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Guía amb informació
actualitzada:



Tutors/es de grup

❖Tutor/a de grup: 

Encarregat/da  de la dinàmica del grup, hora de tutoria, temes burocràtics, 
transmissora d’informació al grup classe.

3r A: Inma Murillo-Núria Getán
3r B: Cira García-MªJosé Gil
3r C: Lola González-Javier Rebollo
3r D: Sara Beltrán-Miquel Arrué-Cristina Lara



Tutors/es de seguiment
❖ Tutors/es de seguiment:

▶ S’encarreguen del seguiment directe de l’alumne (competències assolides, actitud…), 
lliurament de notes i reunions amb les famílies.

3r A   3r B    

3r C 3r D

Inma Murillo
Núria Getán

Marta Cerrillo
Montse Moreno
Anna Sánchez

Cira García
Maria José Gil
Marta Cerrillo

Julio Cervantes
Anna Sánchez

Lola González
Javier Rebollo
Marta Cerrillo

Sara Beltrán
Miquel Arrué
Cristina Lara



PROTOCOLS I 
ASPECTES 

IMPORTANTS



ASPECTES GENERALS

 Grups estables , heterogenis . 

 Ratio 3r ESO: 24-25 alumnes per grup

 Grups classe distribuïts en passadissos per nivell.

 Es treballarà amb:

 llicències digitals (ESO)
 plataformes digitals (moodle, classroom, drive...)

 Seguiment tutorial amb les famílies:  telefònic i/o telemàtic.



Informació i Comunicació: 
WEB I ACÀCIA

La web és una eina d’informació i comunicació activa:
http://www.inscanmas.cat/

Acàcia: és el canal de comunicació entre centre i família.
La informació de l’estat de comptes de cada família està visible a l’Acàcia. 
Qualsevol dubte consultar a secretaria_tramits@inscanmas.cat o a 
direcció.



■ 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: 

una mascareta de recanvi i gel hidroalcohòlic d’ús personal.

ampolla d’aigua, reutilitzable si és possible. 

Equipació E.F. des de casa (els vestidors estan tancats)

■ Els lavabos tenen sabó i assecadors de mans electrònics.

■ Servei de neteja del centre al matí per desinfecció de lavabos i altres 
espais comuns.

■ Mòbil només a l’hora del pati. 

Aspectes previs



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 files per grups, es puja 
esglaonadament mantenint distància de 
seguretat.

✔ El professorat acompanya al grup a 
l’aula.

Entrada 2n, 
4t ESO i 1r 
Batxillerat. 
Rambla Sant 
Andreu

Entrada 1r, 3r ESO 
i 2n Batxillerat 
per 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) 

■ El servei de cantina romandrà tancat 
aproximadament 2 mesos.

■ L’alumnat ha rebut com a regal del centre 
un BOCK & ROLL. 

Som Escola Verda. 

Pista  futbol 
amb grades

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Pista  bàsquet



A 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 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 es requerirà la presència de direcció amb el suport del 
professorat de guàrdia de passadís.

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



Correus per resoldre incidències

 tic@inscanmas.cat :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)....



ASPECTES 
PROPIS DEL 

NIVELL



Matèries a 3r ESO

4 HORES SETMANALS

Matemàtiques

3 HORES SETMANALS

Llengua Castellana
Llengua Catalana
Llengua Anglesa
Ciències Socials

2 HORES SETMANALS

Educació Física
Biologia i Geologia

Física i Química
Música

Tecnologia
Optativa

1 HORA SETMANAL

Cultura i Valors / Religió
Tutoria

OPTATIVES TRIMESTRALS:

Sostenibilitat, ViP, Mediació 

OPTATIVA ANUAL:
Francès, Emprenedoria, Cultura Clàssica



Matèries a 3r ESO sense hores lectives

❖Treball de síntesi: Projecte Servei Comunitari

▪ El projecte de Servei Comunitari té la finalitat de sensibilitzar i fomentar els nostres 
nois i noies en els processos de participació i presa de consciència de les necessitats i 
millora  del seu entorn.

