educativa àmplia de qualitat. 

 

• Un centre obert i arrelat al nostre entorn fomentant 

sinergies amb les famílies, entitats i associacions per 

d’oferir oportunitats, nous aprenentatges i experiències.  

 

• Un centre on els entorns virtuals i la digitalització de 

l’aprenentatge estigui a l’abast de tot l’alumnat. 

 



• Un centre que impulsa la participació de tota la 

comunitat educativa. 

 

 

• Treballem el plurilingüisme perquè la societat és 

multicultural i a l’entorn educatiu conflueixen 

diverses llengües i cultures que cal preservar rebent 

un tractament integrat. 



 VALORS: EIXOS TRANSVERSALS 

INCLUSIÓ COEDUCACIÓ EQUITAT 

TOLERÀNCIA RESPECTE MÚTU VALORS CÍVICS 

APRENENTATGE CONTINUAT  
DESENVOLUPAMENT  

SOSTENIBLE 



Telèfon de contacte: 977 75 60 47 

Correu electrònic: info@savi.cat 
LA NOSTRA WEB:  savi.cat 

mailto:info@savi.cat


SOM A LES XARXES... SEGUEIX-NOS 



PROJECTES SINGULARS 

Entorns 

d’aprenentatge 

rellevants i 

significatius basats 

en l’experiència 

pràctica, el treball 

cooperatiu i 

competencial.  



TREBALL PER PROJECTES 
 

A 1r d’ESO es fan dos projectes 

 

 

 

2h/set. (àmbit lingüístic) 
2h/set. (àmbit de ciències naturals i socials) 



GENERACIÓ PLURILINGÜE - GEP 

• Millorar la competència en llengües 

estrangeres  incrementant el temps 

d’exposició. 

• Aprenentatge integrat i transdisciplinar de 

llengües estrangeres en àmbits no 

lingüístics  



ACTIVITATS 
- Micro-projectes en anglès 

- Science Day 

- Projectes internacionals d’eTwinning  

- Projecte Mathematical Photograph 

 
 

 

 

1r d’ESO: 1 hora/set. d’anglès 

en una matèria no lingüística.  



DINAMITZACIÓ BIBLIOTECA 
- Seguint les mesures sanitàries, el nostre 
propòsit es tornar a reobrir la biblioteca del 
Centre per poder fer-ne un ús pedagògic i 
de préstec de llibres. 

 

 - L’AFA del centre subvenciona una 
monitora que atén als alumnes durant 
l’horari d’obertura:  

De dilluns a divendres durant els esbarjos. 

 

 



DIGITALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE 

 Transformació digital. Ús educatiu i crític de les tecnologies.  

 Els alumnes han de disposar a casa d’equipament digital i connexió a internet. 

 

Totes les aules de 1r d’ESO tenen un 

armari amb un ordinador Chromebook 

per cada alumne. 



LES AULES VIRTUALS:  GOOGLE CLASSROOM 

● El centre proporciona als alumnes una 

adreça de correu de domini propi SAVI i es 

recomana que sigui d’ús exclusiu per les 

activitats d’aprenentatge.  

 

● És un dels canals de comunicació entre 

professors i alumnes.  

 





PLA D’OBERTURA DEL CENTRE  

El Departament d’Educació i del Departament de Salut han 

elaborat un primer pla d’actuació susceptible de ser modificat 

en funció de la pandèmia i el Pla de vacunació.   

 

El curs s’organitzarà en funció d’aquestes i noves instruccions:  

 

 L’institut és un entorn segur oferint la millor qualitat educativa. 

Grups de convivència estables. 

Fluxos de circulació (entrades i sortides esglaonades, esbarjo) 

 Mesures de prevenció personal (distanciament físic, higiene de 

mans, ús de mascareta) 

 Ventilació, neteja i desinfecció.  

 

Vetllarem per una bona organització i un funcionament.  



ATENCIÓ ALUMNAT EN UN MARC INCLUSIU 

L'institut organitza l’alumnat atenent al 

model de centre inclusiu: 

 
- Principi d’heterogeneïtat.  

 

- Posa en marxa un pla d’acollida de l’alumnat 

que afavoreixi l’adaptació al nou entorn escolar. 

 

- Una coordinació i traspàs d’informació amb 

les escoles de procedència.  

 



ATENCIÓ ALUMNAT EN UN MARC INCLUSIU 

 

- Un bon equip de tutors i tutores que fan una tasca d’acompanyament amb 

els alumnes i potencien una vinculació estreta amb les famílies. 

 

- Uns equips docents coordinats. 

 

- Un Departament d’Orientació Educativa que ofereix seguiment, atencions 

individualitzades i suport a l’aula per donar resposta ajustades a les 

necessitats individuals i als diferents ritmes d’aprenentatge.  



COM I QUAN  

S’AVALUA  L’APRENENTATGE? 

