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ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT 
 
EQUIP DIRECTIU 
Director 
 
Caps d’estudis 
 
 
Secretari 
 
Coordinadora pedagògica 

CARME ARAGÓN 
 
NÚRIA BUISAN 
ESTHER BERENGUER 
 
ELISA ROMÁN 
 
PATRICIA CASAHUGA  

 
EQUIP DE COORDINACIÓ 
 
Coordinador/a equip docent de 1r ESO 
 
Coordinador/a equip docent de 2n ESO 
 
Coordinador/a equip docent de 3r ESO 
 
Coordinador/a equip docent de 4t ESO 
 
Coordinador/a Batxillerat 
 
Coordinador d’FP 
 

ELENA SÁNCHEZ 
 
MARÍA GONZÁLEZ 
 
MIQUEL MARTÍNEZ 
 
ISABEL MORENTE 
 
SÍLVIA VALLESPÍN 
 
EDUARD SAURÍ 
 

COORDINACIONS TÈCNIQUES 
 
 
 
Coordinador/a d’Informàtica 
 
Coordinador/a de Qualitat 
 
Coordinador/a de Prevenció Riscos Laborals i prevenció 
COVID-19 
 
Responsable de Manteniment de laboratoris 
 
Responsable de la pàgina web i comunicació 
           

 
 
RUBEN BOCOS / QUIM CELMA 
 
JORGE CEREIJO 
 

      JUAN CARLOS LINO 
 
RAFA PARDO 
 
MARIA TERESA SÁNCHEZ 
MONTSE BIGAS 
DIEGO RENGEL 

Seguiment d’indicadors JAVI SOSPEDRA 

Responsable VPCMATIC/ENSE ,correu i moodle 
 
Responsable delegats 
 
 
Responsable exposicions del centre 
 
Responsable Cultura 
 
 
 
 
 
 

LURDES MORRAL / DIEGO RENGEL 
 

ADRIÀ ORTIZ 
 
 
MONTSE BIGAS 
 
ADRIÀ ORTIZ 
 



ALUMNAT 
 

CURS GRUP TUTOR/A NÚM. 
ALUM.* TOTAL 

PRIMER ESO 

A Jesús Garcia 22 

150 

B Pilar Gasull 22 

C Arnau Sallés 22 

D Adrià Ortiz 22 

E Marzena Korczakowska, 22 

F Fancesc Xavier Blázquez 22 

G Vicky Tamayo 22 

SEGON ESO 

A Susana Martínez/Mònica Atienza 19 

148 

B Miriam Domínguez 18 

C Ricard Ribas 22 

D Javi García 24 

E Mª Ángeles Pino 21 

F Alba Florez 22 

G Daniel García 22 

TERCER ESO 

A Gemma Truyols 20 

127 

B Quim Celma 21 

C Maite Martí 22 
D Esther Perarnau 21 
E Lucia Pons 21 

F Verónica Gutiérrez 22 

QUART ESO 

A Anna Ramayo 23 

119 
B Sergi de Orte 22 

C Núria Pujol/ Corpus Checa 34 
D Conchi Moreno 20 
E David Ferrer 20 

1r BTX 
A Ana Isabel Camacho 26 

62 
B Ana Maya 36 

 
2n BTX 

A Carles Montoliu 30 
63 

B Nieves de la Flor 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGRUPAMENTS 
1r ESO                                                                           2on ESO 
 
Línies donades 

pel 
Departament 
d’Educació 

TUTORIES 

5 Grups  oficials 

A 

B 

C 

D 
E 
F 
G 

Línies donades 
pel 

Departament 
d’Educació 

TUTORIES 

 
 
 
 
 
5 Grups  oficials 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 
 
3r ESO 

 
Línies donades pel 

Departament 
d’Educació 

TUTORIES ITINERARI 

 
 
 
 
 

5 Grups  oficials 

A     CCFF 

B     CCFF 

C CCFF-BATXILLERAT 

D CCFF-BATXILLERAT 

E CCFF-BATXILLERAT 

F CCFF-BATXILLERAT 

 
4t ESO 

 
Línies donades pel 

Departament 
d’Educació 

TUTORIES ITINERARI DESDOBLAMENTS 

 
 