▪ Es presenten a l’alumnat i es fa la tria al primer trimestre i l’alumnat comença a 
treballar en a partir de desembre.



Projectes anuals de servei a la comunitat o a l’entorn.
Es componen de:

Propostes actuals:

ESTUDI PREVI 
D’INVESTIGACIÓ I  

ANÀLISI
ACCIONS ACTIVES

PRODUCTE FINAL 
DE RECULL 

EVOLUTIU DEL 
PROJECTE

SOM PROFESSORS

MILLOREM EL CENTRE

MILLOREM EL POBLE

NO DEIXEM ELS 
AVIS SOLS

NO DEIXEM A 
NINGÚ SOL



Projecte d’orientació professional

❖Durant el tercer trimestre de 3r treballem l’orientació:
▪ Estructura de 4t ESO i estudis superiors.
▪ Test d’intel·ligències  múltiples. 
▪ Conscienciació de les seves habilitats i interessos.

❖En acabar 3r hauran de triar una opció per 4t ESO:
▪ Opció aplicada: per ensenyaments professionals.
▪ Opció acadèmica: pensada per Batxillerat.
▪ També es poden simultaniejar les dues opcions

❖Important!

• La nota vàlida per entrar a cicles: mitjana de 1r a 3r d’ESO



Campus Ítaca
Projecte UAB per promocionar estudis superiors:
▶ Es duu a terme al juliol al campus UAB
▶ Participen 5 alumnes per centre
▶ Criteris selecció:

▶ Acadèmics (han de superar totes les assignatures la 1a 
avaluació)

▶ Econòmics 
▶ Manca de contacte familiar

amb el mon universitari



Camp d’aprenentatge Canigó

L’exili, 1939 i avui.

del 2 al 4 de febrer



Avaluació  i  Butlletins
❖Avaluació Inicial:   Octubre  a  ACACIA

❖Butlletí sempre disponible a Acàcia:
▪ 1a avaluació: Abans de Nadal
▪ 2 avaluació: Març - abril
▪ 3a avaluació:  al Juny 
▪ Extraordinària: finals de Juny

❖Les matèries són d’avaluació continuada

❖Avaluació extraordinària: Proves competencials al Juny



Novetats a 3r
• Sempre s’han de justificar les absències.

• En cas d’arribar tard o sortir per causes justificades (metge…) han de 
portar nota a l’agenda i presentar al docent i a consergeria.

• Si l’alumne/a es troba malament en hores de classe passarà primer 
per Direcció .

• En cas d’absència del professorat comunicada amb antelació a 
primera i última hora, l’alumnat podrà entrar a segona hora i sortir a 
última. Caldrà esperar al docent de guàrdia per passar llista

(Important: és necessari tenir la documentació d’Acàcia signada)



Programa Acàcia

Funcions:

❖ Contacte amb el centre

➢ Justificar faltes al matí el mateix dia 

➢ Contactar amb el/la tutor/a de seguiment 

❖ Fer el seguiment de l’alumnat

➢ F, M, T

➢ R, C, S, A

❖ D’altres:

 Targeta-moneder

 Signatura de documents 

 Llicències de llibres



B-Resol

App per millorar la convivència al centre

PAS 1: Instal·lació PAS 2: Fes 1 click           PAS 3: Codi centre



B-Resol

App per millorar la convivència al centre

PAS 4: Tria interlocutor PAS 5: Explica què ha passat



PrOjEcTe 
de 
CeNtRe Educació per a la

sostenibilitat



Dies festius locals i de lliure elecció

Lliure elecció centres d’Educació a Ripollet:

★ Dilluns 11 d’octubre de 2021.

★ Dimarts 7 de desembre de 2021.

★ Dilluns 28 de febrer de 2022.

★ Dilluns 2 de maig de 2022.

Festiu local:

★ Pendent .



Gràcies per la vostra assistència.


