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PRESENTACIÓ DE 
L’EQUIP DIRECTIU
https://meet.google.com/dzm-tjrp-vtb



ORGANITZACIÓ 
DE 4t d’ESO



tutories

Tutors/es i Cotutors/es de grup:

4t A   🡪Mercè Mendi / Dani Garcia

4t B   🡪Rosa Manau / David Estruch

4t C  🡪Leo Martínez / Amanci Casanova

4t D  🡪Aida Fernández / Josefet Fuentes

4t E   🡪Núria Monfà / Ferran Bermejo

Psicopedagoga i Orientadora:

Laura Viñallonga



funcions dels tutors i l’orientadora

Funcions dels tutor/es de seguiment:

▪ Parlar i orientar l’alumnat

▪ Dinamitzar el grup

▪ Comunicar-se amb les famílies i informar-les

▪ Transmetre les informacions importants

▪ Fer entrevistes amb alumnat i famílies

Funcions Orientadora:

▪ Atenció individualitzada. 

▪ Cotutorització d’alguns alumnes.

▪ Sessions d’orientació als grups.

▪ Reforç a la tutoria.

▪ Intervenció i seguiment en casos de 
diversitat.

MOLT IMPORTANT:  CAL DEMANAR  LES ENTREVISTES MITJANÇANT CORREU ACÀCIA , AGENDA O TRUCADA TELEFÒNICA  AL CENTRE.



EQUIP DOCENT

Matèries comunes i de 
modalitat



matèries comunes

▪ CATALÀ 🡪 AMANCI CASANOVA (ANNA DÍAZ) / MAIA MATEOS

▪ CASTELLÀ 🡪 M. ANGELES MARTÍN / HENAR LORENZO

▪ ANGLÈS 🡪 NÚRIA MONFÀ / Mª JOSÉ ANTEQUERA + 1H CODOCÈNCIA MONTSE 
ADELL

▪ MATEMÀTIQUES 🡪 LEO MARTÍNEZ / XAVI MARTÍNEZ

▪ SOCIALS 🡪 MERCÈ MENDI / JORDI JOSEP FERNÁNDEZ

▪ EDUCACIÓ FÍSICA 🡪 AIDA FERNÁNDEZ / DAVID ESTRUCH

▪ TUTORIA 

▪ CULTURA I VALORS/ RELIGIÓ 🡪 TUTORES/R + JEAN NIASSY



itinerari científic

▪ 3 h setmanals /matèria

▪ FÍSICA I QUÍMICA  🡪 ROSA MANAU / VÍCTOR DÍAZ

▪ BIOLOGIA 🡪 MERCEDES OVEJERO / FERRAN BERMEJO



itinerari humanístic i social

▪ 3 h setmanals /matèria

▪ LLATÍ  🡪 JOSEFET FUENTES

▪ ECONOMIA 🡪 JORDI FERNÁNDEZ

▪ FRANCÈS🡪 SÒNIA ACEBO



3 h setmanals /matèria

▪ ROBÒTICA 🡪 PURI GARCIA (JORDI POLO)

▪ INFORMÀTICA 🡪 DANI GARCIA / DAVID RABOSO

itinerari tecnològic



Mesures generals de 
centre

PROTOCOLS I 
ASPECTES IMPORTANTS



Aspectes generals

▪ S’han configurat grups estables i heterogenis.

▪ La ràtio dels grups de 4t està entre els 27/28 alumnes.

▪ Els grups classe estan distribuïts en passadissos per nivell.

▪ Es treballarà a través de les llicències digitals i diferents plataformes digitals (Classroom, 
Moodle, Drive…). Algunes matèries faran servir llibres o dossiers en suport paper.

▪ El seguiment tutorial amb les famílies es farà seguint les indicacions de CatSalut en el 
moment de concertar les entrevistes.

▪ El web del centre és una eina d’informació i comunicació activa: www.inscanmas.cat



Aspectes previs

▪ MASCARETA OBLIGATORIA, durant tota la jornada escolar i a tot el recinte escolar.

