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L’equip directiu 

Director: Pere Parramon 

 
Cap d’estudis: Rafel Martí   
 
Cap d’estudis adjunt: Rubén Martínez 
 
Coordinadora pedagògica: Esther Gispert 
 
Secretària: Anna Torrent 
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Tutoria 
Tutor/a: vetlla pel seguiment acadèmic de l’alumne i fa d’enllaç 
entre família, professorat i direcció del centre. 
Nom i cognom: - Helena Roca (3rA i 3rD)          - Carles Anglada (3rC) 

- Imma Huix (3rA)                    - Leo Oliveros (3rC) 
- Nani Bujer (3rB i 3rD)           - Anna Recasens (3rD) 
- Prof. socials (3rB) 

Dia i hora: cada professor informarà via correu. 
Correu electrònic: el rebreu al vostre mail quan el tutor en concret 
del vostre fill es presenti. 
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L’equip docent 
Coordinador d’ESO: Carlos Rodríguez 
 

 
Professorat i distribució de les matèries: el rebreu al mail de 
presentació juntament amb l’horari del grup. 
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Objectius generals 
Projecte Educatiu de Centre (PEC) : “Fer de l’institut Rafael Campalans un centre 

dinàmic, obert i integrador” 

Projecte de Direcció (PdD): “Treballar per un model pedagògic d’èxit basat en la cultura 

de l’esforç i en el respecte a la singularitat de cada alumne/a” 

Institut Rafael Campalans (Curs 2020-2021): “Desenvolupar un pla d’obertura en el 

context d’una situació de crisi sanitària que garanteixi la màxima participació de tots els 

alumnes en la vida del centre i construeixi un entorn segur i protegit de la pandèmia de 

la Covid-19 ” 
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Objectius específics 
Trets significatius de l’etapa evolutiva de l’alumnat 
 

Primer d’ESO: Vetllar per l’adaptació dels alumnes a la nova etapa educativa. 
 
Segon d’ESO: Desenvolupar les habilitats comunicatives dels alumnes per tal que 
aprenguin a conviure i a treballar en equip. 
 

Tercer d’ESO: Afavorir l’interès i l’autonomia en l’aprenentatge dels alumnes. 
 

Quart d’ESO: Potenciar l’orientació acadèmica i professional dels alumnes. 
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Organització del currículum 
 

Currículum per competències 
Matèries obligatòries, optatives i transversals. 
 

Pla d’acció tutorial 
 
Mesures d’atenció a la diversitat  - AA , - AI 
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Mesures bàsiques en 
l’organització pedagògica 

1. Àmbit de la docència 

 
✔Adaptar les programacions didàctiques tenint en compte les 

competències i/o els continguts que no es van poder treballar el 
curs passat. 

✔ Incrementar les activitats creatives, no reproductives, basades 
en problemes de la vida quotidiana, interdisciplinàries, que 
plantegin reptes significatius i que permetin diversos nivells 
de resolució. 
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Mesures bàsiques en 
l’organització pedagògica 

2. Àmbit de l’acció tutorial  
 
✔Fomentar la competència digital. 
✔ Impulsar l’aprenentatge autònom i creatiu. 
✔ Incentivar la promoció de la salut. 
✔ Intensificar l’acompanyament emocional i acadèmic dels 

alumnes. 
✔Potenciar la comunicació amb les famílies. 
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Mesures bàsiques en 
l’organització pedagògica 
3. Àmbit de l’atenció a la diversitat 
 
✔ Incrementar l’atenció  dels alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu.  
✔ Intensificar les atencions individuals dels alumnes amb més dificultats i/o 

vulnerables que impliquen, en gran mesura, la realització d’actuacions 
coordinades entre, tutors i/o professors, famílies i serveis externs. 

