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Dades del centre

Institut El Bruc

Carrer dels Prats, 2 (Urbanització Can Plana)

17404 Riells i Viabrea

Tel: 93 847 00 53

Correu electrònic: b7010037@xtec.cat  

Pàgina web: http://agora.xtec.cat/sinriells/

http://agora.xtec.cat/sinriells/


Organització del centre
Horari

● Les classes comencen a les 08:15 i acaben a les 14:45 cada dia.

● Hi ha dos patis: un de 20 minuts i un altre de 10 minuts.



Avaluació competencial
EDUCAR I FORMAR PERSONES QUE:

SABER

SABER FER I ESTAR

     SABER FER

Tinguin  
coneixement 
sobre el món

Disposin de 
les eines per 
comprendre’l

Puguin 
conviure en 

societat i 
millorar-la

L’alumnat ha de saber transferir els coneixements, les habilitats, les 
actituds... a la resolució de situacions i problemes semblants als que es 

podran trobar a la seva vida.



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Segons el Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el 
marc d'un sistema educatiu inclusiu.

Aula SIEI
Aula Oberta



Ieduca
iEduca és una eina de gestió i comunicació per a centres educatius.

Tots els usuaris del centre treballen amb la mateixa base de dades per poder tenir 

tota la informació a mà i en temps real. Facilita: informacions vàries, control de faltes 

d’assistència, observacions, incidències, etc...



La convivència al centre
●  Mòbil: és aconsellable no portar-lo a l’institut ja que pot ser 

una font de problemes (pot caure, trencar-se, perdre’s, sonar 

durant una classe, saltar l’alarma, etc). En cas de pèrdua o 

robatori el centre no se’n farà responsable. 

CARTA DE COMPROMÍS



Sortides
Es contemplen les sortides com a part del procés 

d'ensenyament-aprenentatge.

Estan relacionades amb els diferents continguts treballats.

Es realitzen xerrades, conferències i tallers que impliquen el procés 

de desenvolupament personal i social de l’alumnat.



Fem projectes
● Realització d’un projecte interdisciplinar per trimestre, com a mínim:

○ Setmana de la ciència.

○ Projecte per la igualtat.

○ Projecte d’àmbit artístic.

○ Projecte Olimpíades del reciclatge. 



Algunes produccions:
Vídeos entregats

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14uyZCqdL4LzejCIF7ChZKqyXlYGMzLCA


INNOVACIÓ
El centre aposta per les noves tecnologies. L’alumnat treballarà amb ordinadors 
personals amb l’objectiu de:

● Potenciar l’ús pedagògic de les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement.

● Subministrar la base per a l’educació de l’alumnat en la “vida en un món connectat”.

● Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball de l’alumne/a.



Torn obert de preguntes


