
Santa Bàrbara, setembre de 2020

Institut Les Planes
Reunió tutors – famílies

Primer d’ESO

Inici de curs 2020 - 2021



▪ El Centre té establert un sistema de control d'assistència dels alumnes.

Cal que en feu un seguiment estricte. Si no disposeu de correu electrònic,
l'Institut us enviarà mensualment la notificació de faltes dels vostres fills.

Cal adreçar-se al tutor respectiu per clarificar les absències.

▪ La puntualitat és un concepte bàsic en la formació dels alumnes; és per aquest
motiu que des de l’Institut volem inculcar l’adquisició d’aquest valor tot
penalitzant-ne la seva manca reiterativa.

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
Assistència i puntualitat
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NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
Reglament de Règim Intern

• Comissió de Convivència Interna:

 Vetllarà pel bon funcionament dels criteris disciplinaris al centre.

 Tramitarà els fulls d’incidència i enviarà la informació a les famílies.

 Aplicarà les mesures correctives corresponents a cada falta comesa.
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Diseño de título y contenido con gráfico

▪ 1ª conducta contrària o full d’incidència: Amonestació telefònica (professor/-a) i per escrit (Comissió de convivència) als pares, i
realització de tasques educatives en horari no lectiu: una còpia dels drets i deures de l’alumne a presentar en dos dies.

▪ 2ª conducta contrària o full d’incidència: Amonestació telefònica (professor/-a) i per escrit (Comissió de convivència) als pares, i
realització de tasques educatives el dilluns o dimarts de les 17 a les 18 hores. Si no s`ha complert la 1a sanció hauran de realitzar la còpia
dels drets i deures de l’alumnat durant aquest temps.

▪ 3ª conducta contrària o full d’incidència: Amonestació telefònica (professor/-a) i per escrit (Comissió de convivència) als pares, i
realització de tasques educatives el dilluns i dimarts de les 17 a les 18 hores. A més a més, no podrà participaren les activitats
extraescolars fora del centre ni en les complementàries realitzades al mateix, durant els 30 dies següents a la notificació de la sanció.

▪ 4ª conducta contrària o full d’incidència: Amonestació telefònica (professor/-a) i per escrit (Comissió de convivència) als pares, i
realització de tasques educadores fora del grup classe durant una setmana, amb els professors i grups de Batxillerat.

▪ 5ª conducta contrària o full d’incidència: Amonestació telefònica (professor/-a) i per escrit (Comissió de convivència) als pares, i
realització de tasques educatives el dilluns i dimarts de les 17 a les 18 hores durant dues setmanes. A més a més, no podrà participaren les
activitats extraescolars fora del centre ni en les complementàries realitzades al mateix, durant els 90 dies següents a la notificació de la
sanció.

▪ 6ª conducta contrària o full d’incidència: Es considerarà falta greu. Obertura d’expedient disciplinari, amb informe que constarà en
l’expedient acadèmic de l’alumne i expulsió cautelar durant una setmana. El Cap d’Estudis ho comunicarà als pares.

NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
Reglament de Règim Intern

Normes de convivència
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Diseño de dos objetos con tabla
NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT

Reglament de Règim Intern
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COMUNES

CATALÀ (3 h) C. SOCIALS  (3 h) TECNOLOGIA  (2 h)

TUTORIA
(1 h)

CASTELLÀ  (3 h) C. NATURALS  (3 h) MÚSICA  (2 h)

MATEMÀTIQUES  (3 h) ANGLÈS  (3 h) EDUCACIÓ FÍSICA  (2 h)

OPTATIVA (2 h)
(CAT., CAST.,MAT.)*

*Trimestral

ED. VISUAL  I 
PLÀSTICA  (2 h)

RELIGIÓ /
CULTURA I VALORS  

(1 h)

DISTRIBUCIÓ CURRICULAR
PRIMER D’ESO
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TREBALL DE SÍNTESI (I)

Què és?

o Un conjunt d'activitats interdisciplinàries, concebudes per comprovar si
s'han assolit, i fins a quin punt, els objectius establerts en les diverses àrees
curriculars.

o Un treball que fomenta la cooperació, la recerca i la relació amb l'entorn.

o Es realitzarà als tres primers cursos de l’ESO i tindrà lloc durant la setmana
del 22 al 26 de març de 2021.

