REUNIÓ DE PARES dels alumnes nouvinguts
La Roca, 28 de juliol de 2020
1. PRESENTACIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU I LA COORDINADORA DE NIVELL (1 ESO)
2. PRESENTACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024
3. PRESENTACIÓ COMUNITAT EDUCATIVA
4. INFORMACIONS ALUMNAT NOUVINGUTS
4.1. ADMINISTRATIVA: pagaments
4.2. PEDAGÒGICA
4.3. HORARI
4.4. NOFC
5. COMUNICACIÓ
6. PRECS I PREGUNTES

1.PRESENTACIÓ DE L'EQUIP DIRECTIU I LA COORDINADORA DE NIVELL (1 ESO)
Direcció: Isabel Toro
Cap d'estudis: Víctor Curcó
Secretaria: Marta Puig
Coordinació pedagògica: Laia Trabalón
Coordinació 1 ESO: Laia Segarra
2. PRESENTACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ 2020-2024
Objectius generals:
Resultats educatius
aconseguir una educació més personalitzada
Metodologia activa: treball competencial, transversalitat i noves tecnologies
competència comunicativa lingüística: anglès i intercomprensió
Cohesió social
integració membres de la comunitat educativa: PLA ACOLLIDA
gestió constructiva del conflicte
participació activa de la comunitat educativa
Imatge de l’INS
Espais físics
Gestió: Comunicació, recursos materials i humans, pressupost
3. PRESENTACIÓ COMUNITAT EDUCATIVA
520 alumnes, 48 professors i 3 PAS.
Participació del pares:
AMPA ampa@ieslaroca.cati Consell Escolar.

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU
Família-escola compartim tres principis bàsics educatius: respecte, responsabilitat i no-violència.
4. INFORMACIONS ALUMNAT NOUVINGUTS:
4.1. ADMINISTRATIVA: pagaments
4.2. PEDAGÒGICA
4.3 HORARI
4.4.NOFC
4.1. ADMINISTRATIVA: pagaments
Utilitzem l’aplicació de Tpvescola per a realitzar els pagaments. Per defecte sempre incorporem la
possibilitat de pagament fraccionat al 50% per als pares separats.
Preguem:
- instal·lació de l’aplicació al mòbil per tal d’autoritzar les sortides (signatura electrònica).
-Respectar els terminis de pagament. Posar-se en contacte amb la secretària en cas de necessitar
una flexibilització dels terminis.
Per fer els pagaments pel TPV necessiteu saber el vostre usuari i contrasenya. Els hem facilitat amb
la documentació de la matrícula. (Atenció: són diferents dels de les escoles de primària)
QUOTES MATERIAL:
quota de material (80 euros) que inclou:
agenda, fotocòpies, laboratoris, tallers, música, EF, plàstica, informàtica, biblioteca...
Els dossiers que substitueixen llibres de text es cobraran a través del TPV.
Assegurança escolar:
Els alumnes que es matriculin a 3r o 4t d'ESO i BATXILLERAT han de pagar 1,15 euros (1,12 € AEO +
0,03 de les despeses del TPV. )
AMPA 20€
taquilles GESTIÓ DE L’AMPA
SORTIDES: No hi ha quota de sortides. Es cobrarà sortida a sortida.
4.2. PEDAGÒGICA
Entenem que els alumnes no han pogut realitzar el darrer curs amb normalitat, que han tancat l’etapa en
una situació atípica i que ara, probablement, també estan nerviosos pel canvi i la situació d’incertesa.
Volem fer-vos arribar, doncs, un missatge tranquil·litzador i comunicar-vos que des de la tutoria es farà el
seguiment tant dels alumnes com de les famílies tant en el centre com en cas de
confinament.
DEURES D'ESTIU 1r ESO
Totes les escoles ADSCRITES a l’INS han donat als alumnes de 6è deures que es corregiran durant
les primeres setmanes del curs. Als alumnes que no provenen d'escoles adscrites, l'institut els ha
enviat un correu electrònic amb aquestes tasques. Si hi ha alguna família que no les tingui que es
posi en contacte amb nosaltresa8053030@xtec.cat

