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El projecte educatiu del centre

 Compromís amb la laïcitat 
 Impuls dels ensenyaments artístics
 L’aprenentatge de valors democràtics i cívics i foment 

de la participació activa de l’alumnat i les seves famílies
 Atendre la diversitat de l’alumnat des de la 

perspectiva que aquesta no és un problema sinó una 
font de riquesa per als nostres alumnes

 Compromís amb la renovació tecnològica i pedagògica
 Foment de la pluralitat lingüística (anglès i francès) 

participant en projectes europeus d’intercanvi lingüístic 
amb la llengua catalana com a llengua vehicular.



Les matèries de l’ESO
Matèries comunes 1r 2n 3r 4t

Llengua i literatura catalana 3 3 3 3
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3* 4* 3* 4*
Ciències socials: geografia i història 3 3 3 3
Ciències de la naturalesa: biologia geologia 3* 2*

Ciències de la naturalesa: física i química 3* 2*

Matemàtiques 3 4 4 4
Educació Física 2 2 2 2
Visual i plàstica 2 2
Música 2 2
Tecnologia 2* 2* 2*
Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1
Tutoria 1 1 1 1
Optatives 2 2 2 3+3+3
Treball de síntesi /Projecte de recerca



Com serà el nou curs? 



Principals mesures covid-19 
que s’aplicaran

 Entrades i sortides esglaonades

 Mans netes en entrar i cada dues hores

 Guardar la distància d’1metre entre alumnat estable a 
l’aula sense mascareta. 

 Ús de la mascareta quan calgui (amb grups no 
estables) i distància d’1,5 metres.

 Grups estables tot el curs amb limitació de circulació

 Responsabilitat de les famílies a l’hora de portar 
l’alumnat al centre. (Simptomatologia covid-19)



Organització del curs 
 L’horari és de 8.00 a 14.30. Estem treballant en l’aplicació de mesures 

covid-19 per entrar i sortir i per a l’organització dels grups. 

 Al setembre rebreu una convocatòria virtual per explicar les 
concrecions del curs 20-21. Amb mesures organitzatives i sanitàries per 
a  tot el curs. Caldrà deixar les adreces de correu correctes i estar al cas!

 Confecció dels grups: els vostres fills no estaran sols, normalment tenen 
referències del centre de procedència, procurem que sigui així. 

 Els grups són heterogenis. Seguint els següents criteris : 
- equilibri nois noies
- notes de primària / competències bàsiques
- afinitats detectades

La relació amb el/la tutor/a. Hi ha prevista una reunió amb tutores a primers 
d’octubre.



Organització del curs 
 Canvi principal entre primària i secundària. 

 El dia de la presentació de curs rebran el Llibret de l’alumne i la 
família

 Hi haurà una preavaluació a l’octubre. El/La tutor/a us farà 
arribar el resultat durant el mateix mes d’octubre. Ha de servir 
per detectar possibles problemes d’adaptació  o acadèmics.

 Es lliuren notes abans de Nadal, de Setmana Santa i de 
vacances d’estiu.

 Criteris d’avaluació de matèries: Qui suspèn alguna matèria al 
juny ha de fer feina d’estiu.



Organització del curs 

 A l’alumne que presenta dificultats se li apliquen recursos 
de personal i metodològics per ajudar-lo.

 En determinades matèries fem agrupaments de reforç 
(llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques)

 Les optatives de 1r serveixen per iniciar l’itinerari 
formatiu. Estan reformulant-se per adaptar-se a les 
mesures Covid-19

 Llengua francesa (de 1r fins a 4t)
 Descobriment del món de la Tecnologia
 Enigmes i jocs matemàtics
 Esports col·lectius



Organització del curs 

 Ordinador: Tot l’alumnat ha de tenir un portàtil a la seva 
disposició, hi ha matèries en què és imprescindible. Els 
hauran de portar quan se’ls demani. Segons les mesures 
Covid-19 que s’hagin d’aplicar (confinament) convé que el 
tinguin les prestacions al dia. 

