INFORMACIÓ DEL CURS 2021-2022
ESO
Benvolguts pares i mares,
Un any més ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos saber algunes
qüestions importants de cara al proper curs 2021-2022.
HORARIS D’ATENCIÓ
Entrevista amb el tutor/a

Concertar cita prèvia

Direcció

Dimarts de 12 a 13h i dimecres de 15.30 a 16.30
amb cita prèvia (Urgell, 131)

Secretaria

De dilluns a dijous de 9 a 10h i de 16 a 17h (Urgell,
131)

Gabinet psicopedagògic

Concertar cita prèvia

INFORMACIÓ GENERAL
Agenda: L’agenda és l’eina de comunicació entre els pares i els tutors. Qualsevol
comunicat l’heu d’anotar a l’agenda. És necessari que la reviseu a diari. Els
vostres fills hi anotaran les feines que han d’acabar, els controls i les notes dels
controls.
Excursions i sortides: Les activitats que hi ha planificades tenen caràcter lectiu.
Assegurança escolar: Els alumnes tenen cobertura d’accidents i de
responsabilitat civil dins l’horari escolar. Si algun alumne es fa mal, l’escola
avisarà els pares i facilitarà els papers necessaris perquè puguin acompanyar-lo
a la mútua.
Material esportiu: Cal portar el material esportiu el dia d’Educació Física.
Aquest material es podrà comprar durant el mes de setembre a la secretària del
centre.

Delegats de curs: A l’inici de curs, els alumnes escolliran un delegat/da que els
representi.
Aniversaris: Aquest curs, a causa de la situació que estem vivint, no es podrà
portar res de menjar per celebrar els aniversaris.
ENTRADES I SORTIDES
Entrades: Heu de deixar als vostres fill a l’entrada de l’escola davant la porta
d’accés assignada. L’entrada es farà per cursos amb el seu professor
corresponent i, en cap cas, els pares i mares podran entrar a l’escola.
Sortides: Tots els alumnes baixaran amb els mestres fins a la porta de l’escola,
on els podreu recollir. Recordeu que heu de recollir-los puntuals.
Retards: Els alumnes que arribin tard no podran entrar al centre fins que tots els
cursos hagin entrat a la seva aula. Per tal de facilitar el funcionament de l’aula i
l’inici de les classes, cal que arribeu PUNTUALS. Si el vostre fill/a arriba tard,
anoteu el motiu a l’agenda.
Absències: Si el vostre fill/a no pot venir a l’escola, recordeu avisar el tutor a
través de l’agenda o trucant per telèfon a la secretària.

HORARI ENTRADES I SORTIDES
GRUP

ACCÉS

ENTRADA

MIGDIA

SORTIDA

P3

Infantil
(Urgell, 131 Escola de Música)

9.00 h

12.30-14.10h

16.40h

P4

Infantil (Urgell, 133)

9.00 h

12.30-14.10h

16.40h

P5

Infantil
(Urgell, 133 Escola de Música)

9.00 h

12.30-14.10h

16.40 h

1r
Primària

Principal (Urgell, 133)

9.00 h

12.30-14.10h

16.40h

2n
Primària

Principal (Urgell, 133)

9.00 h

12.30-14.10h

16.40h

3r
Primària

Principal (Urgell, 133)

9.00 h

12.30-14.10h

16.40h

4t
Primària

Principal (Urgell, 133)

9.10 h

13.00-14.40h

16.50h

5è
Primària

Principal (Urgell, 133)

9.10 h

13.00-14.40h

16.50h

6è
Primària

Principal (Urgell, 133)

9.10 h

13.00-14.40h

16.50h

ESO 1

Principal (Urgell, 133)

8.50 h

14.15-15.20h

ESO 2

Principal (Urgell, 133)

8.50 h

14.15-15.20h

ESO 3

Principal (Urgell, 133)

8.45 h

14.15-15.20h

14.10h (dll, dm, dv)
17.00h (dt, dj)

ESO 4

Principal (Urgell, 133)

8.45 h

14.15-15.20h

13.25 (dv)
14.10h (dll, dmc)
17.00h (dt, dj)

14.10h (dt, dj)
17.00h (dll, dmc, dv)

14.10h (dt, dj)
17.00h (dll, dmc, dv)

