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FRUITA a l’ESBARJO
Ha estat una iniciativa impulsada per l’AMPA 

▪ cada dia hi haurà l’oferta de fruita tallada, 
sucs o batuts en un envàs. 

▪ Preu 1€ 
▪ S’incentivarà la recollida d’envasos



Exàmens DELF (FRANCÈS) - 1
O DELF = « Diplôme d'études en langue française » 
          Hi ha diferents nivells (A1, A2, B1 i B2 ). 
Són reconeguts internacionalment, no tenen data de caducitat i permeten certificar un  
nivell dins del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).  

O El Departament d’Ensenyament, juntament amb l’Institut Francès de BCN ofereix 
places  als centres públics de Catalunya perquè durant el mes d’abril puguin 
realitzar aquests exàmens amb una reducció del 30% sobre el preu oficial. 

O En cas que us interessi, el professorat de francès us assessorarà sobre el nivell 
que us sigui més adequat. 

O La família decideix si opta per matricular-hi el fill/a. 
O Els exàmens es realitzen al centre  (o  al centre que decideixi el Departament). Els 

porten a terme examinadors “oficials” i externs  al centre.



Exàmens DELF (FRANCÈS) - 2
Resultats curs 2015-16 

                    B2 equival al 5è de l'Escola Oficial d'Idiomes

Curs inscrits aprovats

3r ESO   7 alumnes a A2 

  2 alumnes a B1
TOTS 

TOTS

4t ESO 17 alumnes a B1 

  5 alumnes a B2
16 

TOTS

Batx   7 alumnes a B2 TOTS



CAMPUS ITACA (UAB)
▪ És un Campus d’estiu.  (10 dies) 
▪ Adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO.  
▪ Organitzat per la UAB. 
▪ Hi participen diferents estudiants de Catalunya. 
▪ Només són escollits 3 nois i 3 noies. 
▪ És gratuït. 
▪ El centre escull els estudiants segons les condicions que 

dicta la UAB. 
▪ Dóna l'oportunitat que qualsevol alumne/a del centre amb 

bones notes i que compleixi les condicions econòmiques 
“generals” per obtenir beca, pugui obtenir una beca salari 
(Banc Santander) per a realitzar estudis universitaris.



Projecte KA2 (Erasmus+): ECO  - 1  
Environment curiosity as an opportunity

O ECO és un projecte Erasmus+ amb una durada de 2 anys 
(curs 16-17 i curs 17-18). 

O Consisteix a treballar interdisciplinàriament i  
col·laborativament  amb 900 alumnes (de 4t d’ESO  del nostre 
centre i alumnes d’altres centres europeus). 

O El tema conductor del projecte és El canvi climàtic i el seu 
impacte negatiu en els adolescents; com se’ls pot oferir 
una perspectiva de canvi i oportunitat? 

O És un projecte innovador, multicultural  i plurilingüe. La llengua 
vehicular serà l’anglès.



Projecte KA2 ECO  - 2

Hi participaran 900 alumnes de 4t d’ESO de 6 
centres educatius diferents: 

1. INS Sant Quirze,  que n’és el 
coordinador. 

2. Allgäu from Germany  
3. Pieralli from Italy  
4. G.Bruno from Italy  
5. Marianum from the Netherlands 
6. Sandown from UK



Projecte KA2 ECO  - 3
Què volem aconseguir dels nostres alumnes? 

Volem que: 
O percebin  els problemes mediambientals com una oportunitat 

per canviar les coses, tant a nivell  d’actitud com de 
possibilitats d’estudis futurs, mercat laboral i negocis. 

O aprenguin (millorin) noves tecnologies i en facin un bon ús. 
O aprenguin a treballar col·laborativament amb alumnes 

d’altres cultures. 
O millorin l’ús de la llengua anglesa. 
O millorin  la competència digital. 
O prenguin consciència d’una clara perspectiva  europea.



Projecte KA2 ECO  - 4

Quan treballarem ECO ? 

O Els alumnes de 4t d’ESO (2016-17) i els de 4t d’ESO 
(2017-18) tindran una hora transversal per a 
desenvolupar aquest projecte.  

O Es treballarà des de diferents assignatures com ara 
ciències, matemàtiques, filosofia i ètica, tecnologia, 
visual i plàstica, anglès i economia. 

O Durant aquesta hora els alumnes treballaran en grup i  
estaran en contacte online amb la resta de companys 
estrangers. 



Projecte KA2 ECO  - 5
On treballarem ECO ? 

O A l’aula amb els propis companys i online amb els altres 
companys europeus. 

O Aquest projecte implica intercanvis amb alumnes. 

O Visitarem diferents institucions, universitats i empreses per 
tal d’aprofundir en el nostre coneixement sobre el medi 
ambient  i el canvi climàtic. 

O Podreu fer un seguiment de tot aquest projecte a la web del 
centre.



Projecte KA2 ECO  - 6

RESUMINT direm que el projecte ECO 

O Vol enderrocar els murs de l’aula per tal de 
connectar els nostres alumnes amb la vida 
real, tenint una clara perspectiva europea del 
canvi mundial. 

O Vol que la motivació d’alumnes i professors 
augmenti quan comprovin com els seus 
resultats tenen una aplicació real i efectiva al 
món laboral i a les seves vides.



