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1r trimestre: 14 setembre - 15 desembre

preavaluació: 3a setmana octubre

butlletí 1r trimestre: 22 desembre

2n trimestre: 18 desembre - 16 març

butlletí 2n trimestre: 23 març

3r trimestre: 19 març - 22 juny

crèdit síntesi: 11 - 15 juny

butlletí 3r trimestre: 28 juny



-
○
○
○
○
○
○
○
○

-

-

-

-



-

-
-

-

-

-

-

● 3 faltes lleus → 1 greu

● 5 faltes greus → sanció

● Després de 3 sancions → comissió convivència i possible expedient disciplinar

Com eliminar faltes greus?

Després de 3 mesos  que l’alumne que acumula faltes disciplinars greus no en rebi una altra, 

caducarà la primera que li van posar. Després de 3 mesos més, caducarà  la segona que li van 

posar, i així succesivament.  A la sortida lúdica podran assistir alumnes que faci més de tres mesos 

que han estat sancionats. Els expedients disciplinars no podran anar en cap cas a la sortida lúdica.
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E-mails tutors individuals 2n A

● Tutor de grup: mcarmenbaixauli@insvacarisses.cat
● gemmabayerri@insvacarisses.cat
● ivanalbacete@insvacarisses.cat
● elisendabori@insvacarisses.cat / laiasoriano@insvacarisses.cat
● annasabate@insvacarisses.cat
● sergialegre@insvacarisses.cat
● annavila@insvacarisses.cat 

mailto:mcarmenbaixauli@insvacarisses.cat
mailto:gemmabayerri@insvacarisses.cat
mailto:ivanalbacete@insvacarisses.cat
mailto:elisendabori@insvacrisses.cat
mailto:laiasoriano@insvacarisses.cat
mailto:annasabate@insvacarisses.cat
mailto:sergialegre@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat




E-mails tutors individuals 2n B

● Tutor de grup: tonidiaz@insvacarisses.cat 
● ramonrubi@insvacarisses.cat 
● ivanalbacete@insvacarisses.cat
● elisendabori@insvacarisses.cat / laiasoriano@insvacarisses.cat
● annasabate@insvacarisses.cat
● sergialegre@insvacarisses.cat
● annavila@insvacarisses.cat 

mailto:tonidiaz@insvacarisses.cat
mailto:ramonrubi@insvacarisses.cat
mailto:ivanalbacete@insvacarisses.cat
mailto:elisendabori@insvacrisses.cat
mailto:laiasoriano@insvacarisses.cat
mailto:annasabate@insvacarisses.cat
mailto:sergialegre@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat




E-mails tutors individuals 2n C

● Tutor de grup: lauramascarell@insvacarisses.cat 
● nuriamonfa@insvacarisses.cat 
● ivanalbacete@insvacarisses.cat
● elisendabori@insvacarisses.cat / laiasoriano@insvacarisses.cat
● annasabate@insvacarisses.cat
● sergialegre@insvacarisses.cat
● annavila@insvacarisses.cat 
● gemmabayerri@insvacarisses.cat 
● carmeobiols@insvacarisses.cat 

mailto:lauramascarell@insvacarisses.cat
mailto:nuriamonfa@insvacarisses.cat
mailto:ivanalbacete@insvacarisses.cat
mailto:elisendabori@insvacrisses.cat
mailto:laiasoriano@insvacarisses.cat
mailto:annasabate@insvacarisses.cat
mailto:sergialegre@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat
mailto:gemmabayerri@insvacarisses.cat
mailto:carmeobiols@insvacarisses.cat




E-mails tutors individuals 2n D

● Tutor de grup: martabilbao@insvacarisses.cat 
● mcarmenbaixauli@insvacarisses.cat 
● elisendabori@insvacarisses.cat / laiasoriano@insvacarisses.cat
● annasabate@insvacarisses.cat
● sergialegre@insvacarisses.cat
● annavila@insvacarisses.cat 
● ramonrubi@insvacarisses.cat 
● carmeobiols@insvacarisses.cat 

mailto:martabilbao@insvacarisses.cat
mailto:mcarmenbaixauli@insvacarisses.cat
mailto:elisendabori@insvacrisses.cat
mailto:laiasoriano@insvacarisses.cat
mailto:annasabate@insvacarisses.cat
mailto:sergialegre@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat
mailto:ramonrubi@insvacarisses.cat
mailto:carmeobiols@insvacarisses.cat
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5. AVALUACIÓ MATÈRIES
Cada professor ha donat ja els criteris d’avaluació de la seva 
pròpia matèria, per tal que els alumnes ho tinguin clar.

Hi han 3 grans blocs a avaluar: conceptes, procediments i actitud

Matèries pendents:

Les matèries pendents de cursos anteriors es poden recuperar al 
mes de febrer. Informarem amb temps per tal que els nens es 
puguin preparar la matèria. Serà fora d’horari escolar, un dia a la 
tarda.



6. NOU SISTEMA AVALUACIÓ







7. DADES DE CONTACTE AMB EL CENTRE

http://insvacarisses.cat/
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9. ACCÉS AL MOODLE PER LES FAMÍLIES
Teniu accés a consultar en el Moodle l’Assistència i les Incidències dels vostres fills i filles.

Per poder-vos identificar, caldrà que accediu al Moodle amb el correu personal que vau facilitar al centre. Si 
necessitéssiu modificar aquesta informació; o bé comunicar qualsevol incidència al respecte, si us plau, poseu-vos en 
contacte amb 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’

http://insvacarisses.evuc.cat/
http://insvacarisses.evuc.cat/login/index.php


En el cas que no disposeu de 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. En concret, l’Assistència i les Incidències 
disciplinàries que hi tinguin registrades. Ben aviat també hi podreu veure les faltes de deures, de material , de dossier del 
dia de l’examen i altres observacions del dia.

correu electrònic família
contrasenya ( si ja es té)

Si no es disposa de contrasenya



Horari 2n ESO A



Horari 2n ESO B



Horari 2n ESO GR 1 (A i B)



Horari 2n ESO C



Horari 2n ESO D



Horari 2n ESO GR 2 (C i D)