▪ Les famílies es fan responsables de prendre la temperatura i observar l’estat de salut  dels seus fills/es.

▪ Recomanem portar:

▪ Mascareta de recanvi

▪ Gel hidroalcohòlic d’ús personal

▪ Ampolla d’aigua reutilitzable.

▪ L’equipació d’EF s’ha de portar de casa, els vestidors romandran TANCATS.

▪ Els lavabos tenen sabó i assecadors de mans electrònics.

▪ Implementació del servei de neteja al centre al llarg del matí per a desinfecció de lavabos i altres espais comuns.

▪ PROHIBIT l’ús de mòbil al centre (excepte el temps d’esbarjo)



Entrades i sortides del 
centre

✔Diferents franges horàries

• 3r i 4t ESO i 2n Batx.: 8:20h – 14:50h

• 1r i 2n ESO i 1r Batx.: 8:30h – 15:00h

✔Dos espais habilitats per entrar.

✔Es fan fileres per grups, es puja esglaonadament 
mantenint distància de seguretat.

✔El professorat acompanya el grup a l’aula.

Entrada 4t, 2n 
ESO i Batxillerat. 
Rambla Sant 
Andreu

Entrada 1r, 3r ESO 
i Batxillerat Pau 
Casals



Temps d’esbarjo

11:30h  s’acompanya l’alumnat al pati per diferents rutes.

Es tanquen portes amb clau. Les finestres queden obertes 
per ventilar.

12:00h El professorat recull l’alumnat als punts de 
trobada dels grups a les zones assignades i l'acompanya 
a l’aula.

Durant el pati l’alumnat podrà anar al lavabo (professorat 
guàrdia) 

La cantina del centre romandrà tancada durant almenys 
dos mesos.

L’alumnat del centre ha rebut un Boc’n’Roll com a obsequi. 
SOM ESCOLA VERDA. 

Zona 3

Zona 2

Pista de bàsquet

Zona 1

Zona 4

Pista de futbol



Gestió de l’aula

▪ Cada aula està dotada de desinfectant, tovalloles de paper i gel hidroalcohòlic.

▪ En el canvi de classe no es pot sortir al passadís.

▪ Per sortir al lavabo cal fer-ho durant la classe, es demana permís al professor/a que
estigui a l’aula amb suport del professorat de guàrdia de passadís.

▪ L’ús inadequat de la mascareta per part de l’alumnat serà sancionat, en primera
instància verbalment per part del professorat. Si persisteix en el seu mal ús requerirà la
presència de direcció amb el suport del professorat de guàrdia de passadís.

▪ El Departament de Diversitat SEMPRE té alliberada una persona per atendre casos
d’urgència per ansietat.



Actuacions en cas de quarantena o 
confinament d’un grup/nivell

▪ De l’horari del grup (8:30-15:00) es farà

✔ Cada matèria planificarà quines hores fa dintre del seu horari.

✔ La resta d’hores són de feina i/o estudi.

✔ Màxim 3 classes amb vídeo trucada/dia.

▪ Seguiment tutorial telemàtic.

▪ L’horari de connexió serà visible en acàcia per alumnat i família.

▪ Si un alumne no es connecta a la sessió programada implica falta d’assistència.



PROJECTES DE CENTRE 
DE 4t ESO



Narrativa Audiovisual

El projecte de narrativa el porten a terme 3 grups alhora durant 4 hores setmanals en 
diferents franges. Hi ha 6 professores vinculades al projecte.

NARRATIVA 
AUDIOVISUAL

EL TEATRE DE LA 
MEMÒRIA

DOCUMENTAL CURTMETRATGE



CAN MARS EXPLORER

EXPLORACIÓ INTERPLANETÀRIA

VOL ESTRATOSFÈRIC

El projecte el porten a terme 2 grups alhora durant 4 hores 
setmanals en diferents franges. Hi ha 2 professors 
vinculats al projecte.



