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El centre   



Marc horari 
   

L’horari de l’alumnat és de 8.00 a 14.30h 

HORA ACTIVITAT 

8.00h - 8.55h Classe 1 

8.55h - 9.50h Classe 2 

9.50h - 10.45h Classe 3 

10.45h - 11.10h PATI  

11.20h - 11:45h LECTURA 

11:45h - 12.40h Classe 4 

12.40h - 13.35h Classe 5 

13.35h - 14.30h Classe 6 



Marc horari 
 
●  No es pot sortir del centre durant l’horari marc. 

 
 
●  Si un alumne/a es troba malament, es trucarà a les 

persones de contacte perquè vinguin a recollir al noi/a. 
No es pot deixar sortir de l’institut a cap alumne/a 

 



Assignatures optatives (depèn de la 
classe)  

Aquest any, com que l’alumnat dels diferents grups de 
tutoria no es poden barrejar, les optatives seran fixes 
S’oferirà una matèria optativa per grup cada 
trimestre, aquestes optatives son rotatives. 
 
●  Multimèdia, anglès i mediació 

●  Optativa anual de francès Francès (2n idioma amb 
continuïtat a 2n d’ESO per aquell alumnat amb facilitat 
per les llengües) 
 
 
 









Francès, optativa anual i que tindrà 
continuïtat a segon de l’ESO 

 
 
 
 



L’agenda 

●  Apuntar els deures a l’agenda. 
●  Mitjà de comunicació. 
●  Anotar, revisar i signar. 
●  Decàleg per millorar la convivència 
 

 



Ieduca  

●  App de comunicació amb les famílies. 
 
●  Rebreu notificació instantània sobre faltes d’assistències i de 

comportament. 

●  Rebreu comunicacions del centre 

●  És important que avui descarregueu l’app. 
 



Nova app de comunicació amb les famílies 
iEduca Tokapp 

●  Objectiu: millorar la comunicació amb les  
  famílies 
 

✦  Comunicació ràpida i àgil de les absències i les incidències 
de l’alumnat 

Dues eines: 

1) Pàgina web del programa: 

ieduca.ducdemontblanc.cat 

Accessible des de la web de 
l’institut 
(www.ducdemontblanc.cat) 

2) APP per al mòbil: 

●  Per a Android i iOS 
descarregable des de les APP 
Store corresponents. 

●  Cal cercar iEduca TOKAPP. 
●  Hi ha un manual penjat a la 

pàgina web del centre. 

 Es poden visualitzar més d’un alumne/a alhora en cas que siguin germans/es. 



Configuració iEduca Tokapp 
Hi ha dos nivells d’accés: 
1.  Després de descarregar l’app, cal prémer sobre el botó 

“Rebre SMS” per fer la validació de l’aplicació. Tot seguit, 
r e q u e r e i x  d ’ u n r e g i s t r e  a m b u n u s u a r i 
*******.tokapp.com i una contrasenya. Aquests usuaris 
són els que la família vulgui.  
 

2.  Una vegada registrats, fent clic sobre el botó “Intranet”, 
demana seleccionar el centre i introduir les credencials que 
el centre ha lliurat.  

 
En cas que presenteu dificultats, podeu contactar amb 
informatica@ducdemontblanc.cat 

1r nivell d’accés: creació usuari 
*****.tokapp.com 

 2n nivell d’accés: credencials 
lliurades des del centre. 

 



Normativa 
sobre l’ús 
del mòbil 

 



Hàbits de treball 

●   Ambient 
●   Hores d’estudi 
●   Hores de son 
●   Alimentació 
●   Mòbils, xarxes socials i videojocs 

 



Avaluació 
⚫  Avaluació zero: novembre 

✦  Serveix per detectar problemes i concertar les 
primeres entrevistes 

 
⚫   1a avaluació: desembre 
⚫   2a avaluació: març 
⚫   Avaluació final: juny 
⚫   Avaluació extraordinària: finals de juny 

 
Els butlletins de notes s’han de signar i tornar al 

tutor conforme s’han rebut. 



Sortides i tallers 

TUTORIA 
Sortida de 
cohesió de grup 
 
EDUCACIÓ 
FÍSICA 
 
CIÈNCIES 
 
 
GEOGRAFIA  I 
HISTÒRIA 
 
 



Sortida de cohesió de grup 
⚫ Iniciem el curs amb una sortida a Can Mateuet per a 

facilitar la cohesió de grup. 

⚫ Aquesta sortida és molt important i tot l’alumnat ha 
d’assistir. 

 
⚫ 28 de setembre 1r A i 1r C 
⚫ 4 d’octubre 1r B i 1r D 
⚫ 5  d’octubre 1r E i 1r F 



SORTIDES TALLERS 

Can Mateuet Xarxes socials 

Natupark Alimentació i trastorns 
alimentaris 

Xerrada mossos 
seguretat digital 

Hola cos, ens 
coneixem? 

 
Colònies 

Taller teatre 
socioeducatiu; 

emocions i resolució de 
conflictes. 



Projectes de centre 

• Pla d’Impuls de la 
Lectura: 
✧  Lectura diària durant 

25 minuts 
 
• Escola Verda 

✧  Blog: https://
insverd.wordpress.
com 





• Treball de Síntesi: 
 

Emociona’t.  
Del 22 al 26 de març a l’institut. 
 

• Projecte de convivència 
 
Colònies del 15 al 17 de juny a Prades 
Projecte la Mediterrània per l’alumnat que 
no va de colònies.  

Projectes de centre 



Llibres digitals 

• Treballem amb llibres digitals, 125€. 

•  Abans de començar el curs, és imprescindible haver 
realitzat el pagament de les llicències per a poder 
començar el curs amb normalitat. 

• El primer dia de curs s’entregarà un ordinador personal a 
tot l’alumnat. 



Famílies i professors: som un equip. 
 
 

La nostra maduresa és fruit del que hem rebut en 
l’adolescència. 

J. Gnecco 
 
 
 

Tot està per fer i tot és possible. 
Miquel Martí i Pol 



Gràcies per la vostra atenció 
 
 
 
 
 
 

Preguntes? 