4 Grups  oficials 

A CCFF  

B CCFF  

C      CCFF-BATXILLERAT ANG/MAT BIO/FQ 

D      CCFF-BATXILLERAT  

E      CCFF-BATXILLERAT  
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CURRÍCULUM D’ESO 
 

Matèries 1r 2n 3r 4t 
    

Ll. castellana 3 3 3 3 

Ll. catalana 3 3 3 3 

Ll. estrangera 3 4 3 3 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Ciències socials 3 3 3 3 

Educació física 2 2 2 2 

Tecnologies 2 2 2 -  

Ciències naturals: biologia i geologia 3 - 2 -  

Ciències naturals: física i química - 3 2 - 

Educació  visual i plàstica 2 - 2*  - 

Música 2 2* - -  

Religió o Cultura i valors ètics 1 1 1 1 

Servei Comunitari - - (1) - 

Optatives 2 2 2 9+1 

Treball de síntesi (1) (1) (1) - 

Projecte de recerca  - - - (1) 

Tutoria 1 1 1 1 

TOTALS 30 30 30 30 
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HORARI MARC 
 
ESO I BATX  
 
Les classes per ESO i BATX al matí comencen a les 8.15 i acaben a les 14.45h 
 
Als grups d’ESO i BTX hi haurà un únic pati de 11.15 a 11.45h. 
 
Les portes s’obriran a les 8’00 i es tancaran a les 8’15. 
 
A les entrades l’alumnat es dirigeixen al pati on  es localitza el seu grup estable i després es fa 
l'accés a l'edifici de manera esglaonada.   És per això que demanem als vostres fills la màxima 
puntualitat per tal de poder  facilitar l'entrada esglaonada a l'edifici. 
 
 

CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE FALTES 
 

PROCEDIMENT DE CONTROL DE FALTES : 
 
● El professorat passarà llista diàriament i registrarà les absències i els retards a 

l’aplicatiu informàtic. 
 
● El/la tutor/a farà el seguiment de les faltes i retards del seu grup, i encetarà les accions 

que correspongui en cas que sigui necessari. 
 
. 
 
PROCEDIMENT DE CONTROL DE FALTES I RETARDS DE PRIMERA HORA DEL 
MATÍ : 

 
● Les portes del centre s’obriran a les 8.00 i es tancaran a les 8:15.  
● A l’alumnat d’ESO que arribi després de les hores indicades anteriorment, se li 

permetrà l'accés al centre, però no a l'aula.  
Només en el cas que l’alumne/a tingui un justificant del seu retard se li permetrà 
l’accés a classe. 

 
● Cada matí s'enviarà a les famílies un missatge per notificar si el seu fill/filla no 

ha arribat a classe a 1a hora del matí. 
 
COM ACTUAR EN CASOS D’ABSENTISME  
● Els pares tindran l'obligació de comunicar al centre quan el seu fill/a no assistirà a les classes, 

si pot ser el mateix dia de la falta, i presentar la corresponent justificació al tutor/a a través del 
seu fill/a. 
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● Segons el Decret 279/2006 de Drets i deures dels alumnes es consideren conductes contràries 

a les normes de convivència del centre les faltes injustificades de puntualitat o assistència a 
classe.  

Aquestes conductes seran sancionades seguint el següent procediment: 
a) ESO i Batxillerat. A les 25 FALTES INJUSTIFICADES, el tutor/a ho comunicarà al 

coordinador de nivell, des d’on s’enviarà als pares un comunicat de faltes no justificades per 
donar opció a justificar-les documentalment. 

b) Alumnes menors de 16 anys. A les 40 FALTES INJUSTIFICADES cap d’estudis enviarà una 
carta per citar els pares i informar-los que el cas passa a la comissió social, per aplicar les 
sancions pertinents, decidir l’obertura o no d’un expedient disciplinari i comunicar el cas als 
serveis socials municipals. 

c) Alumnes que ja tenen 16 anys. En cas de no obtenir una millora en la conducta absentista, i 
amb la prèvia informació a l’alumne/a i als pares, es procedirà a obrir expedient disciplinari 
quan acumuli 40 FALTES SENSE JUSTIFICAR. L’expedient disciplinari implicarà una 
expulsió temporal del centre.  

