
Tots som Ins Vacarisses

Reunió de pares
2n ESO

Curs 2018-2019



ÍNDEX

1. ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CENTRE

2. ÀMBIT CURRICULAR

3. ACCIÓ TUTORIAL

4. ACTIVITATS FORA DEL CENTRE

5. AVALUACIÓ MATÈRIES

6. NOU SISTEMA AVALUACIÓ

7. DADES DE CONTACTE AMB EL CENTRE

8. ACOMPANYAMENT EN L’ASPECTE ACADÈMIC

9. ACCÉS AL GEISOFT PER A LES FAMÍLIES



1. ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CENTRE

- CALENDARI GENERAL

1r trimestre: 12 setembre - 5 desembre

preavaluació: 15 - 19 d’octubre s’introdueixen notes

butlletí preavaluació: 30 d’octubre

butlletí 1r trimestre: 21 desembre

2n trimestre: 10 desembre - 15 març

butlletí 2n trimestre: 29 març

3r trimestre: 18 març - 21 juny

crèdit síntesi: 10 - 17 juny

butlletí 3r trimestre: 26 juny



- FESTIVITATS

○ 2 de novembre
○ 7 de desembre
○ vacances de nadal: 22 de desembre - 7 de gener
○ 4 de març
○ setmana santa: 13 abril - 22 d’abril
○ 27  maig (festa local)
○ 28 maig

- 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)

- RECUPERACIONS CURSOS ANTERIORS: 19 de febrer de 2019

- PUNTUALITAT (PGA pàg 7)

- ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA (PGA pàg 7)

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



- MATERIAL DE L’ALUMNE/A

- Agenda: és una eina de comunicació amb les famílies i d’organització de feina personal.

- Fulls quadriculats o llibreta troquelada, carpeta classificadora i estoig amb eines 
d’escriptura (en algunes matèries caldrà material específic ).

-   Ordinador portàtil.

- NORMES DE CONVIVÈNCIA (PGA pàg  7)

- Puntualitat

- Aparells electrònics

- Sancions disciplinars:

● 15 faltes lleus → sanció abreujada

● 5 faltes greus → sanció abreujada (SAC, SAA, TSC)

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

Com eliminar faltes disciplinars?

Segons la normativa vigent (Decret 102/2010) , passats tres mesos les faltes prescriuran.

L’alumnat de 2n d’ESO amb un procediment de sanció abreujat durant el curs NO 
PODRÀ ASSISTIR A LA SORTIDA LÚDICA DE FINAL DE CURS.



- EXTRAESCOLARS 

Les extraescolars que ofereix l'AMPA són proposades per tres empreses:  Langegroup 
idiomes i Easy way formació (teniu informació penjada a la pàgina principal de la web; 
cada empresa ha penjat la seva documentació; cal descarregar tres documents).

- SERVEI ARMARIETS (els gestiona l’AMPA)

- SERVEI CANTINA 

• Montse (NO ES FIA A LA CANTINA)

• CARMANYOLES

L'AMPA paga a la cantina perquè es faci càrrec dels alumnes que s'hi queden a dinar 
per tal de fer una extraescolar. La cantina fa un servei de custòdia de les carmanyoles i 
les serveix calentes a les 14:40h, vigila als alumnes i neteja posteriorment el menjador.

Els alumnes poden fer ús del servei. Tenint la precaució de portar la carmanyola ben 
marcada amb el nom del propietari.



2. ÀMBIT CURRICULAR

-MATÈRIES IMPARTIDES 2n A  

 - TUTORIA (MªCARMEN BAIXAULI)

  - CATALÀ (CARME OBIOLS / CARLOS LÓPEZ (PIM))

  - CASTELLÀ (TONI DÍAZ / SÒNIA SÁNCHEZ (PIM))

  - MATEMÀTIQUES (MªCARMEN BAIXAULI / ELVIRA (PIM))

  - ANGLÈS (MARTA BILBAO, desdoblament NÚRIA MONFÀ / CARMEN 
PÉREZ (PIM))

  - EDUCACIÓ FÍSICA (ESTER REGUANT)

  - FÍSICA I QUÍMICA (NÍDIA CENTELLAS)

  - SOCIALS (LAURA PASTOR)

  - TECNOLOGIA (EUDALD MAESTRO)

  - MÚSICA (PAQUI FERRERO)

  - PSICOPEDAGOGIA (ANNA VILA)



-MATÈRIES IMPARTIDES 2n B  

 - TUTORIA (MARTA BILBAO)

  - CATALÀ (CARME OBIOLS / CARLOS LÓPEZ (PIM))

  - CASTELLÀ (TONI DÍAZ / SÒNIA SÁNCHEZ (PIM))

