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UNA FRASE ...

L’objectiu principal de l’educació és el de 
crear persones que siguin capaces de fer 
coses noves i no simplement de repetir el 
que altres generacions han fet. 
Jean Piaget

Educar la ment sense 
educar el cor no és 
educació en absolut. 
Aristòtil

L’educació és l’arma més poderosa per canviar 
el món. Nelson Mandela



BENVINGUDA

Vídeo presentació

https://drive.google.com/file/d/1oSbKGBskP04do8aaY2jWKvsMPNMiE7MI/view
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AGRUPACIONS i TUTORIA
Curs 21-22     

Agrupacions: 113 alumnes en 4 tutories A, B, C, D. Grups heterogenis.

Grup Tutor/a Mail Atenció famílies

B2A
Blanca Llopis blanca.llopis@institutmatadepera.cat  
Mercè Prieto merce.prieto@institutmatadepera.cat  

B2B
Pablo Lanau pablo.lanau@institutmatadepera.cat  
Higini Fernández higini.fernandez@institutmatadepera.cat  

B2C
Rosa Roca rosa.roca@institutmatadepera.cat  
Rosa Molina rosa.molina@institutmatadepera.cat  

B2D
Montse Ortiz montse.ortiz@institutmatadepera.cat  
Joan Farré joan.farre@institutmatadepera.cat  

Coordinadora de nivell: Mercè Prieto 

mailto:blanca.llopis@institutmatadepera.cat
mailto:merce.prieto@institutmatadepera.cat
mailto:pablo.lanau@institutmatadepera.cat
mailto:higini.fernandez@institutmatadepera.cat
mailto:rosa.roca@institutmatadepera.cat
mailto:rosa.molina@institutmatadepera.cat
mailto:Montse.ortiz@institutmatadepera.cat
mailto:joan.farre@institutmatadepera.cat


EQUIP DOCENT
Curs 21-22    

   

   

 B2 A (N1) B2 B (N2) B2 C (N3) B2 D (LAB 3)

Tutoria
Convivència (1h)

Blanca Llopis
Mercè Prieto

Pablo Lanau
Higini Fernandez

Rosa Roca
Rosa Molina

Montse Ortiz
Joan Farrè

Cotutoria Mercè Prieto Higini Fernandez Rosa Molina Joan Farrè

Català Txell Val Txell Val Txell Val Txell Val

Castellà Rosa Romero Rosa Romero Rosa Romero Rosa Romero

Anglès
Codocència (1h)

Montse Ortiz
Sergi Garcia

Montse Ortiz
Sergi Garcia

Montse Ortiz
Sergi Garcia

Montse Ortiz
Sergi Garcia

Filosofia Rosa Molina Rosa Molina Rosa Molina Rosa Molina

Història Rosa M Roca Rosa M Roca Rosa M Roca Joan Farrè

Mod 1 Blanca Llopis (MAT) Blanca Llopis (MAT) Paula Arrebola (MS)
Rosa Celebrovsky(LA)

Blanca Llopis (MS)

Mod 2 Mercè Prieto (FS)
Xavi Ros (CT) Mercè Prieto (FS) Toni Muñoz (EE) Toni Muñoz (EE)

Mod 3
Mercè Prieto (QU) + 
Isabel Moncunill 
(desdobl)

Mercè Prieto (QU)
Higini Fernández (TI) Rosa M Roca (GG) Rosa M Roca (GG)

Mod 4 Ramon Bellmàs (BI) Pablo Lanau (DT) Mireia Garcia  (LC) Griselda Codinach (HA)
Irene Sebastián (LS)

Referent orientació Dep. Orientació

Coordinació IOC Blanca Llopis

Equip Docent Mercè Prieto (coordinadora) i tot el professorat del nivell



 
CALENDARI 
Curs 21-22     

Primer trimestre: 13 de setembre al 26 de novembre
13 setembre: inici activitats lectives
11 octubre: Festiu lliure disposició
12 octubre: Festiu. Dia de la Hispanitat
1 novembre: Festiu. Tots Sants
6 de desembre: Festiu. Dia de la Constitució
7 de desembre: Festiu lliure disposició
8 de desembre: Festiu. La Puríssima.
23 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos): Vacances de Nadal

