
RAONS PER  
CURSAR L’ESO  
AL DEULOFEU
Portes obertes 2021



“Tenim cervells diferents, aprenem  
de manera diferent, a un ritme  

diferent” (David BUENO, març 2020)



Preinscripció, matrícula i acollida
➢ Març: Portes obertes i preinscripció 

telemàtica: Secretaria-preinscripció
http://institutalexandredeulofeu.cat/ 

➢ Matrícula: Del 14 al 18 juny
➢ Setembre: Entrevista personalitzada pares , 

alumne/a i tutor/a
➢ 1r dia lectiu: 2-3h Acollida amb el tutor/a

http://institutalexandredeulofeu.cat/


Quants grups d’ESO hi haurà?
➢ A l’institut, des de fa uns cursos, hi ha 4  

grups per cada nivel educatiu
○ 4 grups de primer
○ 4 grups de segon
○ 4 grups de tercer
○ 4 grups de quart

➢ La ràtio és de 30 alumnes per grup



Com es fan els grups?
➢ En funció de:

○ Les escoles de procedència
■ S’atenen les recomanacions de les escoles
■ Es reparteixen en funció del nombre: cap noi  

o noia no va sola a un grup si n’hi ha de la  
seva escola

○ L’equilibri entre nois i noies

➢ Es fan grups heterogenis, no es fan grups  de 
nivell



L’entrada a l’institut
➢ A quina hora s’obren les portes?

○ L’institut obre el portal d’accés al pati  
abans de les 8 del matí

○ Les portes d’accés a l’edifici s’obren a les  
8.00 h (abans, en cas de mal temps)

○ Aquest any: protocol covid-19



Transport escolar
➢ A quina hora surten els busos?

○ Els horaris estaran penjats a la web del Consell  
Comarcal a començament de setembre

➢ Arribada a l’Institut: entorn de les 8.00 h
○ L’alumnat accedeix al centre sense travessar el  

carrer
○ L’accés a les classes ve marcat pel so musical

➢ Sortida de l’Institut: 14.40 h
○ Puntualitat per pujar als busos, sortida a les  14.50 h



Material escolar
➢ Llibres en paper, carpesà, material visuals i ukelele

○ Oferta de guixetes per desar-los i no haver d’anar 
carregats si no es necessiten. 

➢ Recursos on-line proporcionats pel professor. 
Ús del classroom i correu insdeulofeu.

➢ Agenda del Deulofeu per a cada alumne  de primer 
d’ESO proporcionada per  l’AMPA el setembre de 
2021



Marc horari
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.10 - 09.10

09.10 - 10.10

10.10 - 11.10

11.10 - 11.40 E   S   B   A   R   J   O

11.40 - 12.40

12.40 - 13.40

13.40 - 14.40



Competències transversals
➢ Competència personal i social

○ Autonomia, organització, creixement  
personal

○ Cooperació, treball en grup

➢ Competència digital
○ Coneixement de les eines
○ Es treballa la formació d’un pensament crític



Distribució 
de matèries

Matèries Hores setmanals

Català* 4

Castellà* 4

Matemàtiques* 3

Experimentals 2+1

Música 1+1

Tecnologia 1+1

Educació visual i plàstica 1+1

Ciències socials 2+1

Anglès 2+1

Educació física 2

Cultura i valors ètics 1

Tutoria 1



Organització de 1r ESO
➢ Tot el grup classe: 13h
➢ Agrupaments flexibles: 11h

○ Català (4h)
○ Castellà (4h)
○ Matemàtiques (3h)

➢ Desdoblaments del grup: Experimentals i 
Música, Anglès i Socials, Tecnologia i Visuals 
(1h per matèria = 6h)



Treball cooperatiu



Objectius dels agrupaments
➢ Agrupaments flexibles

○ Facilitar aprenentatge en grups reduïts per poder 
tornar al grup classe

○ Destinat a alumnes motivats i que ho aprofitin
■ Màxim 10 alumnes per grup

➢ Desdoblaments (mig grup)
○ Treball a laboratori (Experimentals), taller i 

informàtica (Tecnologia i anglès).
○ Treball cooperatiu
○ Facilitar l’acompanyament del professorat



Metodologia general
➢ Al Deulofeu, es parteix de la diferència  dels alumnes i 

es treballa la  personalització dels aprenentatges 
adoptant mesures universals al grup  classe(lletra més 
gran, llegir preguntes de l’examen…).

➢ Cada matèria explica el seu funcionament, 
organització, criteris d’avaluació.

➢ A l’aula: Un encarregat d’anotar al calendari els 
deures i exàmens.
A tutoria: repàs d’agendes i organització dels alumnes



Intervencions pedagògiques
➢ Psicopedagog

○ Assessora i dona suport a l’activitat de tutoria
○ Seguiment del grup

■ Activitats d’acollida i coneixement

■ Activitats de cohesió

○ Seguiment individual

➢ Altres professors, treball individual
○ Atencions individualitzades



L’esbarjo: 11.10 - 11.40
➢ Els alumnes d’ESO no poden sortir del  

centre durant l’horari lectiu
➢ Per feines  puntuals poden anar a la 

biblioteca
➢ El professorat fa el servei de vigilància del  

pati i dependències del centre
➢ No és permet l’ús del mòbil 



Normativa bàsica
➢ RESPECTE pels demés i pel centre
➢ No es permet l’ús del mòbil en tot el recinte escolar 

(l’alumne/a o família pot trucar al telèfon del 
centre).