o En finalitzar el treball l’alumnat haurà de presentar-ne el resultat que serà
avaluat per un tribunal format per professors/res.
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AVALUACIÓ I BUTLLETINS

o A cada curs es realitzaran un total de 6 avaluacions:

→ Una d’inicial (*)

→ Tres de trimestrals

→ Una de final 

→ Una d’extraordinària

o Cada trimestre rebreu puntual informació acadèmica de l'alumne,
incloent-hi les qualificacions de les àrees cursades, que haureu de
retornar signada al tutor/a el més aviat possible.
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Qualificacions

NOU DECRET D’AVALUACIÓ
ORDRE ENS/108/2018 de 4 de juliol

• ASSOLIMENT 
EXCEL·LENT

• ASSOLIMENT 
NOTABLE

• ASSOLIMENT 
SATISFACTORI

• NO 
ASSOLIMENT

NA AS

AEAN

El Treball de Síntesi:

no fet (NF), fet (FT) i

fet amb aprofitament

(FA).
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NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
Sortides  extraescolars  fixes

Aquestes activitats es realitzaran si l’evolució
de la pandèmia i les indicacions rebudes pel
Departament d’Educació ho permeten.
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HORARI LECTIU D’ALUMNES

de dilluns a divendres a les 8:00 hores (al matí)

Entrada

dilluns i dimarts ales 15:00 hores (de tarda)

dilluns i dimarts a les 17:00 hores Sortida

Sortida dimecres i divendres a les 13:30 hores

dijous a les 14:30 hores

HORARI DE SECRETARIA 

PER A L’ATENCIÓ TELEFÒNICA 

AL PÚBLIC

De dilluns a divendres:

de 10:30 a 13:00 h

Dilluns i dimarts:

de 15:00 a 17:00h

MARC HORARI
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▪ Primera viñeta aquí

▪ Segunda viñeta aquí

▪ Tercera viñeta aquí

HORARIS DE VISITA 
TUTORIES I EQUIP DIRECTIU
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Caldrà demanar cita prèvia al telèfon
del centre per a ser atesos de manera
telemàtica i, excepcionalment, de
manera presencial. La persona amb
qui voldreu parlar es posarà en
contacte amb vosaltres.

977   719  416

INS LES PLANES



CALENDARI

INICI CURS: 14- 09 -2020                          FINAL DE CURS: 22-06-2021

• VACANCES DE NADAL

Del  22 de desembre de 2020  al  7 de gener de 2021 (ambdós inclosos)

• VACANCES SETMANA SANTA

Del 27 març  al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

• DIES FESTIUS

12 d’octubre i 8 de desembre de 2020 

• LLIURE DISPOSICIÓ

7 de desembre del 2020. 15 de febrer del 2021 i  11 de maig del 2021

• FESTES LOCALS

4 de desembre de 2020 i 10 de maig del 2021
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WEB:

agora.xtec.cat/ieslesplanes

FACEBOOK:

Institut Les Planes

APP:

iEduca TokApp

1

2

3

L’INSTITUT EN XARXA
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SI ENS CONFINEN...

Comunicacions del centre a tota la comunitat

Comunicació alumnes – tutor/a

Plataforma de cada assignatura: moodle, whatsapp, telèfon...

Comunicació alumnes – professorat

Plataformes digitals de cada assignatura 



SI ENS CONFINEN...

Comunicació famílies – tutor/a o professorat

Tutor/a

Professorat

Famílies                                                                          



MESURES



MASCARETA

ÚS OBLIGATORI

SEMPRE



HIGIENE MANS

FEBRE PRESA DE CASA



ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE

PORTA B: PRINCIPAL (HALL)

Entrada 08:05h i 15:05h 

Sortida 13:30h i 17:00h 



ESBARJO

11:00 a 11:30

Accés: 2a porta 

sud del pati

Zona d’esbarjo: 

pati sud



MENJADOR

GRUPS ESTABLES

DISTÀNCIA SEGURETAT

ESPAI FIX PER A CADA 

ALUMNE/A



AULES

GEL HIDROALCOHÒLIC

DISTANCIAMENT

AULES ESPECÍFIQUES: 

DESINFECTANT I 

PAPER



MATERIAL INDIVIDUAL



PROTOCOL CAS 

Al centre:

Aïllament

Trucada a la família (tenir sempre el telèfon disponible)

En cas de gravetat      

Família:

Contactar amb el CAP (telefònicament)

Fora del centre:

Contactar amb el CAP