Segon trimestre: 26 de novembre a l’25 de febrer
24 de gener: festa local Sant Sebastià
28 de febrer: Festiu lliure disposició (Carnestoltes)
11 d’abril a 18 d’abril: Vacances Setmana Santa (ambdós inclosos)

Tercer trimestre: 25 de febrer fins 15 maig
29 abril: Festiu lliure disposició
16 de juny: Festiu. Pasqua de Granada

Lliurament de notes telemàtiques
Primera avaluació → 17 de desembre
Segona avaluació → 11 de març
Tercera avaluació → pendent
 



       
CARACTERÍSTIQUES NIVELL
Curs 21-22     

ACOMPANYAMENT
CANVI

ADAPTACIÓ
ESFORÇ

ADOLESCÈNCIA
IL·LUSIÓ
NOVETAT

EXPECTATIVES
COMPANYERISME

REPTES



PLA D’ACCIÓ TUTORIAL 
Curs 21-22

 
● Tutoria: valors, tècniques i hàbits d’estudi, esperit crític, hàbits 

saludables, cotutories ...

● Tallers: tècniques d’estudi, ca n’Eva dol, gènere, medi-ambient, 

orientació universitària (projecte Brúixola, xerrades ex-alumnes, etc)

● Pla Salut escola: infermer

● Activitats Solidàries

○ Marató

○ Sopar solidari

○ Recollida roba, joguines,

      menjar, ……

 



ESCOLA INCLUSIVA 
Curs 21-22 

Metodologia com a eina facilitadora de la inclusivitat 

Recursos organitzatius:  

● Professorat de suport a determinades àrees (codocències)
● Atencions individualitzades
● Plans Individualitzats (PI)

 



PARES I MARES DELEGATS
Funcions:
● Via de comunicació famílies i escola
● Propostes d’activitats educatives
● Cohesió de grup
● Vehicular col·laboracions
● Relació amb Junta AFA
● Interacció amb el centre en cas de confinament del 

grup. 
● Reunions amb coordinació de nivell
● Preparar comiat d’etapa

PARTICIPACIÓ FAMÍLIES 
Curs 21-22



    
● FORMACIÓ FAMÍLIES CLASSROOM 

S’enviarà mail per a inscriure’s. 
La formació està prevista per la primera setmana de 
novembre.  

● ACACIA
S’enviarà mail amb vídeo explicatiu i usuari i contrasenya
Està habilitat perquè la família justifiqui la falta d’assistència.

● PARES I MARES DELEGATS

● PARTICIPACIÓ ALS PROJECTES 
On treballeu? 
Us animeu a explicar-nos coses TELEMÀTIQUES? 

PARTICIPACIÓ FAMÍLIES 
Curs 21-22



● ALTRES (presentacions telemàtiques, xerrades per meet …)

PARTICIPACIÓ FAMÍLIES 
Curs 21-22



SORTIDES 
Curs 21-22 

NIVELL DATA LLOC MATÈRIA ACTIVITAT DURADA

1r TRIMESTRE

B2 divendres, 29 d'octubre Barcelona Tutoria Sortida Castanyada matí

B2 dijous, 4 de novembre Institut Tecno Taller d'electricitat 1,30 hores

B2 dimecres, 24 de 
novembre

Institut Només ciències Monòlegs científics 1,30h 
(12:30-14:00)

B2 dimarts, 14 de 
desembre

Terrassa Física Partícules 
subatòmiques/magnetisme

matí



SORTIDES 
Curs 21-22 

NIVELL DATA LLOC MATÈRIA ACTIVITAT DURADA

2n TRIMESTRE

B2 31 de Gener UAB Química Reaccions químiques mati

B2 Gener (finals) Barcelona Dibuix Tècnic La Pedrera matí

B2 dijous, 27 gener online? Història Homenatge víctimes holocaust  matí

B2 28-31 gener Tarragona Llatí Monuments per les PAU matí

B2  Dijous 3 de febrer UAB Tutoria Jornada de portes obertes matí

B2 Febrer 23,24 i 25 Madrid Tutoria Visita cultural de tutoria 3 dies

B2 2n trimestre Barcelona Història Art Visita MNAC i Mies van der Rohe matí



 
○ Pagament per ingrés en dues vegades: octubre i 

tercer trimestre. 

○ Autorització única per a totes les sortides + full de 
pagament. 