 
Només seran justificables les següents faltes d’assistència: 
a) Les que vagin acompanyades d’un justificant mèdic. 
b) Les que vagin acompanyades d’un justificant d’un centre oficial. 
c) Les absències per causes de malaltia sense justificació mèdica, podran ser justificades per la família 
excepcionalment, mitjançant l’agenda, al tutor/a corresponent, sempre que la falta d’assistència no sigui de 
més de dos dies per setmana. 
d) Atenent cada cas, quan l’absència coincideixi amb un examen programat, l’alumne/a haurà d’adjuntar al 
justificant patern o matern un document oficial que acrediti la justificació de l’absència. 

 
 
 

TELÈFONS I ALTRES ELEMENTS 
 
 
● ESTRICTAMENT PROHIBIT A TOT EL RECINTE EDIFICI i PATI A LES SORTIDES 

(Passadissos, aules, laboratoris, tallers, wc, vestidors, exàmens, pati, sortides fora del centre). El 
mòbil ha d’estar apagat i guardat a la motxilla durant tot el marc horari. Per ús acadèmic, serà el 
professorat qui n’autoritzarà l’ús. 

 
 

L’incompliment derivarà en la confiscació del mòbil a direcció  i, a més, suposarà una 
incidència GREU per a l’alumne/a. 

 
 
Si és la primera vegada que s’incompleix la norma, un membre de l’equip directiu el 
retornarà a l’alumnat, prèvia reflexió i sempre que no hi hagi hagut cap conflicte durant o 
després de la confiscació (en aquest cas li podrà ser aplicat el segon supòsit). 
 
 
El segon cop i successius, l’aparell es retornarà al cap de 3, 5 o més dies.  
 
 

En cas de pèrdua, trencament o sostracció de l’aparell el centre no se’n farà responsable. 
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Els ELEMENTS que se citen a continuació són CONSIDERATS COM A NO ADEQUATS DE 
PORTAR AL CENTRE i, per aquest motiu, l’institut no se’n fa responsable en cas de pèrdua, 
furt o trencament. L’alumnat que els porti al centre ho fa sota la seva responsabilitat, respectant 
el que s’indica en aquest document. En cap cas poden ser visibles a partir del moment que 
entrin al recinte de l’institut. En el cas de no complir la normativa, tal com s’ha descrit en 
l’apartat dels mòbils, qualsevol docent pot procedir a la confiscació de l’element en qüestió: 
 
 

1. Càmeres, aparells de videojocs, aparells reproductors de música i qualsevol aparell 
electrònic no sol·licitat pel professorat. 

2. Gorres. Si l’alumnat en porta, en entrar a l’institut la desarà dins de la motxilla. 

3. Patinets, monopatins i altres mitjans de desplaçament similars. L’alumnat que el porti 
haurà de deixar-lo encadenat a la zona habilitada de la mateixa manera que les bicicletes. 
En cap cas aquests elements poden ser deixats a consergeria. 

4. Pilotes de cap tipus.  

 

 

5. Llaminadures i  begudes ensucrades de cap tipus.  

Volem sensibilitzar per adquirir uns hàbits alimentaris saludables, per aquesta raó, fomentarem 
esmorzars com: entrepans, fruita, cereals, làctics, aigua, sucs i/o batuts variats.  

 

La captació i/o publicació a internet d’imatges (fotos i vídeos) vinculats/des amb el centre, sense 
l’autorització de la/les persona/es que hi apareixen, serà considerada una falta molt greu. 
Recordar que està tipìficat com a delicte i que els pares són els responsables dels actes dels 
seus fills/es. 

 
 

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 
 

Quan algun professor/a posa una incidència, arribarà una notificació a la família mitjançant 
l’aplicatiu.  
Tots els casos d’expulsió de l’aula es gestionaran des de DIRECCIÓ conjuntament amb LA 
COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA. 
 
L’acumulació d’incidències introduïdes a l’aplicatiu poden repercutir en la pèrdua del carnet 
personal per punts, i  des de direcció es prendran les mesures disciplinàries pertinents. 
 