CONVIVÈNCIA
En tots els espais del centre s’ha de mantenir una actitud correcta i respectuosa.
Caldrà portar la mascareta en tots els espais comuns.
Ordre i neteja: Cal respectar l’ordre i la netedat del centre. S’ha de tenir cura
del material i llençar els papers o altres objectes a les papereres. Els xiclets i les
pipes no estan permeses. Caldrà deixar netes les aules i els espais utilitzats
abans de marxar a casa.
Desperfectes: Els alumnes que per negligència facin malbé el material o les
instal·lacions del centre, seran responsables de les despeses derivades de la
reparació corresponent.
Llenguatge: Cal tenir cura del llenguatge. Els insults, malnoms i paraules
grolleres no són benvingudes a l’escola.
Vestuari: Per acord del Consell Escolar, l’escola ha pautat les següents normes
de vestuari:
- El xandall de l’escola s’ha de portar a la classe d’Educació Física.
- Els alumnes de P4 fins a 3r Primària han de portar xandall per anar a
piscina.
- No es pot venir ni amb piercings, ni arracades en el cas dels nois.
- Els alumnes han de venir amb una roba que sigui l’adient per a l’activitat
escolar , discreta i còmoda.
El Consell Escolar demana la implicació dels pares per al compliment d’aquesta
normativa.
Mòbils: Els mòbils hauran d’estar amagats i desconnectats en tot moment a
l’escola. Si durant una classe, aquest es fa visible, sona o s’utilitza, el professor
el requisarà apagat i el custodiarà fins que els pares vinguin a recollir-lo. En cas
de desaparició el centre no se’n pot fer responsable. Es recorda a les famílies
que, en cas que vulguin comunicar-se en horari escolar amb els seus fills o filles,
hauran de trucar a secretaria, no al telèfon personal de l’alumne.
Aparells electrònics: Es recomana que els alumnes no portin aparells electrònics
al centre ja que aquests no es poden utilitzar. A més poden desaparèixer i el
centre no es pot fer responsable de vetllar sempre perquè no es produeixi
aquest fet. En cas que l’alumne els porti, la responsabilitat és seva.

Patinets elèctrics: no es poden entrar a l’escola. Si algun alumne/a opta per
aquesta opció de transport, l’haurà de deixar al carrer, lligat amb un cadenat tal
i com es fa amb les bicicletes (hi ha un aparcament habilitat amb aquesta
finalitat al davant de l’escola.)
Skate: l’escola aconsella no portar-lo però, si algun alumne ho fa, podrà deixarlo excepcionalment a l’armariet de l’entrada. Amb tot, essent un espai de pas,
l’escola no pot fer-se’n en cap cas responsable. Per aquest motiu recomana no
portar-lo per evitar incidències.

SORTIDES ESCOLARS
Durant aquests dies de principi de curs, s’està elaborant un calendari de
possibles sortides de les quals se us anirà informant.
LLIURAMENT DE NOTES ALS PARES
Notes parcials

Notes trimestrals

1r trimestre

29 octubre

17 desembre

2n trimestre

11 febrer

25 març

3r trimestre

13 maig

30 juny

DATES D’EXÀMENS
1 avaluació

Del 25 de novembre al 9 de desembre

2 avaluació

Del 8 al 17 de març

3 avaluació

Del 30 de maig al 10 de juny

Treball de Síntesi/Recerca

Del 13 al 15 de juny

MATERIAL
L’alumne és responsable de tenir sempre a l’aula el material adequat.
Us recordem alguns d’ells:
- Carpeta classificadora de l’escola
- Agenda de l’escola
- Llibres de text
- Llibre de lectura trimestral
- Bíblia
- Diccionaris de castellà, català, anglès i alemany (si ho fa). Els professors de
les matèries indicaran el tipus de diccionari.
- Calculadora científica (a segon cicle)
- Material de plàstica: regla, escaire, compàs i 3 rotrings staedtler (0,2-0,40,8)
NOTES FINALS DE CURS
Les notes finals de curs es calcularan amb aquests percentatges:
Llengües: 1r Trimestre: 20% / - 2n Trimestre: 30% / - 3r Trimestre: 50%
 Altres matèries: Mitjana aritmètica entre els tres trimestres.
Segons la normativa vigent els alumnes amb més de dues matèries suspeses
després de les recuperacions de juny no podran passar de curs.


RECUPERACIONS DE MATÈRIES NO SUPERADES
L’escola planteja la possibilitat d’oferir a l’alumne una avaluació contínua durant
el curs acadèmic, dins del qual pugui recuperar aspectes no superats.
Així existeix la possibilitat de recuperar els aspectes no superats de la 1ª i 2ª
avaluació durant la primera meitat de la següent avaluació amb feines i
exàmens. A la fi del curs i segons la normativa vigent els alumnes tindran la
possibilitat de recuperar les matèries no superades amb la realització d’un
examen dels aspectes no superats. Aquesta avaluació extraordinària es
realitzarà a finals de juny.
Els dies dins dels quals es faran aquestes recuperacions seran:
Recuperació 1 avaluació

Del 10 al 21 de gener

Recuperació 2 avaluació

Del 19 al 30 d’abril

Recuperació final de curs

20, 23 i 27 de juny

CALENDARI
Inici de curs: 13 de setembre
Final de curs: 22 de juny
Vacances escolars:

Nadal, del 23 de desembre al 7 de gener
Setmana Santa, de l’11 al 18 d’abril

Festius segons el Departament de
Treball:

- 12 d’octubre
- 1 de novembre
- 6 i 8 de desembre

Festes locals a Barcelona:

- 24 de setembre
- 6 juny

Dies de lliure disposició:

- 7 de desembre
- 28 febrer
- 3 de juny

MENJADOR
Menjador escolar: L’escola disposa de servei de menjador, amb cuina pròpia i
amb una dieta ovolactovegetariana. La quota és de 115 € al mes que inclou el
dinar i la vigilància del migdia, si us inscriviu tot l’any.
Menjador esporàdic: El dinar i la vigilància de 13 a 15h d’un dia costa 7.50€
Carmanyola: Oferim l’opció de portar el dinar de casa i menjar-lo a l’escola. El
preu d’aquest servei és de 33 € mensuals i també inclou la vigilància del migdia.
El calendari de menús d’aquest curs se us farà arribar per correu electrònic al
més aviat possible.