○ Possible viatge Madrid: dies 23, 24, 25 de febrer

PAGAMENTS I 
AUTORITZACIONS   Curs 21-22 





- A consergeria no es recullen bosses, entrepans…
- Trucar a casa des de consergeria si hi ha alguna 

urgència. 
- Ordinadors carregats de casa i portar auriculars. No està 

permès tenir-hi jocs.
- Seguir les indicacions en l’ús del mòbil al centre
- Ser responsable de la clau de la taquilla
- Estar al dia de la feina(classroom, agenda virtual, agenda, 

etc)

ALGUNS RECORDATORIS
Curs 21-22 



- Recolzar, ajudar, 
col.laborar i comprendre 
potenciant hàbits d’estudi, 

hàbits 
saludables(alimentació, 

descans, etc), ajudant-los i 
empatitzant amb els seus 
dubtes, pors,... en un curs 

que per ells i elles és 
intens.

QUÈ PODEM FER DES DE 
CASA Curs 21-22



- Controlar l’ús d’internet i de mòbils.
- Valorar i dosificar, si cal, les activitats extraescolars.
- Col·laborar amb el tema de les sortides i altres temes 

organitzatius (autoritzacions, pagaments, assistència…).
- Controlar l’assistència a classe i la puntualitat. Justificar faltes, 

recollir els alumnes si han de sortir, anotar-ho a l’agenda.
- Conèixer la normativa de l’institut (agenda, guia de 

l’estudiant…).
- La comunicació entre escola i família és a través del correu de 

família → familia.cognom.nom@institutmatadepera.cat El butlletí 
de notes apareix a la carpeta de família

I, QUÈ MÉS? Curs 21-22

mailto:familia.cognom.nom@institutmatadeera.cat


Calendari B2 
Curs 21-22

CALENDARI B2
Final trimestres

1r trimestre       26 de novembre
2n trimestre      25 de febrer
3r trimestre      4 de maig

Recuperacions
Pendents de 1r BTX. Abans 15 d’abril
Finals maig
Extraordinàries (setembre) juny 

Lliurament notes 
1r trimestre 17 de desembre
2n trimestre 11 de març
3r trimestre i final pendent



Final d’etapa

CARACTERÍSTIQUES 
NIVELL Curs 21-22



Curs intens i ràpid, amb molts continguts, 
força teòric que demana responsabilitat i 
bons hàbits de treball: 
✓ revisar apunts
✓ estudi diari: deures, treballs... 
✓ preparar exàmens
✓ fer un treball de qualitat

CARACTERÍSTIQUES 
NIVELL Curs 21-22



Pla d’estudis
Matèries comuns

DISSENY CURRICULAR
Curs 21-22

1r curs 2n curs

Llengua catalana i 
literatura I

Llengua castellana i 
literatura I

Llengua estrang. I

Filosofia i Ciutadania

Educació física

Ciències món 
Contemporani

Llengua catalana i 
literatura II

Llengua castellana i 
literatura II

Llengua estrangera II

Història Filosofia 

Història d’Espanya



DISSENY CURRICULAR
Curs 21-22

MODALITAT: Ciències i Tecnologia □

Primer curs (2020-2021) Segon curs (2021-2022)

Matemàtiques I       Matemàtiques II     

Física I  Ciències Terra I Psic. 
Sociologia Física II    Ciències Terra II    

Química I   Tec. Industrial I Francès Química II  Tec. Industrial II  

Biologia I   Dibuix Tècnic I    Religió  Biologia II    Dibuix 
Tècnic II     Electrotècnia  

Matèries de modalitat batxillerat científic-tecnològic



DISSENY CURRICULAR
Curs 21-22

Matèries de modalitat batxillerat social-humanístic

MODALITAT: Humanitats i Ciències Socials
Primer curs (2020-2021) Segon curs (2021-2022)

Matemàtiques Aplicades I  Llatí I       Matemàtiques Aplicades II  Llatí II  

Economia d’empresa I  Psicologia i Sociologia Economia d’empresa II  Literatura 
Castellana 

Histi. Món Contemporani   Grec I   Francès  Geografia   Grec II 

Literatura Universal □ Economia Religió  Història de l’Art Literatura 
Catalana 



Especial èmfasi en l’orientació acadèmica i personal:
✓Dissenyar estratègies per resoldre les dificultats sorgides 

durant el trimestre i aconseguir un millor rendiment
✓Informar els alumnes sobre les sortides després del BTX., 

vies d’accés als diferents graus...
✓Fer sortides/xerrades per informar sobre l’oferta d’estudis  

actuals (UAB; UPC; informació sobre Saló de l’Ensenyament, 
xerrades al Vapor universitari (assistència per lliure)…)

✓Visita d’alumnat d’altres anys com a guia i referent d’aquesta 
etapa.