 L’avaluació és competencial i es porta a terme en diferents 

moments: 

 Una avaluació formadora on l’alumnat aprèn a autorregular 

el propi procés d’ensenyament-aprenentatge: durant el curs.  

 Una avaluació qualificadora on es valoren els resultats d’un 

procés continu: finals dels trimestres. 

 Correspon a l’equip docent consensuadament prendre 

decisions sobre l’avaluació de l’alumnat.   

 

 



 

EL TUTOR/A ... ÉS LA PERSONA DE REFERÈNCIA I 

VINCLE DE COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 

 

  

 

 

 

 

- És important que les famílies 

facilitin als tutors les dades 

personals (telèfon i correu 

electrònic) per poder dur una 

bona comunicació digital. 

- Els tutors també tenen un 

correu SAVI per comunicar-se. 

- Durant el mes de  setembre 

totes les famílies realitzaran una 

entrevista personal.  



PLATAFORMA EDUCATIVA 

- Permet fer un control d’assistència i fer observacions. 

- Es registren les faltes d’assistència, els retards i les faltes disciplinàries.  

- Setmanalment es rep de forma automàtica per correu electrònic tots els comentaris i 

incidències dels seus fills/es: si porten el material, deures, incidències de comportament, 

retards... 

- Els retards de primera hora arriben per SMS al mòbil. 

Important ! Cal tenir les dades de correu i telèfon mòbil ben actualitzades.  

 

 

 



L’ HORARI ESCOLAR 

- La jornada escolar és continuada.  

- El curs escolar començarà el 13 de setembre. 

- Fem un esbarjo a mig matí i un altre període de 

descans acompanyat i dins l’aula cap al final de la 

jornada escolar.  

- Durant l’esbarjo, els alumnes es distribueixen pel 

claustre i la pista de bàsquet. 

- Tenim servei de cantina.  

- Biblioteca oberta per servei de préstec.  

Horari escolar Classes / Esbarjos 

8:30 a 9:30 h Classe 

9:30 a 10:30 h Classe  

10:30 a 11 h ESBARJO 

11 a 12 h Classe 

12 a 13 h Classe 

Descans 

13 a 14 h Classe 

14 a 15 h Classe 



ORGANITZACIÓ CURRICULAR 

Àmbit lingüístic Català 

Castellà 

Anglès 

Àmbit matemàtic Matemàtiques 

Àmbit científico-tecnològic Ciències Naturals 

Tecnologia 

Àmbit social Ciències Socials 

Valors ètics / Religió 

Àmbit artístic Música 

Visual i Plàstica 

Altres Franja d’optatives  

(treball per projectes) 

Ed. Física 

Tutoria 

 Bona planificació del temps de treball, 

estudi i lleure. 

 

 És important tenir bons hàbits 

d’alimentació i hores de descans. 

 

 Cal portar sempre el material 

necessari a l’institut (estoig, carpeta 

de fundes, llibres, roba esportiva per 

educació física i altres materials 

específics) 

 



MATERIAL ESCOLAR 

Publicat a la pàgina web!! 
- Llibres de text en paper i en format digital. 

 

- Materials propis en algunes matèries. 

 

- Materials específics Educació Visual i Plàstica, Matemàtiques i música.  

 

- Material fungible (arxivador, carpeta, fundes, fulls, etiquetes). 

 

- Agenda escolar. 

 
  



EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

 

1 llapis Staedtler HB 

1 llapis d’ombres 6B 

1 goma d’esborrar (preferiblement de nata) 

1 maquineta per fer punta 

1 joc d’escaires (escaire, cartabó, regle graduat 30cm i 

transportador d’angles) 

1 compàs amb extensor i regulador de rosca 

1 capsa de llapis de fusta de colors o plastidecor 

1 capsa de retoladors de 12u 

1 retolador negre permanent Edding gruix mig 

1 capsa de ceres de 10u 

1 capsa d’aquarel·les que porti groc, magenta i cian 

1 tisores 

1 cola de barra 

Pinzells d’aquarel·la (1 unitat del nº6 + 1 unitat del nº12) 

 

MATEMÀTIQUES 

Heu de comprar una d’aquestes calculadores (trieu la 

que més us agradi) 

 

Calculadora científica TI-30XS Multiview 

Calculadora científica Casio FX-82SPX Iberia 

 

La resta de material necessari (compàs, joc d’escaires, 

regles...) l’aprofitaran del material de visual i plàstica. 

MÚSICA 

Flauta dolça HOHNER 



IDDINK-COMANDA LLIBRES 

https://spain.iddink.es/ca 

- Hi ha l’opció de fer comanda dels llibres a 

través de l’empresa Iddink. 

 

- També tenen un servei de reutilització de 

llibres. 

 

- El dia 14 de juliol Iddink estarà 

presencialment a l’institut i podeu aprofitar per 

fer la comanda dels llibres.  