LLIBRES I MATERIAL
Els llibres i material que cal adquirir per començar el curs els teniu penjats a la pàgina web del
centre.
IDDINK empresa externa de SOCIALITZACIÓ i venda de llibres i material. La web del Centre indica
com procedir. Cal comprar estrictament el que el Centre indica, LA RESTA que ofereix l’empresa és
opcional.
ORDINADOR PERSONAL
Tot l'alumnat ha de tenir un ordinador portàtil amb bones condicions per a ús escolar. Treballem
amb Moodle i GSuite (plataforma educativa de Google) que ofereix el correu electrònic i classroom.
A l’inici de curs els pares hauran de signar l’autorització.
CURRÍCULUM ESCOLAR
Projectes d’innovació: AraArt i Mòbils.edu
AraArt: Projecte musical que s’inicia a les escoles de primària en col·laboració amb l’escola de

música de la Roca i que a l’INS es continua amb una oferta d’optatives de 1r a 4t ESO, que
complementa el currículum obligatori de 1r i 2n ESO . Per altra banda enguany hem pactat amb
l’escola de música la possibilitat d’oferir extraescolar els dm de 16 a 17h en grup tancat per
alumnes de l’INS i a preu reduït (16€ mes).
Mòbils.edu: Projecte per introduir el mòbil en activitats educatives.
Admira: Projecte per introduir la física de partícules a secundària. Ara mateix estem treballant amb

alumnes de batxillerat.
MATÈRIES OPTATIVES
Enguany, la situació de pandèmia ha obligat a fer una reorganització del marc horari optatiu.
L’alumnat NO TRIARÀ OPTATIVES, sino que rotativament, en el cas de 1r i 2n, treballaran projectes
trimestrals (EF, MÚSICA, LLG) en el grup estable. Garantim, però, que tots faran 1 trimestre de 2ª
llengua estrangera: FRANCÈS
A 3r i 4t s'ha intentat mantenir grups estables a partir de les matèries optatives, per minimitzar la
mobilitat de l'alumnat:
3r ESO: Música, Cultura clàssica, Emprenedoria, Francès (per alumnat que l’ha cursat al 1r cicle)
4t ESO: l’oferta és més àmplia Física, biologia, Cultura científica, Tecnologia, informàtica, VIP,
Música, Filosofia, Psicologia, LLatí i Francès.
4.3. HORARI i ASSISTÈNCIA
L'alumnat té 6 hores lectives diàries de 8:00h a 14:30h. En cas dels alumnes de 4t, a causa de la
situació de pandèmia entraran al centre a les 7:50 i sortiran a les 14:20.
Entrada i sortida al centre escolar es farà des de diferents accessos. Facilitarem planell a les famílies
i el publicarem a la web, on trobareu el pla d’obertura definitiu.
1r ESO porta principal
2n, 3r ESO i 1r btx porta Rambla (AJUNTAMENT)
4t ESO porta principal
2n Batxillerat porta c/ Prat de la Riba

PATIS
L'alumnat de 1r i 2n té dos patis, un de 20 min (10-10:20) i un de 10 min (12:20-12-30), un descans
cada dues classes.
La resta d'alumnat, té un pati de 30 min (11-11:30). Durant aquest temps l'alumnat de batxillerat
pot sortir del centre.
No hi ha servei de cantina

SORTIDES EXCEPCIONALS DEL CENTRE
Els alumnes no poden sortir de centre sols, el pares heu de venir a recollir l'alumne i signar
conforme us l'emporteu.
ASSISTÈNCIA
La gestió de l'assistència es farà a través de la plataforma Ieduca. Us podeu descarregar l'aplicació
al mòbil o rebre les notificacions per correu. El número de mòbil que informeu en el moment de la
matrícula ha de ser operatiu. Qualsevol canvi de número, s'ha de comunicar al centre.
INICI DEL CURS
El dimarts 15 de setembre (el dia 14 és festiu a la Roca), a les 9h del matí, hi haurà la presentació

del curs i a continuació, fins les 11h, aproximadament, hi haurà una sessió llarga de tutoria on
s'explicarà als alumnes l'organització del curs: lliurament de l'agenda, horaris, grups d'optatives,
normes del centre, etc.
El dimecres 16 de setembre comencen les classes a les 8 del matí. Portar sempre els llibres i el
material a la classe és un deure de l'alumne, forma part de la seva responsabilitat.
Un cop començat el curs, que els tutors i l'alumnat es coneguin, es convocarà a les famílies a una
reunió d'inici de curs.
ACTIVITAT EDUCATIVA EN EL MARC DEL COVID-19
Previsió d' escenaris de virtualitat
SI ENS CONFINEM TOTS
- L'alumnat tindrà un horari setmanal de confinament que es repetirà durant tot el període confinat.
- L'alumnat tindrà un temps de 3 hores diàries de connexió on-line amb el professorat del centre en el cas
de l’ESO (10h a 13h) i 4 en el cas de Batxillerat (9h a 13h).
- A més de les hores de connexió establertes a l'horari, caldrà contemplar un temps d'entre 1 i 2 hores de
treball setmanal per matèria, segons la càrrega horària de cadascuna.
- La feina realitzada durant el confinament és objecte d’avaluació i qualificació.
- Els materials de consulta i les activitats els penjarà el professorat al Moodle i/o Classroom de la matèria.
- El tutor és l'intermediari entre les famílies i l'equip docent i informarà l'equip docent de les situacions
específiques d'un alumne.
- Les tutories grupal i individual es realitzaran setmanalment mitjançant el meet. Pel que fa a la tutoria
individual, el tutor pot citar els alumnes o romandre durant l'horari establert amb l'enllaç obert, per poder