Intercanvi  Catalunya-Quebec
Adreçat a alumnes de 4t d’ESO  i/o 1r  de BTX 
✓ Un trimestre  (1rT) acollint un/a estudiant quebequès/esa  a casa i al 

centre. 
✓ Un trimestre  (2nT) realitzant una estada al Quebec compartint la família i 

els estudis d’allà. (Els alumnes estan exempts del 2T a l’INS-SQV) 

OBJECTIUS: 
- Intercanvi cultural. 
- Millora en l’ús de la llengua francesa. 
- Millora de l’autonomia personal. 

LIMITACIONS:  hi poden accedir pocs estudiants.  
      (aquests darrers cursos: 2 estudiants) 

Es seleccionen els alumnes que hi poden participar segons l'expedient 
acadèmic i les notes de FR.



Projecte  GEP  - 1  
Impulsat pel Departament d’Ensenyament . (2 cursos)

Objectiu:  augmentar la competència en llengua estrangera (ANGLÈS) 
Diversificar estratègies de gestió del coneixement en ANGLÈS 
       Incorporar projectes, activitats i/o unitats AICLE a la programació, en una àrea 
obligatòria  i en àrees complementàries recomanades 

Formació docent :  formació docent  i RECONEIXEMENT  per innovació. 
Finalitats 
  
O Que l’alumnat sigui competent en llengua catalana i en llengua castellana. 
  
O Garantir l’aprenentatge d’una llengua estrangera (prioritàriament l’anglès) a 

l’ensenyament obligatori. 
  
O Aconseguir que al final de l’ESO el percentatge d’alumnes que assoleixi el nivell B1 

sigui superior al 50% en anglès. 
  
O Que un 75% tingui l’opció de conèixer una altra llengua estrangera (francès) en 

finalitzar l’ESO.



Projecte  GEP  - 2  
Impulsat pel Departament d’Ensenyament . (2 cursos)

Compromisos de centre 
  
O Realització d’una detecció inicial interna (diagnosi). 

O Participació en una formació de context adreçada a l’equip directiu i una formació específica 
adreçada als docents implicats. 

  
O Constituir un grup impulsor del plurilingüisme al centre que estarà format pel director del centre 

o un membre de l’equip directiu, un professor de llengua estrangera i els professors que participin 
de la formació vinculada a aquest programa. 

  
O Designar un mínim de dos i un màxim de tres professors per participar a les accions formatives  
  
O Desenvolupar una àrea curricular prioritària, on s’apliqui l’aprenentatge de llengua i contingut de 

forma sistemàtica i controlada. 

O Desenvolupar una o dues àrees més on es facin accions de comunicació, accés a la informació o 
aprenentatge en context de forma menys sistemàtica. 



Intercanvi amb Holanda – 1r de BTX

➢ És un intercanvi cultural i lingüístic. 

➢ Cada estudiant  té la seva parella holandesa. 

➢ Té una durada de dues setmanes repartides en 
trimestres diferents: 

• Setmana en què s’acull els estudiants  holandesos a 
Sant Quirze. 

• Setmana de viatge a Holanda en què els nostres 
estudiants són acollits per les famílies holandeses.



ESTADA LINGÜÍSTICA A FRANÇA  
Montpellier      1 setmana

❖ Dins del programa d’immersió lingüística en francès, 
engegat el curs 2003-04, organitzem l’estada lingüística a 
Montpellier  per als alumnes de francès  de 2n  d’ESO. 

❖ Aquesta estada suposa sempre l'assistència a classe (3h 
al matí) en una acadèmia amb professorat nadiu per tal de 
reforçar les competències orals. 

 Es complementa amb visites i activitats culturals a les 
tardes.  

❖ L’allotjament és en famílies.



AMPA de l’institut
El funcionament de l’AMPA d’un institut no és tan vistós com el d’un CEIP 
però és igual d’important.   
Quina és la funció de l’AMPA? 
▪ Acompanya i participa en la dinàmica del centre. 
▪ Organitza activitats extraescolars. (esportives, de repàs...) 
▪ Col·labora econòmicament i organitzativament en activitats educatives 

(teatres tutoria, sortides, festes de fi de curs, activitats culturals, St. 
Jordi,...) 

▪ Col·labora econòmicament en la millora del material educatiu 
complementari del centre. 

▪ Acompanya i organitza la venda de llibres, fomentant el reciclatge i 
baixant el seu cost. 

▪ Incentiva i proposa activitats per a fomentar els bons hàbits alimentaris. 
(la venda de fruita a l’esbarjo) 

▪ Organitza xerrades i activitats dins del projecte: ESCOLA de PARES. 
▪ Està en contacte amb les AMPA del Municipi.



L’AJUNTAMENT i l’institut
L’Ajuntament representa un gran suport per a l’institut. 

Col·labora econòmicament:  
O en la millora de l’entorn del centre. 
O en activitats educatives. 
O en la millora de les eines educatives (projectes) de Departaments i 

de centre (aules digitals, aula d’idiomes, eines per a Tecnologia, ... ) 

Vetlla pels joves del poble aportant el CANYA JOVE i  fent de pont amb 
el CAP, la Policia local i el Departament d’Ensenyament . 

Dinamitza l’educació dels infants i joves del poble afavorint  la relació i 
comunicació entre totes les escoles i els instituts.