Els alumnes que tinguin propostes de manera molt continuada es prendran altres 
mesures. 
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MESURES COVID19: 
 

- Ús de la mascareta obligatòria al centre (tant a passadissos  i pati com l’aula) 
- Es recomana utilitzar dues mascaretes al llarg del matí. 
- Respectar la distància d’1,5 m. 
- Neteja de mans amb hidrogel dos cops al dia. 
- Neteja  i desinfecció de la taula abans de marxar a casa. 
- Taula i cadira d’ús personal, ningú es pot canviar de lloc. 
- Portar material propi i no compartir. 
- Portar de casa una ampolla d’aigua cadascú. 
- Per evitar aglomeracions, l’alumnat haurà d’anar a l’wc ales hores d classe. 
- Les finestres de l’aula han de romandre sempre obertes. 

 
● En cas de confinament d’un grup o de tancament del centre:  
- Es respectarà l’horari del grup classe fent un 50% aproximadament del total d’hores.  
- El/la professor/a de cada matèria s’haurà de connectar de manera telemàtica respectant 

l’horari adaptat al confinament. En el cas dels tutors es connectaran una hora setmanal 
per fer un seguiment de l’alumnat, tant del seu rendiment com del seu estat emocional, i si 
cal es mantindrà comunicació amb la família via telefònica.  

- Es mantindran les reunions d’equip docent i tutors per detectar possibles casos de 
vulnerabilitat i actuar des de la tutoria juntament amb el departament d’orientació.  

- En el cas de que el confinament sigui d’un grup o més, s’habilitarà un ordinador portàtil a 
la mateixa aula confinada. Si no fos possible fer-ho a l’aula per problemes tècnics, es 
buscarà un espai alternatiu.  

● En cas d’1 o més alumnes confinats:  
- Cada professor/a enviarà les tasques setmanals corresponents (només si l’alumne/ es 

troba bé). 
 

● Activitats  i serveis que de moment no es faran pel covid: 
            Sortides, viatges, activitats extraescolars , treball de síntesi, projecte de recerca de 4t i 

servei comunitari. Cantina tancada. 
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PÀGINA WEB 
 
 
 
El centre disposa d’una pàgina web en què 
podreu consultar notícies i novetats del vostre 
interès, així com informació pròpia del centre 
(normatives, reglaments, dates importants, 
composició dels departaments,...). La pàgina es 
troba en desenvolupament, però ja la podeu 
visitar. L’adreça és: 

www.institutlaromanica.org 
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PROPOSTA DE CALENDARI ESCOLAR 2020/ 2021  

 
 

 
 

 

  

Calendari	  Escolar	  20-‐21	  ESO-‐BTX

Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Diada	  de	  Catalunya 11	  de	  setembre	  2020
1 2 3 4 Mare	  de	  Déu	  del	  Pilar 12	  d'octubre	  2020

1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10 11 Festa	  de	  tots	  Sants 1	  de	  novembre	  2020
7 8 9 10 11 12 13 12 13 14 15 16 17 18 Festa	  de	  tots	  Santslocal	   2	  de	  novembre	  2020
14 15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24 25 Dia	  de	  la	  Constitució 6	  de	  desembre	  2020
21 22 23 24 25 26 27 26 27 28 29 30 31 Dia	  de	  lliure	  disposició 7	  de	  desembre	  2020
28 29 30 Dia	  de	  la	  Immaculada 8	  de	  desembre	  2020

Vacances	  de	  Nadal del	  22	  de	  desembre	  2020
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg al	  7	  de	  gener	  2021

1 1 2 3 4 5 6 Dia	  de	  lliure	  disposició 15	  de	  febrer	  2021
2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 Vacances	  de	  
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 Setmana	  Santa del	  27/03	  al	  05/04	  2021
16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 Dia	  del	  treball 1	  de	  maig	  2021
23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 Dia	  de	  lliure	  disposició 3	  de	  maig	  2021
30 Festa	  local 31	  de	  maig	  2021

Dia	  de	  St	  Joan 24	  de	  juny	  2021
Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Festius
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
25 26 27 28 29 30 31 Finals	  de	  trimestre	  i	  quadrimestre

Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 Final	  de	  les	  classes
22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
29 30 31 26 27 28 29 30

Les	  sortides	  i	  extraescolars	  es	  programaran	  en	  funció	  de	  les	  instruccions	  

vigents	  pel	  covid	  en	  aquell	  moment

Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dx Dj Dv Ds Dg
1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31

Recuperacions extraordinàries  1r BTX al setembre, 2021

Vacances i Festius

Maig 2021 Juny 2021

Desembre 2020Novembre 2020

Gener 2021 Febrer 2021

Març 2021 Abril 2021

Setembre 2020 Octubre 2020
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DATES IMPORTANTS 

 
● CURS ESCOLAR 
 
Des del 14 de setembre al 22 de juny, ambdós inclosos  
 
El 14 de setembre de 2020: Inici de les classes de ESO i el Batxillerat. 
 