✓Seguiment individualitzar del tutor/a
✓Tutories planificades també en funció d’interès dels alumnes

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Curs 21-22



Característiques alumnat IOC

• Treball autònom
• Horaris adaptats. Només poden faltar a primeres i últimes hores 

amb autorització família.
• Carta de compromís.
• Les matèries són avaluades per l’IOC. Cada matèria es divideix en 

dos blocs i es dona nota de cada bloc.
• El lliurament de les activitats és imprescindible per aprovar la 

matèria.
• En cas de suspens s’ha de repetir tot el bloc I simultàniament amb 

el bloc II.
• En els períodes en els que no fan IOC l’alumnat ha de fer tasques de 

les altres matèries del curs.

IOC
Curs 21-22



TREBALL DE RECERCA
Curs 21-22

QUÈ ÉS? Un treball d’investigació sobre un tema que realitza tot l’alumnat de 
btx. orientat per un tutor.

OBJECTIUS
▪ Iniciació a la recerca: posar en pràctica les capacitats d’investigació, 
organització i esforç
▪ Aplicació dels coneixements  i habilitats adquirits al llarg ESO i BTX.: 
presentació neta i ordenada, estructuració, ús adequat de la llengua, 
elaboració de conclusions.
▪ Demostrar l’assoliment dels objectius generals de l’etapa
▪ Exposar oralment i en públic el treball de recerca

✓ Representa el 10% de la nota de Batxillerat
✓ Al llarg del curs de 1r Batxillerat: S’ha donat informació sobre les 

tècniques i pautes de la recerca.  
✓ Juliol-desembre de 2n Btx :  Continuació de la realització del treball 

iniciada a 1r i continuada al llarg de l’estiu.
✓ Desembre: Lliurament del treball escrit  dia 18-21 de desembre
✓ Gener: exposició oral  del treball 20.1.20. Obert a les famílies 

telemàticament



Programacions de matèria: criteris d’avaluació i 
recuperació de cada matèria

Nota numèrica

Exàmens al llarg del curs: avaluació contínua

AVALUACIÓ BATXILLERAT
Curs 21-22



AVALUACIÓ BATXILLERAT
Curs 21-22

● Tenir un 5 de mitjana és un condició necessària, però 
no suficient atès que també cal tenir en compte la 
valoració que es fa de l'evolució de l'alumne o alumna 
en el conjunt de les matèries, i la seva maduresa 
acadèmica en relació amb l'assoliment dels objectius 
generals del batxillerat per continuar el seu itinerari 
formatiu.

● Recuperacions de pendents de primer de batxillerat: al 
llarg del curs i en exàmens extraordinaris al final del 
curs.

● No presentar-se a un examen de recuperació final 
representarà la no superació de la matèria, que quedarà 
suspesa.



AVALUACIÓ BATXILLERAT
Curs 21-22



Proves d’accés a la Universitat (EBAU)  
Curs 21-22

QUALIFICACIÓ DE LES EBAU

Fase General (obligatòria): Els alumnes s’examinen 
de 4 matèries comunes (català, castellà, idioma i història ) i 
1 matèria comuna de modalitat (matemàtiques, 
matemàtiques aplicades, llatí o història i fonament de les 
arts). 

Es fa la mitjana aritmètica dels 5 exercicis i d’aquí surt la 
QUALIFICACIÓ DE LES PAU. (Cal treure un mínim de 4 
perquè faci mitjana amb la nota d’expedient de BTX.)



Proves d’accés a la Universitat (EBAU)  
Curs 21-22

Nota d’accés

NOTA D’ACCÉS (màxim de 10):
La nota d’accés surt de:
-qualificació pau: 40%
-nota mitjana de l'expedient acadèmic de 

batxillerat: 60% (90% mitja B1+B2 +10% 
TDR)

NOTA D’ADMISSIÓ (màxim de 14):
A aquesta nota d’accés se li poden sumar les notes 

de la Fase Específica.



