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1. ASPECTES ORGANITZATIUS 
DEL CENTRE

MARC HORARI: Dilluns a divendres de 8.00 a 14.40

TUTORIES GRUP CLASSE
. 1r A: Raquel Blázquez
. 1r B: Conchi Sánchez
. 1r C: Gemma Bella
. 1r D: Joel Esparza 

COORDINACIÓ 1r ESO
Raquel Blázquez



AGRUPAMENTS AULA

1r A - 1r B - 1r C - 1r D

Grups heterogenis i grups cooperatius

AGRUPAMENTS PETIT GRUP
Matèries instrumentals:

català, castellà, anglès i matemàtiques

3 h de reforç en petit grup 



CALENDARI GENERAL

Acollida: 14, 15 i 18 setembre
Preavaluació: lliurament notes 30 d’octubre
1r Trimestre: 14 setembre – 15 desembre
2n Trimestre: 18 desembre – 16 març
3r Trimestre:  19 març – 22 juny
Treball de síntesi: 13-20 de juny

FESTIVITATS i DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

13 d’octubre (divendres) 
7 de desembre (dijous)
Vacances de Nadal: 23 desembre - 8 gener
12 febrer (dilluns)
Setmana Santa: 24 de març – 2 d'abril
30 d’abril (dilluns)
21 de maig (dilluns)
25 maig (divendres) Festa local



- ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA 
(també a les sortides)

- PUNTUALITAT.

- JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA. 
(via agenda, cas de no disposar de justificant 
oficial)

- MATERIAL DE L’ALUMNE/A, BOCANROLL I/O 
TUPPER, 2n PATI: FRUITA.
(ordinadors, dossiers, agenda, estris…)

- PROHIBIT MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS 
SENSE PERMÍS DINS CENTRE. ÚS NOMÉS ALS 
PATI.

- NORMES DE CONVIVÈNCIA 
(recollides al PGA alumnat)



- BUTLLETÍ DE NOTES TRIMESTRAL
(retornar al tutor d’aula signat pares)

- EXTRAESCOLARS 
(les gestiona l’AMPA. Informació a la pàgina web) 

- SERVEI CANTINA 
(reserva d’esmorzars saludables, custodia 
carmanyoles, neteja espai i vigilància: pagat 
AMPA)

- SERVEI ARMARIETS 
(els gestiona l’AMPA)

ampa.ies.vacarisses@gmail.com



2. ÀMBIT CURRICULAR

MATÈRIES IMPARTIDES

TUTORIA 
(Raquel Blázquez – Conchi Sánchez – Gemma Bella – Joel Esparza

. CATALÀ (Maite March – Carme Obiols (GR))

. CASTELLÀ (Conchi Sánchez – Toni Díaz (GR))

. MATEMÀTIQUES (Josep Conill - Joel Esparza – Anna Sabater 

(GR))

. ANGLÈS (Carme Pérez – Romà Vila - Laia Soriano (GR))

. EDUCACIÓ FÍSICA (Marga Peralta)

. EXPERIMENTALS (Gemma Bella)

. SOCIALS (Raquel Blázquez – Oriol Caselles)



. TECNOLOGIA (Laura Mascarell)

. MÚSICA (Paqui Ferrero)

. VIP (Glòria Játiva)

. CIV (Anna Vila)

OPTATIVES (OBLIGATÒRIES A 1r ESO)

. COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA 

(Gemma Bella – Carme Obiols)

. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

(Anna Sabater – Paco Blasco – Gemma Bella)

. FRANCÈS 

(Ivan Albacete – Gemma Bella)

CADA TRIMESTRE 1 OPTATIVA

 



- CRÈDIT DE SÍNTESI i PROJECTES
Vacarisses i el seu entorn (inclou sortides)
Life Montserrat

- AGENDA ESCOLAR i CALENDARI DIGITAL DE 
DEURES

- LLIBRES LECTURA SOCIALITZATS 

- MEDIACIÓ

- BIBLIOTECA (oberta 1r pati de dill-div)

- CONSERGERIA (servei de fotocòpies als patis) 



3. ACCIÓ TUTORIAL

TUTOR DE GRUP
- Treballa les dinàmiques de grup i l’organització 
material de l’aula i la distribució dels alumnes
-  Realitza les activitats proposades i recollides al 
PAT
- Rep la informació de l’Equip Docent sobre les 
incidències dels alumnes de la seva tutoria
- Es coordina amb el tutor individual per tal de fer 
arribar la informació sobre les incidències
- Controla i justifica les faltes d’assistència dels 
alumnes
- Lliura les notes trimestrals als alumnes, excepte 
les de la 3a avaluació i finals.



TUTOR INDIVIDUAL
- Parla regularment amb l’alumnat sobre el 
seguiment acadèmic i les possibles incidències, 
dificultats o aspectes diversos.
- Informa a les famílies sobre el seguiment 
acadèmic de l’alumne/a.
- Informa a les famílies sobre les possibles 
incidències de conducta o els conflictes dins de 
l’institut.
- Es coordina amb l’equip docent del grup per tal 
de fer arribar la informació acadèmica si fos 
necessari.

  Per sol·licitar visita amb el tutor individual: 
via agenda, per correu electrònic o missatge 
per telèfon del centre (93 828 03 22)



Informacions IMPORTANTS FAMÍLIES:

En breu podreu accedir a consultar les 
possibles incidències dels vostres fills al 
moodle.

