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ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CENTRE

PREAVALUACIÓ
L’informe arribarà el 30 d’octubre 2017

-PRIMER TRIMESTRE: 
    Del 14 de setembre 2017 al 15 de desembre 2017 

-SEGON TRIMESTRE: 
     Del 18 de desembre 2017 al 16 de març de 2018

-TERCER TRIMESTRE: 
      Del 19 de març 2018 al 22 de juny de 2018 



Vacances i dies festius 

• VACANCES NADAL: 
     Del 23 de desembre 2017 al 7 de gener de 2018, 

ambdós inclosos. 

• VACANCES SETMANA SANTA: 
          Del 24 de març  al 2 d’abril de 2018, ambdós 

inclosos 



Dies FESTIUS I de lliure disposició 

• 13 d’octubre de 2017 (divendres) 

• 7 de desembre de 2017 ( dijous) 

• 12 de febrer de 2018 ( dilluns)

• 30 d’abril de 2018 ( dilluns)

• 21 de maig de 2018 ( dilluns)
•              FESTA LOCAL
• 25 de maig de 2018 ( divendres).



NORMATIVA BÀSICA 

MARC HORARI

Dilluns a divendres de 8.00 a 14.40

Dos patis: de 10 a 10:25 i de 12:25 a 12:40 (boca’n roll)

PUNTUALITAT (PGA pàg 8)

ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA (PGA pàg 8)

JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA (PGA pàg 8).



MATERIAL ESCOLAR



Normes de Convivència



NORMES DE CONVIVÈNCIA (PGA pàg  8)

Puntualitat

Aparells electrònics

Sancions disciplinars:

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.

Una falta molt greu amb sanció, també comportarà la retirada del dret al viatge de fi de curs. 



Mòbil

ÚS EXCLUSIU 
A L’HORA DEL 
PATI!



Organització grups A,B I C



ÀMBIT CURRICULAR: MATÈRIES COMUNES

•LLENGUA CATALANA –  Alfons Verdú i Òscar Cebolla.

•LLENGUA  ANGLESA – Manel González / Carme Pérez
                              (desdoblament: Romà Vila / Núria Monfà)

•MATEMÀTIQUES – Paco Blasco i Marga Vidal.
• Math League  Mª Carmen Baxauli.

•CIÈNCIES SOCIALS – Laura Pastor

•LLENGUA CASTELLANA – Raquel Martínez 
•CULTURA I VALORS – Júlia Kotnik

•EDUCACIÓ FÍSICA – Carlos Morelló

•PROJECTE RECERCA – Òscar Cebolla, Paqui Ferrero  i    
•                                              Romà Vila (suport Elisenda Bori)



FRANJA A:  3 hores/setmana/curs
• LLATÍ – Òscar Cebolla
• BIOLOGIA - Ingrid Vallory/ Marta Salvador.
• INFO 1  -Xavi Carreres
• INFO 2 -Sergi Alegre

•FRANJA B: 3 hores/setmana/curs
• VIP 1   - Iván Albacete
• VIP 2    - Olatz Vilariño
• FÍSICA I QUÍMICA - Gemma Gallart
• INFO 3 Xavi Carreres

▪FRANJA C: 3 hores/setmana/curs
• TECNO 1 – Xavi Carreres  INFO 4 Romà Vila
• TECNO 2 – Sergi Alegre
• FRANCÈS - Iván Albacete
• BIOLOGIA 2- Ingrid Vallory

ÀMBIT CURRICULAR: OPTATIVES



Cada professor ha donat ja els criteris d’avaluació de la seva pròpia matèria, per tal que els alumnes 
ho tinguin clar.

Hi ha 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.

AVALUACIÓ COMPETENCIAL



AVALUACIÓ COMPETENCIAL







 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



Projecte de Recerca



Projecte de Recerca



Sortides Projecte Recerca

COM S’ESTRUCTURA I ORGANITZA UNA 
EMPRESA?



INSTITUT SANTA EULÀLIA

ON ANIREM A PARAR SI FEM CICLES 
FORMATIUS?



UNIVERSITAT AUTÒNOMA BARCELONA

ON ANIREM A PARAR SI FEM 
BATXILLERAT?



SALÓ DE L’ENSENYAMENT



• Parlar regularment amb l’alumnat sobre el seguiment 
acadèmic, les possibles incidències, dificultats i/o 
aspectes diversos

• Informar a les famílies sobre el seguiment acadèmic de 
l’alumne/a

• Informar a les famílies sobre les possibles incidències de 
conducta o els conflictes dins de l’institut

Per sol·licitar visita amb el tutor individual:
 agenda o telèfon del centre (93.828.03.22)

TUTORIES INDIVIDUALS



TUTORIES INDIVIDUALS 4t ESO A



TUTORIES INDIVIDUALS: 4tESO B



TUTORIES INDIVIDUALS: 4t ESO C



HORARI 4t ESO A



HORARI: 4t ESO B



HORARI: 4t ESO C



✓ El temps de treball i d’estudi diari ha de 
ser mínim 1h 30 minuts (intervals de 30-
45’ i descans de 5’)

✓ Sempre tenir expectatives positives d’ells 
(en l’àmbit acadèmic i de comportament). 

CREURE EN ELLS I TRASMETRE’LS-HI

TREBALL DIARI



Viatge fi de curs

LA 
TOSCANA



Viatge fi de curs
1r DIA: 
        Sortida avió BARCELONA – Arribada Florència 

2n DIA: 
FLORÈNCIA ( Galleria della Accademia i Galleria dei Ufizzi)

3r DIA: 
 San Gigminiano - Siena 

4rt DIA: 
Bolonia - Modena 

5è DIA: 
   Lucca- Pisa- Barcelona 





UFIZZI I ACCADEMIA



Florència



Siena



VIATGE FI DE CURS

▪  FLORÈNCIA, SIENA  +/- 560 €

▪ PAGAMENTS

• 150 € al NOVEMBRE per fer la reserva 
   (no es retornaran)

• 100 € els mesos de : GENER, (no es retornaran a 
partir de febrer)

• 100 € al  FEBRER, 100€ al MARÇ i l’ÚLTIM 
PAGAMENT



VIATGE FI DE CURS

• COMPORTAMENT
• BEGUDES 
• RESPONSABILITAT
• NITS
• DRET DE VETO (ius intercessionis)



Activitats per finançar el viatge



PROJECTE Musical



Email Tutors 4t 

4tA: alfonsverdu@insvacarisses.cat

4tB: raquelmartinez@insvacarisses.cat

4tC: oscarcebolla@invacarisses.cat 

mailto:alfonsverdu@insvacarisses.cat
mailto:raquelmartinez@insvacarisses.cat
mailto:oscarcebolla@invacarisses.cat
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