 

- Per les famílies de 1

r

 d’ESO: 10:00 h o de 

15:00-18:00 h. 
  

 

 

 



IDDINK-COMANDA LLIBRES 

 

  

 

 

 



 L’AGENDA ESCOLAR 
 - És una eina més de 

comunicació amb les famílies.  

 

 - S’utilitza per a la justificació de 

totes les faltes d’assistència. 

 

 - Cal insistir en el seu bon ús i 

que la portin a la motxilla. 

 



DEURES I ACTIVITATS 

 L’ús de l’agenda per potenciar l’autonomia i enfortir els hàbits de 

treball. 

 A l’agenda s’apunten deures, activitats avaluatives, anotacions 

diverses. 

 Cal destacar la figura dels delegats de classe que s’encarreguen 

entre altres tasques d’apuntar els deures a la cartellera de classe. 

 A través de la plataforma, com hem dit, s’indica si el fill/a ha fet els 

deures i porta el material necessari.  

 

 

 

 



EXÀMENS I PROVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al final de cada trimestre els alumnes juntament amb el tutor/a 

decideixen els dies que volen fer les proves. 

 

- Es destinen dues setmanes a la realització i es publiquen a la 

pàgina web. 

 

-S’envia a les famílies un informe de preavaluació per tal d’informar 

del seguiment de les matèries i l’adaptació. 

  

- Trimestralment s’envien telemàticament el butlletí de notes. 



 

 

 

 

 

 

INICI DE CURS. PLA D’ACOLLIDA 
 

 

 

Primer dia de classe 13 de setembre. Horari: 9:00h-12:00h 

Els alumnes estan tota la jornada lectiva amb el seu tutor/a i fan la 

primera presa de contacte. 

1) Visita a les instal·lacions. 

2) Repartiment horari, de l’agenda i el material fungible. 

3) Explicació de les matèries que cursaran i l’equip docent. 

4) Coneixement de les normes bàsiques.  

5) Dinàmica de presentació.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

SORTIDES DEL CENTRE EN HORARI LECTIU 

■ Si els seus fills/es han de sortir del centre per una causa 
justificada els hauran de venir a buscar els pares o un 
familiar. 

 

■ En cap cas se’ls deixarà sortir, encara que donin el seu 
consentiment telefònic o via agenda. 



ÚS DEL TELÈFON MÒBIL 

- Es recomana no portar el mòbil al centre. 

  

- Si l’alumne porta el mòbil és sota la seva responsabilitat. 

 

- El centre no es fa responsable dels accidents, pèrdues o 

robatoris. 

 

- En el cas que l’alumne es trobi malament cal avisar al 

professorat de guàrdia perquè truquin a cas. 



 CONVIVÈNCIA AL CENTRE  

 

 

- El Centre és un espai de socialització. 

- Apostem per la bona convivència. 

- Desenvolupem accions de manera transversal. 

 

COMPROMÍS DE L’ALUMNE: 

- Autonomia personal. 

- Autoresponsabilitat, civisme. 

- Respecte envers els altres.  

- Respectar les normes de convivència 

 

 

 

 



 PREVENCIÓ, DETECCIÓ I INTERVENCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

- Document Març 2021: Escoles Lliures de Violència. Departament d’educació  

- COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA + COMISSIÓ SOCIAL : EIXOS VERTEBRADORS   



MEDIACIÓ ESCOLAR 

 

 

 

 

FOMENTAR LA GESTIÓ I RESOLUCIÓ 

POSITIVA DELS CONFLICTES.  

IMPLICACIÓ DE TOTA LA 

COMUNITAT EDUCATIVA 

IMPULSAR EL SERVEI DE MEDIACIÓ 



IMPLICACIÓ ACTIVA DE LES FAMÍLIES 

- Posem en valor el paper significatiu que té la FAMÍLIA en el 

procés d’ensenyament-aprenentatge del seu fill/a. 

 

- Resaltem la importància de la comunicació família-centre. 

 

- Es demana la col·laboració i ben entesa per qualsevol situació 

referida al seu fill/a. 

 

- Des del centre facilitem diferents mitjans de comunicació i de 

participació entre els quals hi ha AFA 

 

 



ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA) 

 

 

 

 

 

 

ampasalvadorvilaseca@hotmail.com 

mailto:ampasalvadorvilaseca@hotmail.com


ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES (AFA) 

- Famílies que col·laboren en diverses activitats del centre com ara 

el monitoratge de la biblioteca. 

- Financen parcialment algunes sortides i material didàctic. 

- Fan possible la cooperativa de llibres.  

- Col·laboren en la castanyada, Sant Jordi i altres activitats. 

- Lloguer guixetes 

 

 



«Un dels principals objectius de l’educació ha de ser ampliar les 

finestres per les quals veiem el món» Arnold Glasow 

Moltes gràcies per la vostra assistència i atenció. 



TORN DE PREGUNTES 


