
REUNIÓ D’INICI DE CURS 
2019-2020

setembre de 2019



PRESENTACIÓ DEL CURS
1- Benvinguda i presentació equip directiu
2- Aspectes generals del curs 2019-20
3- L’ús dels ordinadors i tauletes
4- Aplicació del nou decret d’avaluació
5- Informacions AFA
6- Reunions amb els tutors a les aules dels grups.





1. ASPECTES GENERALS DEL CURS 
19-20

● PROJECTES EXTERNS DE PARTICIPACIÓ DEL CENTRE
Xarxa de competències bàsiques i Aquiproubullying

● QUOTA TAC
Aquest curs s’ha canviat tota la xarxa wifi

● INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
inter i intrapersonal de 1r a 3r ESO

● PROCÉS PARTICIPATIU NOU INSTITUT



INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES
1h 1r - 3r ESO
1. Lingüística
2. Lògica-matemàtica
3. Música
4. Espaial
5. Cinestèsica
6. Naturalista
7. Emocional

❏ Interpersonal
❏ Intrapersonal



1. ASPECTES GENERALS DEL 
CURS 19-20

● PLATAFORMA IEDUCA

● IMPULS DE LA LECTURA
a les matèries de català i castellà (2 hores setmanals)

● TREBALL GLOBALITZAT  1r i 2n

● ÚS DE TELÈFONS MÒBILS



SORTIDES INTERNIVELL

● INTERCANVI POLÒNIA
2n i 3r ESO

● ESQUIADA I MINIWEEK
1r, 2n i 3r ESO

● COLÒNIES FI DE CURS
1r, 2n, 3r i 4t ESO

1. ASPECTES GENERALS DEL CURS



1. ASPECTES GENERALS DEL 
CURS 19-20

● SERVEI COMUNITARI
3r  ESO

● COTUTORIES

● CONVOCATÒRIES VAGA ALUMNES

3 projectes:

● Aquí proubullyng: primer trimestre formarció: Sortiran 
2-3 mediadors que actuaran durant el curs.

● Creu Roja: Formació durant el segon trimestre. Surten 
15 persones que treballaran al llarg dels 3 trimestres  
(Treball amb avis/obra de teatre/Preparació de la cursa 
solidària)

● Residència avis Sant Llop.
● Banc de Sang 



1. ASPECTES GENERALS 
DEL CURS 19-20

● PROGRAMA SALUT I ESCOLA
tots els dimarts de 9 a 11

● Tallers:
Sexualitat.- 2n ESO
Cannabis.-   3r ESO

Guia

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/infancia-i-adolescencia/03salut-i-escola/guia-implementacio-salutescola.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/infancia-i-adolescencia/03salut-i-escola/guia-implementacio-salutescola.pdf
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/infancia-i-adolescencia/03salut-i-escola/guia-implementacio-salutescola.pdf


PLURILINGÜISME/INTERCANVI AMB 
POLÒNIA

● Ús de l’ anglès com a vehicle de comunicació en matèries no 
lingüístiques:

● 1r i 2n d’ ESO: Socials en anglès (2 grups per nivell)
● 3r d’ ESO:  Optativa d’emprenedoria. 
● 2n i 3r d’ESO: Es realitza l’intercanvi a Polònia.                                                          
● 4t d’ ESO: Part de les matèries de Biologia. Es fa l’acollida 

d’alumnes polonesos. 



TEMES TIC
•Ús restringit aplicacions inselsroures.cat

○ Finalització d’accés a l’entorn dos mesos després de finalitzar 
l’etapa al centre.

○ Ús únicament escolar.
○ Ús com a vehicle de comunicació entre professorat i alumnes.
○ Es controla les aplicacions, correu inclòs

•Ús de les tauletes o portàtils: restringit a les aplicacions que el centre 
autoritzi (apps de productivitat, didàctiques, llibres digitals,...)

