REUNIÓ DE PARES DE PRIMÀRIA
INFORMACIÓ PER MATRICULAR-SE A 1r D’ESO
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PER AL CURS 2019-20
6 i 7 de març de 2019

El nostre Institut és un centre públic que es declara laic, igualitari, integrador, plural, català i progressista.
Som un Institut amb molts anys de tradició, arrelat a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet i al barri de
Singuerlín ja que el nostre centre es va inaugurar el curs 1978-79.
El nostre centre permet la continuïtat després de l’ESO ja que oferim ensenyaments post-obligatoris de BTX
(científic i humanístic) i Formació Professional de les famílies sanitàries, dietètica, automoció i Imatge personal,
tant de Grau Mitjà com de Grau Superior.
L’Equip Directiu som:
- Ramon Martínez, director.
- Mónica Rodríguez, cap d’estudis d’ESO i BTX.
- Joaquin Pérez, cap d’estudis de CF.
- Núria Ariet, coordinadora pedagògica d’ESO i BTX.
- Sole Faulí, secretaria.
- Merche Sánchez, administradora i cap d’estudis adjunta.
La línea pedagògica que defineix el model d’ensenyament-aprenentatge del nostre centre es basa en:
- El disseny curricular establert pel Dpt. d’Ensenyament, enfocat al treball per competències.
- El nostre disseny metodològic que impulsa l’aprenentatge actiu, significatiu, competencial, col·laboratiu i
digital.
- El disseny avaluador basat en l’avaluació contínua al llarg del curs i de l’etapa.
- El treball per projectes a 1r i 2n d’ESO.
- Els projectes de servei comunitari (Glifing, Parelles lingüístiques, Donació de sang).
- La creació d’un model d’institut integrador i significatiu on els alumnes, les famílies i el barri són part
activa de les activitats complementàries i extraescolars que organitzem: programa de mediació, dia de la
dona, acte de fi de curs a 4t d’ESO, AEE, jornades de delegats, festes (Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, fi
de curs), etc.
Matí: les classes del matí són de 8 a 14:40h cada dia.
Tarda: No hi ha classes a la tarda ja que els alumnes d’ESO fan una jornada continuada.
Es fan 2 patis: de 10-10:20h i de 12:20-12:40h.
Els alumnes menors d'edat, que és el cas dels alumnes de 1r d'ESO, no poden sortir del Centre.
Tenim 4 grups de 1r d’ESO, amb una mitjana de 22/23 alumnes per aula/grup.
1r d'ESO consta de Matèries Comunes, Treball per projectes, Matèries Optatives i el Treball de Síntesi, que es fa
a final de curs.
- Matèries Comunes: Ll. Castellana, Ll. Catalana, Matemàtiques, Anglès, Tecnologia, C. Socials, Ciències
de la Naturalesa, Visual i Plàstica, Música, Educació Física, Introducció a la informàtica, Cultura i valors
ètics i Tutoria.
- Treball per projectes.
- Matèries Optatives: Introducció segona llengua estrangera francès (On y va), reforç de mates
(Abracadabra), reforç de llengües (Dale a la lengua) i M’organitzo me’n surto.
- Projecte Glifing de Lectura per a alumnes amb dificultats lectores.
L'assistència de l'alumnat en l’etapa de l’ESO és obligatòria i les absències s'han de justificar. Si les famílies no
avisen, cada matí rebran un correu electrònic que els avisarà de l’absència del seu fill.
L'Institut disposa d'un programa informàtic, iEduca, per tal de controlar l'assistència i cada dilluns enviem un
informe de la setmana anterior. Tota la informació està disponible en una APP per a mòbil. El tutor els avisarà en
cas que hi hagi irregularitats continuades en l'assistència, en la puntualitat i en les diferents actuacions del seu
fill/a.

Tutor/a
i relació
amb el centre

Cada grup té un tutor/a de grup encarregat del Crèdit de Tutoria que es fa 1hora/setmana. Hi ha també un
tutor/a de seguiment, que serà qui ajudarà, assessorà i orientarà l'alumne/a en el seu procés d'aprenentatge, i
realitzarà les entrevistes tutorials amb els pares.