Des del 14 de setembre al 22 de juny, ambdós inclosos  
  
El 22 de juny de 2020: últim dia lectiu de classes a tots els centres. 
 
● DISTRIBUCIÓ I DATES TRIMESTRES I QUADRIMESTRES  

ESO I BTX: 
 

1r TRIMESTRE 14 de setembre al 27 de novembre 
2n TRIMESTRE 30 de novembre al 26 de febrer 
3r TRIMESTRE 01 de març al 11 de juny 
1r QUADRIMESTRE 14 setembre al 29 de gener 

2n QUADRIMESTRE 01 de febrer al 11 de juny 
 

 
ALTRES DATES IMPORTANTS D’ ESO I BTX:  

 
AVALUACIÓ “0” 
 

 28 d’octubre i 4 de novembre 
 
1a AVALUACIÓ  

● FINAL PRIMER TRIMESTRE: 27 de novembre de 2020. 
● Lliurament dels butlletins de notes: 18 de desembre 2020. 
● Exàmens compactats de 2n Batxillerat : 26 i 27 de novembre, 30 i 01 de novembre i 

desembre 2020. 
 

2a AVALUACIÓ  

● Final de segon trimestre: 26 de febrer 2021. 
● Lliurament dels butlletins de notes: 26 de març 2021. 
● Exàmens compactats de 2n Batxillerat : 25 i 26 de febrer , 01 i 02 de març 2021 

 
3a AVALUACIÓ i FINAL 
 
ESO i 1r de Batxillerat 
 

● Fi de la 3a avaluació: 11 de juny 2021. 
● Lliurament de butlletins: 14 juny 2021. 
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2n Batxillerat 
 
-  Exàmens compactats de 2n Batxillerat:  13,14, 17 i 18 de maig 2021 

 
- Pendents de 1r de Batx.  

● 1r examen: 20 i 27  de gener 2021 
● 2n examen: 07 i 14 d’abril 2021 

 
- Fi 3a avaluació:11 de maig 2021 
- Recuperacions final ordinària: de l’19 al 21 de maig (inclosos) 2021 
- Reunions d’avaluació: 26 de maig 2021 
- Lliurament de notes i reclamacions: 28  de maig 2021 

 
- Exàmens extraordinaris: Del 14 al 16 de juny 2021 
- Lliurament de butlletins: 25 de juny 2021 
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AVALUACIÓ FINAL I PROMOCIÓ DE CURS 

 
Al final de curs es farà una sessió d’avaluació en la qual l’equip docent, a la vista de les 
qualificacions que el corresponent professor o professora hagi atorgat en cada una de 
les matèries, decidirà sobre la promoció de cada alumne/a al curs següent. 
 
Perquè l’alumne/a pugui accedir al curs següent, caldrà que totes les qualificacions 
siguin positives ,amb dues excepcions com a màxim sempre i quan no siguin les 
matèries instrumentals.  
 
De forma excepcional, l’equip docent pot decidir la promoció amb avaluació negativa en 
tres matèries si considera que l’alumne té bones expectatives per seguir amb 
aprofitament el curs següent,  i que la promoció serà positiva per a la seva evolució 
acadèmica. 
 
L'alumne podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, 
dins de l'etapa. De manera excepcional podrà repetir dues vegades a quart curs si no ha 
repetit en cursos anteriors. En aquest cas s'ampliarà un any el límit d'edat establert. 
 
AVALUACIÓ FINAL I OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE SECUNDÀRIA 

 
 
L'alumnat que en finalitzar l'educació secundària obligatòria hagi assolit les competències 
bàsiques i els objectius de l'etapa obtindrà el títol de graduat d'educació secundària 
obligatòria. 
 