  - MATEMÀTIQUES (MªCARMEN BAIXAULI / ELVIRA (PIM))

  - ANGLÈS (MARTA BILBAO, desdoblament TERESA CUCARELLA / CARMEN 
PÉREZ (PIM))

  - EDUCACIÓ FÍSICA (ESTER REGUANT)

  - FÍSICA I QUÍMICA (NÍDIA CENTELLAS)

  - SOCIALS (LAURA PASTOR)

  - TECNOLOGIA (EUDALD MAESTRO)

  - MÚSICA (PAQUI FERRERO)

  - PSICOPEDAGOGIA (ANNA VILA)



-MATÈRIES IMPARTIDES 2n C

   - TUTORIA (LAURA MASCARELL)

  - CATALÀ (CARME OBIOLS / CARLOS LÓPEZ (PIM))

  - CASTELLÀ (TONI DÍAZ / SÒNIA SÁNCHEZ (PIM))

  - MATEMÀTIQUES (JOEL ESPARZA / MªCARMEN BAIXAULI (PIM))

  - ANGLÈS (MARTA BILBAO, desdoblament MANEL GONZÁLEZ / CARMEN 
PÉREZ (PIM))

  - EDUCACIÓ FÍSICA (ESTER REGUANT)

  - FÍSICA I QUÍMICA (LAURA MASCARELL)

  - SOCIALS (SANDRA ANTÚNEZ)

  - TECNOLOGIA (EUDALD  MAESTRO)

  - MÚSICA (PAQUI FERRERO)

  - PSICOPEDAGOGIA (ANNA VILA)



-MATÈRIES IMPARTIDES 2n D

  - TUTORIA (PAQUI FERRERO)

  - CATALÀ (CARME OBIOLS / CARLOS LÓPEZ (PIM))

  - CASTELLÀ (TONI DÍAZ / SÒNIA SÁNCHEZ (PIM))

  - MATEMÀTIQUES (JOEL ESPARZA/ MªCARMEN BAIXAULI (PIM))

  - ANGLÈS (MARTA BILBAO, desdoblament TERESA CUCARELLA / CARMEN 
PÉREZ (PIM))

  - EDUCACIÓ FÍSICA (ESTER REGUANT)

  - FÍSICA I QUÍMICA (LAURA MASCARELL)

  - SOCIALS (SANDRA ANTÚNEZ)

  - TECNOLOGIA (EUDALD MAESTRO)

  - MÚSICA (PAQUI FERRERO)

  - PSICOPEDAGOGIA (ANNA VILA)



-OPTATIVES 

  - FRANJA A: 1 hora/setmana/trimestre

CULTURA I VALORS II / RELIGIÓ

  - FRANJA B: 2 hores/setmana/trimestre

FRANCÈS (anual)

PROJECTE “EL CENTRE QUE VOLEM”

PROJECTE “ESCAPE”

PROJECTE “MOVING”

- CRÈDIT DE SÍNTESI

  - VOLUNTARIAT

-  MATERIAL DE LES MATÈRIES PENJAT AL MOODLE. ANGLÈS SÍ TÉ LLIBRE.

-   Els llibres  de lectura són propietat dels alumnes, per tant els han de portar ells.

- TUTORIA: Joc de claus de Projecte Home

- SERVEI SALUT

- MEDIACIÓ

- BIBLIOTECA: Estarà oberta a l’hora del pati.



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



- 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 el tutor de grup per tal de fer arribar la informació 
acadèmica si fos necessari

- La primera reunió es farà entre la preavaluació i la primera 
avaluació. 

Per sol·licitar la familia visita amb el tutor individual o viceversa: agenda, 
telèfon del centre (93.828.03.22) o e-mail.



Tutors individuals 2n A



E-mails tutors individuals 2n A

● Tutor de grup: mcarmenbaixauli@insvacarisses.cat
● nidiacentellas@insvacarisses.cat
● carloslopez@insvacarisses.cat
● eudaldmaestro@insvacarisses.cat 

mailto:mcarmenbaixauli@insvacarisses.cat
mailto:nidiacentellas@insvacarisses.cat
mailto:carloslopez@insvacarisses.cat
mailto:eudaldmaestro@insvacarisses.cat


Tutors individuals 2n B



E-mails tutors individuals 2n B

● Tutor de grup: martabilbao@insvacarisses.cat 
● tonidiaz@insvacarisses.cat
● soniasanchez@insvacarisses.cat 

mailto:martabilbao@insvacarisses.cat
mailto:tonidiaz@insvacarisses.cat
mailto:soniasanchez@insvacarisses.cat


Tutors individuals 2n C



E-mails tutors individuals 2n C

● Tutor de grup: lauramascarell@insvacarisses.cat 
● joelesparza@insvacarisses.cat 
● carloslopez@insvacarisses.cat 

mailto:lauramascarell@insvacarisses.cat
mailto:joelesparza@insvacarisses.cat
mailto:carloslopez@insvacarisses.cat


Tutors individuals 2n D



E-mails tutors individuals 2n D

● Tutor de grup: paquiferrero@insvacarisses.cat
● carmeobiols@insvacarisses.cat 
● annavila@insvacarisses.cat 

mailto:paquiferrero@insvacarisses.cat
mailto:carmeobiols@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat


- ORGANITZACIÓ DE L’AULA

- delegat i sotsdelegat, que seran corresponsals.