✔ Realitzar l’orientació acadèmica i/o professional mitjançant l’educació a 
distància i/o telemàtica.  
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Organització pedagògica en cas 
de confinament parcial o 
tancament  de centre 

 
✔ Organització de tasques setmanals amb finestra única 

 
✔ Classes telemàtiques i/o a distància 
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Informar i orientar acadèmicament els alumnes i les famílies 
✔ Sessions de tutoria amb el grup 

✔ Tutories individuals 
✔ Entrevistes amb famílies 

Xerrades en col·laboració amb el programa Salut i Escola, amb el 
Nucli Jove, amb l’oficina de relacions amb la comunitat dels 
mossos d’esquadra, amb el programa “sigues tu”, etc.  
✔ 1r d’ESO:   Higiene i cura del cos, alimentació, internet segura, etc. 
✔ 2n d’ESO:  Prevenció de conductes discriminatòries,  el desenvolupament psíquic en 

l’adolescència, etc. 
✔ 3r d’ESO:   Consum i drogues, l’educació en sexe i afectivitat, la convivència, etc. 
✔ 4t d’ESO:  Primers auxilis, els trastorns alimentaris, l’orientació acadèmica i 

professional, etc.  
 

Pla d’acció tutorial 
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Millorar l’expressió i la comprensió orals i escrites des de totes les 
matèries. 
Estimular la competència personal i social: l’autonomia, la 
responsabilitat, etc. 
Treballar la competència digital des d’una perspectiva transversal. 
Potenciar els projectes cooperatius. 
 
✔Treball de síntesi a 1r, 2n i 3r d’ESO 

✔Projecte de Recerca a 4t d’ESO 

 

Metodologia de treball 
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✔Moodle 

✔Llibres digitals 
✔Llibres en paper  
✔Llibretes 
✔Materials específics (plàstica, laboratoris, música, tallers, 

educació física, etc.) 

Materials didàctics 
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Activitats complementàries 

✔Les sortides i activitats complementàries (excursions, visites, 
etc.) són obligatòries 

✔Si l’alumne no pot assistir a una sortida (per causes 
justificades), ha d’assistir igualment al centre 

✔En cas de no assistència a la sortida, l’alumne ha de realitzar 
tasques alternatives 
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Avaluacions 
✔Avaluació inicial a l’octubre. 
✔Tres avaluacions formatives i informatives, una cada trimestre 

(amb butlletí de notes i comentaris). 
✔Recuperació de matèries de cursos anteriors al febrer. 
✔Avaluació final ordinària al juny. 
✔Avaluació extraordinària al juny per als alumnes amb matèries 

suspeses. 
✔Els criteris d’avaluació es pengen al web: 

http://www.institutcampalans.net/  

http://www.institutcampalans.net/
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Nou model d’avaluació a l’ESO 

 Nova ordre d’avaluació (Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol) 

✔ Avaluació per competències: passem de l’avaluació centrada en conèixer quins 

continguts s’han assolit a una avaluació que pretén comprovar fins a quin punt els alumnes 
integren els coneixements, habilitats i actituds per resoldre situacions i problemes semblants 
als que es podran trobar en la seva vida. 

✔ Qualificacions qualitatives per expressar el grau d’assoliment de les 
competències. 

 AE-assoliment excel·lent 

 AN-assoliment notable 

 AS-assoliment satisfactori 
 NA- No-assoliment 

✔ Avaluació dels àmbits transversals: àmbit digital i àmbit personal i social. 

Competències que es treballen des de diverses matèries que són avaluades conjuntament per 
l’equip docent. 

 

✔ Butlletins: agrupació de les matèries per àmbits, grau d’assoliment de les competències i 

comentaris. 
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✔Marató de punts 
✔Servei de mediació 

✔Consell de delegats 
✔Robòtica 

✔Generació Plurilingüe (GEP): aprendre llengües estrangeres a 
través de les matèries 

✔Participació en jornades especials: celebració del Dia Escolar de 
la No-violència i la Pau (DENIP), Dia de les llengües, Dia mundial 
de l’activitat física i l’esport, Festa de Nadal, Celebració de Sant 
Jordi, etc. 