•LLIBRES DIGITALS en algunes matèries
•Plataforma iEduca (centre i famílies)







NOU HORARI



● INFORMACIONS AFA

● REUNIONS AMB ELS TUTORS/ES A 
LES AULES

Moltes gràcies per la vostra assistència



ORGANITZACIÓ
Es pot consultar la Guia de l’alumnat, que conté 
orientacions, recomanacions, normativa i protocols de 
centre sobre: 

○Aspectes acadèmics
○Aspectes de convivència
○Aspectes d’ús de materials i espais



      

Horaris. Assistència al centre

●L’horari d’entrada  al centre és: 8:15h. És important anar entrant a les aules i traient 
el material necessari.
●Les classes comencen a les 8:20h. 
●La porta es tanca 5 minuts després de l’hora d’inici de classes (08:25h). En cas 

d’arribar més tard, el personal del centre acompanyarà l’alumne a l’aula. 

●L’acumulació de 3 retards en el mateix mes suposarà la realització d’una 

permanència en la tarda de dimarts

●Quan un alumne falta al centre, el personal del PAS truca a casa informant i les 
famílies rebreu un avís a través de la plataforma iEduca.  Es recomana que les 
famílies comuniqueu al centre la no assistència de l’alumne/a.
● Per justificar les faltes d’assistència hi ha un model a consergeria que cal lliurar al 
tutor/a quan l’alumne es reincorpori. 
●Les classes finalitzen a les 15:00h. Per sortir abans d’aquesta hora, cal que els 
vingueu a recollir i signeu una autorització motivada de sortida. 



REUNIONS AMB ELS TUTORS
●Es realitzen les reunions que tutors i famílies considerem 

necessàries per a l’acció tutorial conjunta. S’acorda 
realitzar com a mínim:

○ Una reunió com a mínim, d’intercanvi 
d’impressions i actuacions conjuntes

○ Dues reunions de lliurament de notes: 1a 
avaluació (desembre) i avaluació final (juny)



Sortides. Autoritzacions
Amb l’objectiu d’agilitzar el tràmit de recollida d’autoritzacions:

● Es lliurarà una autorització que inclogui les sortides ja planificades per al curs. 

● Al llarg del curs pot ser que els tutors/es lliurin alguna altra autorització de sortida no 
prevista i que no estigui inclosa en el document anterior.

● Cal que l’alumnat lliuri a temps les autoritzacions de les sortides, és imprescindible que 
sigui així per a la reserva de places dels autocars i la compra de les entrades de les 
activitats previstes.



PROFESSORAT DE 1r ESO



PROFESSORAT DE 2N ESO



PROFESSORAT DE 3r ESO



TREBALL GLOBALITZAT 
1r i 2n d’ ESO

Treballem els continguts de les 

matèries a través d’un projecte 

concret.



Optatives 2n

ls

● 1h Francès
● 1h es dedica a treball 

globalitzat



 ORGANITZACIÓ 

1r ESO:
Desdoblament en agrupaments flexibles per 
a les instrumentals i anglès (1,2,3)
● TG 7h setmanals (4h en l’àmbit científic i 

matemàtic i 3h en l’àmbit tecnològic i 
etico social)

● Socials en català 
● Socials en anglès (2 grups)



 ORGANITZACIÓ 

2n ESO:
Desdoblament en agrupaments flexibles a 
matemàtiques, anglès, català i castellà (1,2, 
3)
● TG 8h setmanals (4h en l’àmbit científic i 

4h en l’àmbit tecnològic i matemàtic)
● Socials en català 
● Socials en anglès (2 grups)



Optatives 2n

ls

● 1h Francès
● 1h es dedica a treball 

globalitzat



Optatives 3r

● Cultura clàsica
● Francès
● Emprenedoria



● AULES PER GRUPS: 

2.4 DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS



CALENDARI ANUAL 2019-20

 



CALENDARI ANUAL 2019-20

 