 Es treballarà amb Moodle i Classroom

 Hi haurà una adreça de correu corporatiu per a l’alumnat

 Material escolar i agenda. El centre proporcionarà a 
l’alumnat una carpeta d’anelles amb fulls i una agenda, 
només cal comprar separadors Allí distribució de 
la feina diària. 



Organització del curs 

Hi ha un Pla d’Acció Tutorial estructurat de 1r 
a 4t d’ESO.

Temes:

Autoconeixement

Organització dels estudis/ orientació

Convivència 

Maduresa personal



Organització del curs 

El centre realitza activitats com a Projectes de centre:

-Participació amb altres centres de VNG en el 
projecte CANTEM 
-Participació en les activitats de Nadal, Carnaval i 
Sant Jordi. Aquest any dependrà de l’aplicació de 
mesures covid-19
-Participació a les proves Cangur de matemàtiques
-Participació a l’activitat Menja llibres
-Activitats extraescolars de l’associació esportiva
-Taller d’educació emocional (adaptació)



Organització del curs 

 Tenim un pla de sortides de convivència amb 
l’alumnat durant tota l’ESO

-Colònies en anglès a 1r
-Estades a la natura a 2n
-Estada a Irlanda a 3r
-Viatge de Fi d’Etapa a 4t

 Les sortides de tutoria i de departaments tenen 
una finalitat pedagògica, per tant, són 
obligatòries.



Informacions pràctiques
 Llibres Iddink. Estan penjats al web. L’alumnat de reforç ha de 

comprar els llibres de reforç.  L’alumnat SIEI no compra llibres. 

Per llibres de lectura d’anglès paguen 8€, que inclou totes les 

lectures. Els de francès van a part.

 Les lectures de llengua catalana i castellana s’hauran 

d’aconseguir a part. Unes les facilitarà el professorat i altres no.

 Pagament de sortides. El sistema TPV ens permet rebre al mòbil 

la informació dels pagaments del curs per activitats i fer-ne la 

gestió



Convivència 

 Sobre mòbils i xarxes socials. No són necessaris. No 
ens fem responsables del deteriorament, furt o robatori 
d’aquests aparells. Recomanem que no en portin 
perquè són una font de distracció i conflicte. 

 Sortir del centre. No poden sortir en horari lectiu si no 
van acompanyats d’un adult. No serveix la nota a 
l’agenda.



Convivència 

 Les faltes d’assistència es fan a través d’un 
programa informàtic anomenat IEDUCA. La tutora es 
posarà en contacte amb vosaltres a través d’aquesta 
aplicació. Cal avisar al més aviat possible d’absències o 
altres incidències que es puguin produir.

 Convivència i disciplina. Tindreu constància de si 
l’alumnat comet alguna falta lleu, greu o molt greu. Si és 
greu o molt greu avisem immediatament la família i 
s’obre el procediment previst en les NOFC.



Contactar amb el centre

 Mitjançant la Plataforma IEDUCA, per telèfon o 

correu electrònic (domini insmallafre.cat)

 Entrevistes amb el tutor/a

 Entrevista amb algun membre de l’equip directiu

Podeu seguir la vida de l’institut a través de la 

Pàgina Web del centre o per Facebook, Instagram i 

Twitter



Col·laborar amb el centre

 Participant amb l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes. (AMPA)

 Formant part del Consell Escolar

 Assistint a les reunions amb famílies que 
el centre convoca



On trobar-nos?
Contactar amb el centre:

Generalitat de Catalunya

Departament d’Educació

Institut Dolors Mallafrè i Ros

Carrer Doctor Zamenhof,57

08800 Vilanova i la Geltrú

Tel. 93 814 22 04 

iesmallafre@xtec.cat

http//www.iesmallafre.cat

L’horari de secretaria és de 9.00 a 13.00 de dilluns a divendres 

i dimecres de 15.30 a 17.00 hores.  