Com s’ha d’accedir?
Per poder-vos identificar, caldrà que accediu 

al Moodle amb el correu personal que vau 
facilitar al centre. 

Comunicar qualsevol incidència trucant a la 
Consergeria del Centre.

La primera vegada que hi accediu caldrà que 
genereu vosaltres mateixos la contrasenya. 

A continuació us en detallem el procés:



Accediu a la plana web del Moodle: 
insvacarisses.evuc.cat

Feu clic a l’enllaç situat al marge superior 
dret ‘Inicia la sessió’ i al botó ‘Heu oblidat el 
nom d’usuari o la contrasenya?’

En la segona opció, que ofereix ‘Cerca per 
correu electrònic’ escriviu el vostre correu.

Se us enviarà un correu a l’adreça indicada. 
Pareu atenció que no estigui a la carpeta de 
correu brossa. Obriu el correu i feu clic a 
l’enllaç que us ofereix.



Si no rebeu el correu, o el Moodle no troba el 
vostre correu, comuniqueu-vos amb la 
Consergeria del Centre.

En clicar l’enllaç que hi ha en el correu, se us 
obrirà una nova pestanya del Moodle on 
haureu d’escriure la contrasenya que 
vulgueu fer servir.

Quan vulgueu accedir al Moodle caldrà que 
feu servir el correu com a nom d’usuari, i la 
contrasenya que heu creat.

Un cop a dins, podreu consultar la informació 
relativa als vostres fills/filles. 



TUTORS INDIVIDUALS 1r ESO
. Conchi Sánchez: conchisanchez@insvacarisses.cat

. Gemma Bella: gemmabella@insvacarisses.cat

. Marga Peralta: margaperalta@insvacarisses.cat

. Raquel Blázquez: raquelblazquez@insvacarisses.cat

. Anna Vila: annavila@insvacarisses.cat

. Oriol Casellas: oriolcasellas@insvacarisses.cat

. Paqui Ferrero: paquiferrero@insvacarisses.cat

. Laura Mascarell : lauramascarell@insvacarisses.cat

. Carme Pérez: carmeperez@insvacarisses.cat

. Carme Obiols: carmeobiols@insvacarisses.cat

. Josep Cunill: josepcunill@insvacarisses.cat

. Joel Esparza: joelesparza@insvacarisses.cat

. Laia Soriano: laiasoriano@insvacarisses.cat

. Maite March: maitemarch@insvacarisses.cat

. Glòria Jàtiva: gloriajativa@insvacarisses.cat

mailto:annavila@insvacarisses.cat
mailto:carmeperez@insvacarisses.cat
mailto:carmeperez@insvacarisses.cat
mailto:josepcunill@insvacarisses.cat
mailto:laiasoriano@insvacarisses.cat
mailto:maitemarch@insvacarisses.cat


ELS TUTORS NECESSITEN EL SUPORT DE 
LES FAMILIES EN ASPECTES COM:

. El control de la feina que ha de fer el fill/a i la que fa exigir-li 
que les lliuri amb qualitat i no de qualsevol manera.

. Ensenyar-li a organitzar-se el temps fora del centre, 
l’agenda i la carpeta. 

. Ensenyar-li a prioritzar.

. No sobreprotegir-lo i ensenyar-lo a ser autònom/a. 

. Reforçar positivament. Creure en ells/elles i transmetre’ls-
ho. «Cultura de l’esforç».

. Preparar-se els exàmens amb temps. Només dia abans NO!!

. En cas de desacord amb el professorat, no desautoritzar-
nos davant del fill/a i parlar amb el tutor/a.

ÉS IMPORTANT LA COL·LABORACIÓ I CONFIANÇA 
ENTRE PARES I PROFESSORAT



L’ORGANITZACIÓ DE L’AULA

«Our Team»

- 1 delegat/da.
 
- 1 sotsdelegat/da.

- 2 ecodelegats/des.
 
- 2 corresponsals del «Punt de Vol».

- 4 responsables de calendari.

–



4. SORTIDES

. 31/10/2017 - «CASTANYADA» (VACARISSES)

. 9/4/2018 i 11/4/2018 – «MUSEU EGIPCI» (PALAU DE 
PLEGAMANS)

. FEBRER - «FUNDACIÓ MIRÓ» (BCN)

. 6/3/2018 - «SING ALONG»  A VACARISSES

. FEBRER - «DELTA LLOBREGAT» (PRAT LL.)

. JUNY - «CASA L'OBAC» I «RUTA CULTURAL PER 
VACARISSES» -CRÈDIT DE SÍNTESI-

. ALTRES SORTIDES LOCALS  



- ESMORZAR (tant a casa com a l’hora d’esbarjo)

- DESCANS (recomanable mínim 8 hores diàries)

- HIGIENE (sobretot els dies d’EF)

- CONTROL INTERNET, XARXES SOCIALS 

- CANVIS DE L’ADOLESCÈNCIA

- MEDICAMENTS (si n’han de prendre cal portar la 
recepta mèdica i autorització a l’agenda)
 

5. SALUT I BENESTAR



6. NOU SISTEMA D’AVALUACIÓ







Moltes gràcies per la vostra  
ASSISTÈNCIA 

 i
 COL·LABORACIÓ

 