Agenda
escolar

Tots els alumnes socis de l'AMPA disposen d'una agenda. Aquesta servirà a pares i professors per poder
comunicar-se i anotar-hi permisos, sortides, retards, actitud davant del treball, petició d’entrevistes i entrades fora
d'horari escolar, etc.
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Avaluació

Hi ha tres avaluacions, una al final de cada trimestre. També es fa una Avaluació Inicial, per tal d'afavorir un millor
coneixement de la marxa general del grup i de cada alumne/a en particular:
- Avaluació inicial, la primera quinzena d'octubre. És orientativa.
- 1a avaluació, mes de desembre. 2a avaluació, mes març. 3a avaluació continua, final i
extraordinària, mes de juny.

Projecte de
Digitalització

El proper curs continuem desenvolupant el projecte de Digitalització de les aules, amb ordinadors portàtils per
als alumne i continguts digitals. Els alumnes de 1r d’ESO s’iniciaran en el projecte i fins ara els alumnes de primer
han disposat d’una subvenció de l’Ajuntament de 150€ per a que cada família pugui comprar l’ordinador que el
seu fill/a farà servir durant tota l’etapa d’ESO. L’accés individual als continguts digitals es fa a través d’internet i
es pot fer des de qualsevol punt amb connexió a internet.
Es farà una reunió a principis de curs on s’explicarà el funcionament de la plataforma i de les altres eines digitals
que utilitzen els vostres fills.

Recursos
del Centre

Humans: El centre compta amb una Professora d’Orientació Educativa qui juntament amb la professional de
l'EAP del Dept. d'Ensenyament assessoren els tutors/es, s'entrevisten amb els alumnes i/o pares i orienten i
faciliten la recerca d'ajudes internes o externes al centre (programa Salut i Escola, CSMIJ, Serveis Socials,
Hospital de Dia, UEC, etc). En situacions que així ho requereixen fan el seguiment del cas amb els professionals
corresponents.
Instal·lacions: 2 Aules d'Informàtica, 2 Laboratoris, 3 Aules de Tecnologia, Aula d’Idiomes, Aula de Dibuix, Aula
d’escacs, Aula de Música, Aula de Mediació, sala d’Audiovisuals, 2 pistes exteriors, 1 Gimnàs, Menjador amb
cuina pròpia i Biblioteca que es pot utilitzar per les tardes per estudiar fins les 21:30.
Recursos pedagògics: grups reduïts a 1r i 2n d’ESO, desdoblaments, ensenyament compartit i reforços a tota
l’etapa d’ESO.
Recursos TIC: Pissarres Digitals Interactives a totes les aules d’ESO, WIFI i multiendolls.

AMPA

Poden contactar amb d'altres pares mitjançant l'AMPA de l'Institut. Horari: dimarts de 17:00 a 18:00h de la tarda.

Sortides

Al llarg del curs hi ha programades unes sortides de matèria, programades per reforçar i complementar els
continguts treballats a l’aula, i sortides de tutoria que ens serveixen per possibilitar una millor coneixença i
convivència entre els alumnes que formen el grup. En tots dos casos la participació es obligatòria donat que són
activitats de centre.
Són tradicionals al nostre centre l’esquiada que es fa a 1r i 3r d’ESO, el viatge a França de dos dies que es fa a
amb els alumnes de l’optativa de francès de 2n, 3r i 4t d’ESO i de 1r i 2n de BTX, les sortides d’un dia de final de
curs per a l’ESO i el viatge d’una setmana de final d’estudis que es fa a 4t d’ESO.

Mediació

Participem en el Programa de Mediació: resolució de conflictes de manera positiva i constructiva entre iguals.

Activitats
Extra
escolars
AEE

Calendari
escolar

El curs vinent funciona per sisè any l'Associació Esportiva Escolar Institut les Vinyes amb l'objectiu de
fomentar la participació dels nostres alumnes en activitats educatives i esportives fora de l'horari escolar. Les
activitats que oferim són variades: tant esportives com activitats amb suport musical. Les activitats són obertes a
nois i a noies i es fan dos dies a la setmana, enguany els dilluns i els dimecres a partir de les 17h (En funció de
l'organització de les activitats aquests horaris poden variar)

També s’organitzen activitats de repàs els dilluns i els dimecres de 17:00 a 18:00h.
També s’organitzen lligues de futbol-sala a les hores de pati.
Els centres de secundària seguim un calendari escolar molt similar al de les escoles de primària i, per acord
conjunt amb l’Ajuntament, seguim les mateixes festivitats i marquem els mateixos dies de lliure disposició.
Celebrem, a més, les mateixes festes: Nadal, Carnestoltes, el Dia de la dona, Sant Jordi i final de curs, en què es
fan unes sortides d’un dia.
A principi de curs es lliura a les famílies un calendari anual amb tots els dies festius marcats.

2