PROJECTE DE 
RECERCA



Temes de ciència
Fluxos migratoris

Refugiats climàtics
Realitat Virtual
Física Quàntica
Comunicació al 

ciberespai 
Llenguatge 

cinematogràfic

Amb temàtica 
relacionada amb els 

projectes  de 4t

Fer un treball de recerca sobre el tema
escollit a partir d’unes directrius
generals.

Què?

Com?
En petits grups de 2 o 3 màxim i 
guiats per un professor/a

Principis d’abril, un cop finalitzada la segona
avaluació. Reservarem una setmana per la realització
del projecte, amb un horari especial perquè cada
professor/a estigui amb els grups que tingui associats.
Cada grup presentarà el seu treball davant d’un
tribunal. Quan?

projecte de recerca



ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL I 
ACADÈMICA



sistema educatiu català



què fem a l’institut?

Dintre del PAT (pla d’acció tutorial), es treballa durant el curs amb l’alumnat:

• AUTOCONEIXEMENT de l’alumnat mitjançant tests i qüestionaris (interessos professionals
i valors)

• INFORMACIÓ SOBRE ESTUDIS SUPERIORS que es poden cursar amb la consecució del
graduat escolar (batxillerat, cicles formatius) i sense el graduat (repetició de 4t, PFI, Proves
d’accés a CFGM, Escola d’adults, CAM, proves lliures per GESO, ensenyaments a
distància...)

• Informació sobre orientació laboral (passos a seguir si un vol treballar).

• Informació sobre com fer la preinscripció (sol·licitud electrònica o en suport informàtic).

• Si cal, orientació professional personalitzada.

Tot el procés culmina amb el Consell Orientador, document elaborat a partir de les motivacions i interessos de
l’alumnat i del seu historial acadèmic.



què feu les famílies?

Acompanyar les vostres filles o fills en tot el procés. Parlant, valorant, investigant (centres públics,
privats, més propers al domicili,...) (Cal començar el més aviat possible, donat que hi ha molta informació i és el
futur de les vostres filles i fills i com més dades tingueu, més possibilitats per triar encertadament.)

Acompanyar-los a les PORTES OBERTES dels instituts on coneixeran les instal·lacions i els
professorat i on podran resoldre tot els dubtes que tinguin.

Estar pendents de les Dates de Preinscripció i Matrícula (recordeu Idcat per fer sol·licitud
electrònica alumnat que tingui 16 anys en el moment de fer la preinscripció, si no, la fan les famílies)

Tenir en compte el CONSELL ORIENTADOR lliurat per l’institut, i si cal, demanar entrevista per aclarir
dubtes.

Teniu tota la informació a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tràmits/com-tramitar-en-línia/identificació-digital/id-cat-mòbil/

NOTA: Les preinscripcions de cicles formatius i de batxillerat solen ser al maig i les de les proves d’accés al març.



PROVES D’AVALUACIÓ 
EXTERNA

Competències Bàsiques



És una avaluació 
externa de 
caràcter:

• Informatiu
• Formatiu 
• Orientador

de caràcter 
OBLIGATORI

És una prova que avalua les 
competències i coneixements bàsics 

que ha d'haver adquirit l'alumnat al final 
de l'educació secundària obligatòria

Consell Superior d’Avaluació, què és
el responsable de tota l’avaluació del
sistema educatiu

Qui ho
organitza?

Quan, 
On ? Està previst pels dies 9 i 10 de febrer de 2022 

a l’institut i en horari lectiu.

• La competència comunicativa lingüística
en llengua catalana, llengua castellana i llengua
estrangera.
• La competència matemàtica.
• La competència cientificotecnològica.

Què 
s´avalua?

avaluació 4t d’ESO
Què 

és?



Aquests resultats 
juntament amb les 
altres avaluacions  
realitzades al llarg 
del curs escolar, 
es tindran en 
compte per 
valorar si 

l’alumnat HA 
ASSOLIT  ELS 

OBJECTIUS DE 
L’ETAPA

Els resultats de la prova proporcionaran 
informació acurada de tot l’alumnat en 

l’últim curs de l’escolarització obligatòria

avaluació 4t d’ESO

els 
resultats

Abans de finalitzar el curs es comunicaran 
els resultats de les proves al centres.