Proves d’accés a la Universitat (EBAU)  
Curs 21-22

Nota d’accés

Fase Específica (optativa per a pujar nota)
▪ Els alumnes es poden examinar d’1, 2 o 3 matèries de 

modalitat associades a la branca de coneixement del grau que 
volen cursar. La matèria comuna de modalitat pot ponderar 
com específica.

▪ Cal treure un mínim de 5 perquè ponderi. 

▪ S’escullen les dues millors notes després de ser ponderades 
per 0.1 o 0.2, d’acord amb les valoracions dels diferents graus 
que sol·liciten. 

▪ Segons els graus i les ponderacions associades, la nota final 
per entrar als diferents graus pot variar.



Proves d’accés a la Universitat (EBAU)  
Curs 21-22

EXEMPLE
NMB 7

FASE GENERAL CATALÀ CASTELLÀ IDIOMA FILOSOFIA HISTÒRIA MOD QP
6 7 6  4 6 5,8

FASE ESPECÍFICA MOD 0,1 MOD 0,1 MOD 0,2 FE
5  6 1,7

-NMB: nota mitjana de batxillerat o nota expedient: 7

-FASE GENERAL(Llengües + HIS  i una de les 4 de modalitat): QP (Qualificació PAU)
(qualificació mitjana fase general)  (6+7+6+4+6)/4 = 5,8
 
NOTA ACCÉS  7*0,6 + 5’8*0,4 =6,52 (sobre 10)

-FASE ESPECÍFICA : es poden examinar de les altres tres MM, escullen les dues millors notes (mínim 
5). Cada matèria és multiplica per 0,1 o 0,2 en funció de la facultat. En el nostre supòsit (Grau X): 
5*0,1 + 6*0,2 = 1,7

NOTA FINAL D’ADMISSIÓ PER AL GRAU “X”: 6,52+ 1,7 =8,22 (sobre 14)



WEBS D’INTERÈS

Alumnes: 

E-mail: imat@unportal.cat

Contrasenya: imat51

Famílies:

E-mail: imaf@unportal.cat

Contrasenya: imaf51

mailto:ima@unportal.cat
mailto:imaf@unportal.cat


WEBS D’INTERÈS

• http://www.edu365.cat
    (Estudiar a Catalunya)

• http://joventut.educaweb.com
    (Portal Jove-Orientació acadèmica i professional)

• http://www.gencat.cat/educacio
    (Tot sobre el departament d’educació de la Generalitat)

• http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactua
cio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la
_universitat_pau/    
 (Tot sobre les proves d’accés a la universitat)

http://www.edu365.cat/
http://joventut.educaweb.com/
http://www.gencat.cat/educacio
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/proves_dacces_a_la_universitat_pau/


TREBALLEM EN EQUIP!
Us demanem la vostra col·laboració 

i el vostre suport
https://drive.google.com/drive/folders/1A1bA4CsET3Qhd
29xudl4fBhnki-Lu1aT
https://drive.google.com/drive/folders/1yp3haRbmeKgzD
TcavZrCIT74NI76mu0P

REFLEXIÓ
Curs 21-22 

https://drive.google.com/drive/folders/1A1bA4CsET3Qhd29xudl4fBhnki-Lu1aT
https://drive.google.com/drive/folders/1A1bA4CsET3Qhd29xudl4fBhnki-Lu1aT
https://drive.google.com/drive/folders/1yp3haRbmeKgzDTcavZrCIT74NI76mu0P
https://drive.google.com/drive/folders/1yp3haRbmeKgzDTcavZrCIT74NI76mu0P


Moltes gràcies i molt bon inici de curs
Us animem a compartir amb nosaltres aquesta etapa tan especial dels 
vostres fills i filles.

Equip de B2
Curs 21-22



MOLTES GRÀCIES!!!
93 787 16 14

www.institutmatadepera.cat
 

http://twitter.com/@insmatadepera
 

www.instagram.com/insmatadepera

iesmatadepera@xtec.cat
institut.matadepera.secretaria@gmail.com

Bon curs 2021-2022!
Equip docent de 2n de batxillerat
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