atendre els alumnes que ho considerin convenient.
- Així mateix, el tutor tindrà una hora d'atenció a les famílies. El tutor informarà les famílies de l'hora i
l'enllaç del meet en què els podrà atendre setmanalment. El tutor pot citar les famílies o les famílies poden
sol·licitar-li cita a ell.
- El departament d’orientació farà seguiment de l’alumnat que ho necessiti a requeriment dels tutors.
SI HI HA UN ALUMNE CONFINAT
- L’alumne confinat seguirà l’activitat lectiva mitjançant invitació al seu correu electrònic des d’un
dispositiu de l’aula.

4.4. NOFC
MÒBILS
L’ús del mòbil està regulat a les NOFC per a activitats a l’aula. El professor avisarà anticipadament
quan calgui portar-lo i dirà com s’ha d’utilitzar. Fora d’aquests casos no es pot utilitzar i si es fa un
ús indegut el mòbil podrà ser retirat i es lliurarà a les famílies.
NORMATIVA COVID
Normativa específica covid-19 al centre
(es concretarà en funció de l'evolució de la pandèmia)
AULA ORDINÀRIA
- L'organització de l'alumnat serà en grups estables heterogenis.
- S’ha d’assegurar una distància interpersonal mínima d’1 metre entre cadira i cadira.
AULES ESPECÍFIQUES: taller, laboratoris
- Hi ha una normativa específica per a cadascuna d’aquestes aules
MATÈRIES OPTATIVES 4t ESO I MODALITATS BTX
- Es poden barrejar alumnes de diferents grups, portant mascareta o respectant la distància de seguretat
d’un 1,5 metres.
HIGIENE VENTILACIÓ I NETEJA
Cada aula disposa de gel hidrogènic i producte desinfectant i els lavabos de sabó i se’ls facilitarà
paper d’un sol ús per a una correcta higiene.
Es facilitarà que els alumnes es rentin les mans un mínim de dos cops durant el matí: en arribar i
després del pati.
Sempre que sigui possible es treballarà amb la porta oberta i es garantirà una ventilació de les
aules un mínim de 10 min cada hora.
El personal de neteja després dels patis desinfectarà els lavabos i les superfícies de més contacte:
manetes, baranes… A la tarda es seguirà fent una neteja amb més profunditat.
Al final del matí l’alumnat amb la supervisió dels professors haurà de netejar la seva taula amb un
producte desinfectant.

ACCESSOS, PASSADISSOS I LAVABOS
- Tothom ha d’utilitzar mascaretes en els espais comuns.
PATI
- Quan hi hagi més d’un grup estable al pati es procurarà que cada grup es mantingui estanc.
- Si no es pot mantenir l’estanquitat dels grups caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i
quan no es mantingui caldrà utilitzar mascareta.
SÍMPTOMES
- Si se sospita que un alumne té símptomes de covid-19, se seguirà un protocol aïllant l’alumne i avisant la
família perquè el vingui a buscar.

5. COMUNICACIÓ
INTERNA
correus CENTRE (segons temàtica)
secretaria@ieslaroca.cat: pagaments, certificats, matrícula
a
8053030@xtec.cat: CORREU Direcció
Els tutors facilitaran el seu correu Xtec a les famílies

ENTREVISTES DE TUTORIA AMB LES FAMÍLIES
-Es prioritza la realització de les entrevistes de tutoria virtuals mitjançant Meet (Google) per reduir l'accés
al centre de persones alienes.

EXTERNA
web del Centre: www.inslaroca.cat
Hi trobareu tota la informació general per a les famílies i alumnes, es recomanable visitar-la. Podreu veure
algunes activitats que fan els vostres fills/es. L'alumne haurà de visitar-la perquè hi ha l'accés al Moodle del
centre.
Així mateix, cada alumne tindrà una adreça de correu del centre per tal de poder comunicar-se amb els
professors i lliurar tasques (pel Classroom, per exemple).
Telèfon del centre: 93 842 24 14
Xarxes socials:
Twitter
Telegram
Facebook biblioteca: Bibliobuzz
A l’inici de curs sol·licitarem autorització a les famílies sobre els drets d’imatge i drets d’autor dels treballs.
A la matrícula només hem demanat els drets d’imatge per a publicacions del Dpt.