NO DETERMINARAN LA SUPERACIÓ DEL CURS NI DE L’ETAPA



ESCOLA VERDA

Educació per la 
sostenibilitat



PrOjEcTe de CeNtRe

Eduquem per a la sostenibilitat



B-resol

Contra l’assetjament 
escolar



App per la millora de la convivència al centre Codi de centre: 
cm1819

PAS 1: Instal·lació PAS 2: Fes 1 click

PAS 3: Codi centre



PAS 4: Tria interlocutor PAS 5: Explica què 

ha passat

App per la millora de la convivència al centre



PROGRAMA ACÀCIA

Novetats i funcionalitat



programa ACÀCIA

▪ La plataforma Acàcia és el canal de comunicació primordial entre centre i família i 
estableix un contacte directe amb el tutor de seguiment de l’alumne/a.

▪ És molt important validar el correu a la plataforma.

▪ Podreu trobar informació important: 
▪ Seguiment de l’alumne/a
▪ Estat de comptes
▪ Targeta moneder
▪ Signatura de documents
▪ Llicències digitals (ja disponibles)



programa ACÀCIA

▪ Cal justificar SEMPRE les faltes d’assistència (el mateix dia). En cas d’haver de 
sortir del centre, l’alumne/a haurà de portar una nota a l’agenda per 
ensenyar-la al docent i a consergeria.

▪ Recomanem fer el seguiment de la vostra filla o fill:

F (falta), M (material), O (observació)

R (retard), C (comportament), S (smartphone), A (amonestació)

Aquest curs el RETARD té un pes més important



CALENDARI ESCOLAR

Avaluacions i dies de lliure 
disposició

🡪



avaluacions

▪ Avaluació inicial 15 d’octubre (butlletins penjats a ACÀCIA)

Dates de lliurament butlletí de seguiment 

1r Trimestre 🡪22 de desembre

2n Trimestre 🡪18 de març

3r Trimestre 🡪22 de juny

Avaluació extraordinària 🡪27 de juny

Aquesta és la previsió però es pot veure afectada pel context de pandèmia. Si hi hagués qualsevol canvi, 
avisaríem les famílies per informar de les noves dates.



Dies de lliure disposició

▪ 11 d’octubre 2021 (dilluns)

▪ 7 de desembre 2021 (dimarts)

▪ 28 de febrer de 2022 (dilluns)

▪ 2 de maig de 2021 (dilluns)



SORTIDES, XERRADES 
I TALLERS 4T ESO

🡪



Calendari provisional

1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE

Sortida de tutoria: 22/10/21
Tallers de sexualitat: novembre 
2021
Representació projecte 
narrativa audiovisual: desembre 
2021
Sortida final trimestre: 21/12/21

- Taller ESCAC creació documental: 17-
21 gener

- Possibilitat d’incloure un taller per als 
alumnes del projecte Can Mars 
Explorer

- Saló de l’Ensenyament (de 
moment no hi ha convocatòria)

- Viatge final de curs



ADRECES D’INTERÈS

🡪



adreces d’interès

tic@inscanmas.cat 🡪per resoldre problemes tècnics amb d'ordinador, correu , incidències 
amb el wifi...

secretaria_tramits@inscanmas.cat 🡪demandar documents, certificats, comunicar ajuda 
de llicències i/o ordinadors...

ampaicanmas@gmail.com 🡪per contactar amb l'ampa, gestionar la devolució del 
pagament de la quota en cas de que s'hagi fet dues vegades (germans)....

cantina@inscanmas.cat 🡪per encarregar l’entrepà i evitar aglomeracions. Quan es reobri 
el servei també es pot accedir a la cantina per comprar-lo encara que no estigui encarregat.



MOLTES GRÀCIES!