     - ecodelegats

- distribució d’aula

- SORTIDES LÙDIQUES (Castanyada + Parc temàtic fi de curs)

- SORTIDES CURRICULARS:

- Fàbrica Cacaolat a Santa Coloma de Gramanet  - novembre 2018

- Teatre tutoria “Mr. Bullying” a Hospitalet - 18 desembre 2018

- Pel·lícula “Wonder” a Terrassa - 8 març 2019

- Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa 

- Bosc Vertical a Mataró - 24 abril 2019

- Anglès 

- Museu de les matemàtiques a Cornellà - 14 maig 2018

4. ACTIVITATS FORA DEL CENTRE



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.

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, el 19 de 
febrer de 2019.



6. NOU SISTEMA AVALUACIÓ

QUALIFICACIONS: expressen el resultat dels 
aprenentatges i el grau d’assoliment de les competències.

diferència IMPORTANT    SÓN QUALITATIVES: 

QUALIFICACIONS CURS 18/19 QUALIFICACIONS 17/18 I ANTERIORS 
( RELACIÓ)

NA: No Assoleix 1,2,3 o 4

AS: Assoleix suficientment 5 o 6

AS: Assoleix notablement 7 o 8

AE: Assoleix excel·lentment 9 o 10

Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per al qual es determinen el procediment, els documents i els requisits 
formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria



● Els treballs de síntesi de 1r a 3r i el projecte de recerca de 4t no 
s’avaluen específicament.

       A l’informe hi ha de constar:
NF no fet

F fet

FA fet amb aprofitament

● L’assoliment de les competències de les matèries i dels àmbits 
transversals del curs actual comportarà l’assoliment de les 
competències no assolides de cursos anteriors d’aquestes matèries 
amb un AS  

     
AVALUACIÓ CONTÍNUA DE TOTES LES MATÈRIES



7. DADES DE CONTACTE AMB EL CENTRE

Telèfon: 93.828.03.22

Adreça electrònica: a8061208@xtec.cat

Web del centre: http://insvacarisses.cat/

http://insvacarisses.cat/


8. ACOMPANYAMENT EN L’ASPECTE ACADÈMIC

- Revisió diària de l’agenda, sempre des d’un punt de vista d’ajut i col·laboració i 
no exclusivament com a control i crítica.

- Interessar-se per com ha anat el dia, les classes, els exàmens, etc.

- Si hi ha problemes d’ordre, revisar conjuntament amb ell/a la carpeta, el 
material, la motxilla..., ajudar-lo a endreçar-ho.

- Sempre que ho necessitin i sigui possible, donar-los un cop de mà amb els deures 
i/o preparació d’exàmens.

- El temps de treball i estudi de cada dia , ha de ser com a mínim 1h i 30 min. , 
tenint en compte de fer intervals de 30-45 minuts i de descansar entre ells 5 min.

- Sempre tenir expectatives positives sobre ells, tant en l’acadèmic com en el 
comportament, creure en ells i transmetre’ls-hi.

- Revisar e-mail del centre almenys un cop per setmana.



9. ACCÉS AL GEISOFT PER LES FAMÍLIES
Per poder accedir i visualitzar la informació dels vostres fills (assistència, justificació de faltes, CCC (conductes contràries a 
la convivència, …), heu d’accedir a la web o app de GeiSoft. https://geisoft.cat/web/ 

Un cop allà, heu de buscar un videotutorial on us explica com poder fer-ho tot.

https://geisoft.cat/web/


L’enllaç directe al vídeo és el següent:

https://vimeo.com/286914618

Les dades d’accès us les facilitem mitjançant una carta. 

https://vimeo.com/286914618


Horari 2n ESO A



Horari 2n ESO B



Horari 2n ESO PIM 2.1. (A i B)
PROJECTE INTENSIU DE MILLORA 2n ESO I



Horari 2n ESO C



Horari 2n ESO D



Horari 2n ESO PIM 2.2. (C i D)
PROJECTE INTENSIU DE MILLORA 2n ESO II