➢ No s’aconsella la creació i ús de grups de whatsapp 
d’alumnes

➢ Ús de mascareta i portar mascareta de recanvi

➢ Portar una ampolla petita d’aigua i esmorzar amb 
embolcall reutilitzable



L’elecció de 
delegat: la
democràcia 
s’aprèn



Activitats fora de l’aula
➢ Sortides escolars, activitat lectives i  

obligatòries
○ Finalitat: treballar sobre realitats, 

trasllat de l’aula a l’entorn
○ Coneixement i cohesió de grup

➢ Colònies de final de curs
○ Premi al treball, l’esforç i la dedicació



Activitats fora 
de l’aula



Coneixement de l’entorn:

Museu del 
Joguet des de la 
perspectiva de 
gènere
(curs 2019-2020)



Eines per saber. La biblioteca

El carnet  
d’usuari de la  
Biblioteca  
Carles Fages 
de  Climent
(curs 2019-2020)



Aprofitem 
el nostre 
pati



Activitats d’institut
➢ Espectadors dels alumnes del batxillerat  d’arts

○ Aprendre a saber escoltar, a saber veure, a  saber 
aplaudir, a ser crítics

○ Aprendre a pujar als escenaris
○ Potenciar l’assistència a actes escènics i musicals

➢ Participació en els premis Sant Jordi 
patrocinats per l’AMPA

➢ Participació en les Proves Cangur, 
matemàtiques a l’esprint... I altres concursos 
escolars



Festival de 
Nadal 



Servei de cantina
➢ A l’hora d’esbarjo: si s’han descuidat  

l’esmorzar o es mereixen un premi de  
xocolata

➢ En acabar a les 14.40h, si tenen activitats  a 
la tarda, poden quedar-se a dinar,  segons 
el menú mensual i al preu de 5€



Deures a casa?
➢ Majoritàriament, acabar feines que no s’han 

acabat a classe.

➢ Deures per reforçar la matèria, si cal.

➢ En general, cada dia hi sol haver feina a fer.

➢ Si l’alumne/a va treballant cada dia no 
s’acumula. 



“La bona escola la fan  
sobretot els bons docents”  

(Nuccio ORDINE, 2016)



 

L’avaluació
➢ L’avaluació competencial té en compte  

el procés global d’aprenentatge
➢ Elements que considera:

○ El treball diari individual i en grup
○ El lliurament de les activitats proposades en  

tota mena de suports
○ La superació dels exàmens que avaluen  

coneixements i competències



Resultats de l’avaluació
➢ De cada sessió d’avaluació es lliura un  

butlletí a les famílies
○ Avaluació inicial qualitativa
○ Primera avaluació
○ Segona avaluació
○ Tercera avaluació
○ Avaluació final i superació de curs



La tutoria
➢ La tutoria de grup: un tutor/a per 

grup-classe i el suport d’una professora 
d’orientació educativa

➢ Objectius de la tutoria
○ Acollida i coneixement dels alumnes en el  

grup
○ Coneixement i seguiment individual 

de  l’alumnat
○ Activitats de tutoria: prevenció (xarxes 

socials, educació emocional…)



Activitats 
de tutoria



El paper de les famílies
➢ La interlocució amb les famílies la centralitza 

el tutor/a
○ Referent per al seguiment dels alumnes: hora  

setmanal de tutoria per rebre famílies
○ Contacte personal: entrevista el setembre de 2021 i 

signatura de la carta de compromís  educatiu
➢ Reunions de seguiment amb el/la tutor/a
➢ Objectiu compartit: el triangle de l’educació

Alumnat+professorat+família = ÈXIT EDUCATIU



“L’institut no 
és  un lloc, 

és la societat”



Resum final
➢ Es treballa per la formació integral de  

l’alumnat: es forma persones
➢ L’alumnat és el centre de l’aprenentatge

○ Es parteix de la diferència i es treballa per  
la inclusió

○ Es facilita el progrés i l’assoliment dels 
aprenentatges i de les competències 
bàsiques

➢ El professorat guia, acompanya, ensenya,  
tutoritza i treballa per l’èxit educatiu



Al Deulofeu, s’educa nois i noies perquè  
esdevinguin persones lliures, democràtiques 
i crítiques, respectuoses  amb els altres i 
amb l’entorn, en un món  en transformació.



Per dubtes
➢ Podeu adreçar-vos a l’Institut en horari lectiu 

al telèfon 972 50 56 74
➢ Per escrit, al correu electrònic següent:

○ b7004438@xtec.cat
➢ I ens podeu seguir a:

○ www.institutalexandredeulofeu.cat
○ Facebook 
○ Instagram (de cicles formatius)

mailto:b7004438@xtec.cat
http://www.institutalexandredeulofeu.cat/ca
https://ca-es.facebook.com/Institutalexandredeulofeu/
https://www.instagram.com/ccffdeulofeu/


Us esperem!     