ESCOLA DE MÚSICA
Matriculats al
Col·legi Urgell

No matriculats al
Col·legi Urgell

Sensibilització (1h/set)

43 €/mes

53 €/mes

Llenguatge musical (1h/set)
Instrument (30 minuts/set)
Orquestra

70 €/mes

90 €/mes

Instrument (30 minuts/set)

48 €/mes

58 €/mes

Llenguatge musical (1h/set)

43 €/mes

48 €/mes

Classes personalitzades (30
minuts/set)

48 €/mes

58 €/mes

15€

15€

Activitat

Matrícula (material i
assegurança)

PLANIFICACIÓ DEL CURS AMB POSSIBLES NOUS CONFINAMENTS
CLASSES: Utilitzarem la plataforma ZOOM per fer classes (els enllaços de les
sessions estaran penjats a CLICKEDU). S’habilitarà sempre una sala d’espera.
Els alumnes s’hauran de connectar amb la càmera activada, excepcionalment
podran fer-ho sense en el cas que el responsable de l’alumne ho justifiqui per
problemes tècnics. Aquesta situació haurà de ser temporal. Les famílies hauran
d’intentar solucionar aquest fet el més ràpid possible.
COMUNICACIÓ, TREBALLS, ETC: Utilitzarem principalment per treballar les eines
que ens proporciona la plataforma CLICKEDU. D’aquesta utilitzarem:
 Carpeta pública (penjarem informació d’horaris, activitats, etc.)
 Calendari (permet programar les activitats i que els alumnes tinguin tota la
informació.)
 Llibres digitals
 Treballs (permet enviar els treballs directament als alumnes i el seu
lliurament.)
 Exàmens
Com element complementari utilitzarem el correu electrònic. El professor cada
dia pel matí (9.00 h - 13.00 h) llegirà el seu correu. De cada correu rebut es farà
retorn indicant com a mínim que s’ha rebut. Els alumnes s’hauran d’identificar
amb nom i cognoms i indicar clarament quin és l’assumpte.
REGISTRE D’ASSISTÈNCIA I LLIURAMENT DE TREBALLS:
Cada professor portarà un registre exhaustiu de la connexió dels alumnes a les
classes per videoconferència diferenciant clarament aquells que no s’han
connectat amb càmera. També es portarà un registre del lliurament de deures i
treballs.
Pel que fa a l’ús digital per desenvolupar les diferents matèries, els alumnes
treballaran mitjançant:
Plataforma CLICKEDU
 Accedir amb els codis
 Accedir als llibres digitals, la carpeta pública, etc.
 Rebre i retornar treballs
 Realitzar exàmens
 Mirar el calendari
Plataforma ZOOM

 Crear un compte de correu electrònic
 Enviar i rebre correus electrònic
 Adjuntar documents
Processadors de textos
 Realitzar treballs per escrit inserint imatges, taules, etc.
Presentacions (Power-point)
 Realitzar una presentació per poder exposar a classe un tema
AVALUACIÓ
Els resultats obtinguts no només tindran un valor relatiu sinó que serviran per
determinar el grau d’assoliment d’una matèria en les mateixes condicions com
si no hagués produït cap confinament. Això vol dir que les notes obtingudes
durant els períodes possibles de confinament es consideraran al tancar una
determinada avaluació i per determinar els resultats de l’avaluació final. En cas
de no superar la matèria en l’avaluació final l’alumne haurà de recuperar també
els coneixements impartits durant els períodes de confinament si aquests no
han estat assolits.
Criteris per avaluar:
Ítems avaluables

Percentatge de l’avaluació

Connexió dels alumnes a
la classe

10%

Actitud

10%

Realització dels deures

80%

Treballs realitzats
Exàmens

(el percentatge assignat a cada ítem dependrà
de la matèria, el professor informarà als
alumnes d’aquests al principi de curs)

Treballs: Els treballs són obligatoris i s’hauran de presentar i aprovar per
superar la matèria. En el cas hipotètic que no s’hagin presentat o aprovat, la
matèria quedarà suspesa. Per recuperar s’haurà de lliurar el treball o refer-ho

per tal d’aprovar.
Exàmens: Els exàmens es realitzaran presencialment o per videoconferència en
funció de la situació en la qual es trobem.
 En cas de confinament total, aprofitarem les eines que ens proporciona la
plataforma CLICKEDU per realitzar proves o mitjançant correu electrònic.
Les proves es realitzaran de forma preferent per escrit o similar (Test
CLICKEDU) per tal que quedi constància del que ha fet l’alumne.
 En cas de confinament parcial les proves es realitzant al centre adoptant
totes les mesures de seguretat necessàries per garantir la salut dels
alumnes i professors (grups reduïts, etc.).