Perquè l’alumne/a pugui obtenir el títol de graduat en educació secundària, caldrà que 
totes les qualificacions siguin positives. Excepcionalment, l’equip docent, considerant la 
maduresa en relació amb els objectius de l’etapa i les possibilitats de progrés, pot decidir 
l’obtenció del títol per part de l’alumnat que tingui una o dues matèries no superades.  
 
Els alumnes que en finalitzar l'etapa no hagin obtingut el títol de graduat en educació 
secundària obligatòria i tinguin l'edat màxima per continuar al centre, disposaran, durant 
els dos anys següents, d'una convocatòria anual de proves per superar les matèries 
pendents d'avaluació positiva, sempre que el nombre de matèries no sigui superior a 
cinc. 
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CONSERGERIA 
 
 
Us informem que a consergeria no es recolliran DEURES, LLIBRES, ESMORZARS, 
BOSSES D’EDUCACIÓ FÍSICA o similars que s’hagin oblidat a casa, ja que els alumnes 
han d’aprendre a organitzar-se i ser conseqüents amb les seves responsabilitats.  
 
 
 

TREBALL DELS ESTUDIANTS A CASA 
 

 
El treball dels estudiants d’Educació Secundària Obligatòria es desenvolupa principalment a 

l’institut al llarg de la jornada escolar i sota la direcció dels professors i professores de les 
diferents àrees. Tot i això, una part del seu treball cal desenvolupar-lo a casa. El treball no 
s’ha acabat quan surten de l’institut i hauran de dedicar un temps de treball personal a l’estudi. 

Perquè aquest treball sigui eficaç, convé tenir present certes consideracions. Per això 
exposem a la vostra consideració les següents orientacions amb la intenció de facilitar-vos la 
tasca d’orientar els vostres fills i filles: 
- És recomanable que confeccionin un horari en el qual figurin les classes de cada dia i les 

hores de treball que pensa dedicar a casa a estudiar i a fer deures escrits. Convé que aquest 
horari es col·loqui a la seva habitació, en lloc visible, per tal de recordar les classes i el 
compromís d’estudi. 

- Cal tenir present que les hores dedicades a l’estudi no siguin les últimes hores de dia perquè, 
a causa del cansament, no seran gaire útils. 

- És important que durant el temps que estiguin estudiant, no tinguin interrupcions per part 
de germans petits o dels mateixos pares, amb la finalitat que puguin concentrar-se en la seva 
feina. 

- Podeu ajudar els fills comprovant si durant l’hora d’estudi aprofiten el temps. Si no 
l’aprofiten prou, hauríeu d’animar-los a tornar a la feina, sempre amb una actitud positiva, 
motivant-los i fugint d’amenaces o desqualificacions.  

- No es pretén que els pares o mares ensenyin els fills o filles, però sí que podeu ajudar-los a 
trobar solucions, (no sé com es fa, però potser ho explica el llibre o podries preguntar-ho al 
professor a l’hora del pati) 

- La col·laboració dels pares o mares també podria consistir a revisar habitualment amb el 
fill o filla les anotacions de l’agenda i ajudar-lo a organitzar els treballs o a decidir si 
convé fer en primer lloc allò que s’ha de presentar l’endemà o allò que és més difícil. 

- En algunes ocasions seria bo adequar algunes activitats familiars a les necessitats d’estudi 
dels fills o filles. No convé, per exemple, mirar la televisió mentre ell o ella està estudiant, o 
anar la resta de la família al cinema mentre ella o ell es queda a casa treballant. 

- Si és possible, hauria de tenir un lloc d’estudi fix (millor per a ell o ella sols), amb una taula 
prou gran, amb alguns prestatges o armari on guardar els llibres, temperatura confortable 
però no excessiva, bona il·luminació (situada de manera que la llum li arribi pel costat 
esquerre, si és dretà), i el més silenciós possible. 

- És molt bo animar-los a fer la feina ben feta, no només a fer-la. 
- Cal motivar-los, mostrant aprovació, quan han fet bé el seu treball, quan s’hi ha esforçat i 

solament renyar-los si no s’hi han esforçat. Sempre és més eficaç l’estímul positiu que el 
negatiu 


