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1r trimestre: 14 setembre - 4 desembre

preavaluació: 13 - 16 d’octubre s’introdueixen notes

butlletí preavaluació: 30 d’octubre

butlletí 1r trimestre: 21 desembre

2n trimestre: 8 desembre - 12 març

butlletí 2n trimestre: 26 d ‘abril

3r trimestre: 15 març - 22 juny

crèdit síntesi: 8 - 11 juny

butlletí 3r trimestre: 16 de juny

Lliurament Notes Extraordinàries: a determinar.
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● 15 faltes lleus → sanció abreujada (SAC, SAA). 

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

● G15: No cumplir protocols sanitaris COVID 19

● 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 (Si es realitza) DE FINAL DE CURS.
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ACCESSOS



ACCÉS 2n ESO



● El pati queda distribuït en 4 zones, una per a cada nivell. Cada zona 
estarà separada per grups (A,B,C,D, E). 

PROTOCOL PATIS: Distribució de l’alumnat al pati



PROTOCOLS EN CAS DE CONFINAMENT 
PARCIAL
Un grup sencer confinat

■ Amb professor al centre,va a la classe confinada presencialment i fa la 
classe virtual. 

■ Amb professor confinat a casa: fa les classes virtuals des de casa.

Un o varis alumnes d’un grup estan confinats a casa:
■ Si el professor no està confinat:el professor fa una classe 

presencial-meet amb el seu ordinador a la taula enfocant a la pissarra i 
està connectat per meet amb els alumnes de casa. 

Un professor està confinat: 
■ fa la classes virtuals(meet) des de casa amb un professor de guàrdia 

presencials a l’aula. 

Professor i alguns alumnes confinats: el professor fa la classe-meet i els alumnes que 
estan al centre junt amb el professor de guàrdia segueixen les instruccions del punt 
anterior



PROTOCOLS EN CAS DE CONFINAMENT TOTAL 
DE LA CLASSE O DEL CENTRE

● Totes les classes es faran respectant l’horari però de forma 
virtual, i segueixen sent obligatòries.

● Es seguirà la normativa establerta: Normativa classe virtual 
(Meets).
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E-mails tutors individuals 2n A

● Tutor de grup: carloslopezp@insvacarisses.cat
● raquelblazquez@insvacarisses.cat
● annavila@insvacarisses.cat

mailto:carloslopezp@insvacarisses.cat
mailto:raquelblazquez@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat




E-mails tutors individuals 2n B

● Tutor de grup: soniasanchez@insvacarisses.cat
● carloslopezp@insvacarisses.cat
● annavila@insvacarisses.cat

mailto:soniasanchez@insvacarisses.cat
mailto:carloslopezp@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat




E-mails tutors individuals 2n C

● Tutor de grup: esterreguant@insvacarisses.cat
● annavila@insvacarisses.cat
● nereagomez@insvacarisses.cat

mailto:esterreguant@insvacarisses.cat
mailto:joelesparza@insvacarisses.cat




E-mails tutors individuals 2n D

mailto:guillemcherto@insvacarisses.cat
mailto:carmeobiols@insvacarisses.cat




E-mails tutors individuals 2n E

● Tutor de grup: 
● annavila@insvacarisses.cat
● evacorrales@insvacarisses.cat

mailto:guillemcherto@insvacarisses.cat
mailto:annavila@insvacarisses.cat
mailto:evacorrales@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.

L’avaluació extraordinària de les matèries es fa al juny.

- RECUPERACIONS 1r d’ESO: S’assoleixen aprovant l’assignatura de 
2n d’ESO.



6. NOU SISTEMA D’AVALUACIÓ

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

diferència IMPORTANT    SÓN QUALITATIVES: 

QUALIFICACIONS CURS QUALIFICACIONS  I ANTERIORS 
( RELACIÓ)

NA: No Assoleix 1,2,3 o 4

AS: Assoleix satisfactoriament 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

http://insvacarisses.cat/
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9. ACCÉS AL iEDUCA 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 iEduca.

Encara no hi tenim accés però és el mateix funcionament que el Geisoft de l’any passat. 
En breu us farem arribar les contrassenyes



Horari 2n ESO A



Horari 2n ESO B



Horari 2n ESO C



Horari 2n ESO D



Horari 2n ESO E



Moltes gràcies per 
la vostra atenció!

Alguna pregunta?