Projectes de centre 
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✔Programa Salut i Escola. Consulta oberta un dia a la setmana 
(atenció individual i xerrades formatives) 

✔Programa “Sigues tu” 

✔Projecte Esportiu de Centre 

✔Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP) 
✔Oficina de Relacions amb la Comunitat dels Mossos d’Esquadra 

✔Serveis socials municipals  
✔Centre de Recursos Pedagògics de la Selva I (CRP) 

Altres serveis 



Institut Rafael Campalans Curs 2020-2021 

Reunió amb famílies (ESO) 

Activitats extraescolars 
✔Activitats organitzades per l’Institut i per l’Associació Esportiva 

Escolar 
El centre posarà a disposició de les famílies i l’alumnat l’oferta d’activitats una vegada estigui tancada              
la seva programació. 
 

✔L’AMPA pot programar activitats fora de l’horari lectiu amb 
avantatges per als socis.  

  Durant el mes de setembre es donaran més detalls sobre aquestes activitats. Si voleu rebre més informació:     

        

  ampa.institutrafaelcampalans@gmail.com 
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Normes generals 
✔Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

serveixen per organitzar una bona convivència. 
 
✔Les accions disciplinàries sempre van acompanyades de la 

necessària reflexió, així com, si és necessari d’una sanció i/o una 
mediació. 
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Transport i desplaçaments 

✔El gestiona el consell comarcal de la Selva. 
✔Les classes comencen i acaben a l’institut 
X No es poden usar bicicletes ni motos en els desplaçaments al 

pavelló d’esports 
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Entrades i sortides 

✔L’alumnat ha d’entrar i sortir amb puntualitat del centre 

X L’alumnat no pot sortir sense que el vingui a buscar un adult 
que s’identifiqui a consergeria 
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Faltes d’assistència 

✔Cal que la família comuniqui l’absència de l’alumne/a cada dia 
que falti si el motiu de la durada no implica un termini 
determinat. 

✔Si la família sap amb antelació quants dies ha de durar 
l’absència cal que ho indiqui. 
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Portàtils i dispositius electrònics 
✔L’ordinador portàtil (chromebook per als de 1r  i 2n d’ESO) és una 

eina de treball i ha d’arribar carregat 
✔L’ordinador/chromebook  ha d’anar amb ratolí i funda protectora 

✔El centre posa a disposició armaris a les aules perquè els alumnes 
els guardin 

✔Durant les hores del pati hi ha un professor a disposició per 
atendre possibles incidències tècniques 

X No es pot usar la webcam 

X Excepte que la metodologia de les classes ho requereixi no es 
poden usar mòbils ni aparells electrònics i auriculars (durant tot 
l’horari, a excepció dels patis)  
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Salut i urgències 

X El professorat no pot administrar medicaments a l’alumnat 
✔Si un alumne/a es troba malament se li pot donar permís per 

avisar la família perquè vingui a buscar-lo 

✔En cas que un alumne/a requereixi assistència mèdica 
immediata es trucarà al CAP 
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Comunicació amb les famílies i participació 

✔Carta de compromís educatiu 

✔L’acompanyament escolar a casa 

✔Canals de comunicació i participació 

 

✔Declaració responsable 

 

 

 

 
Les famílies rebran un informe setmanal de les faltes 
d’assistència, actuacions disciplinàries i observacions diverses) 
Família i escola: junts per l’educació 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/ 
 

 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
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Declaració responsable 
✔Les famílies es comprometen a seguir les normes establertes 

davant la Covid-19. 
✔Es comprometen a no portar el seu fills o filla al centre educatiu 

en cas que presenti simptomatologia compatible amb la Covid-
19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a comunicar-ho 
immediatament als responsables del centre educatiu per tal de 
poder prendre les mesures oportunes. 

✔Permetre l’intercanvi de dades personals entre el Departament 
d’Educació i el de Salut. 
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Carta de compromís educatiu 

✔La carta de compromís educatiu reforça els llaços entre la 
família i els docents 

 
✔ Implica l’acceptació de la manera de treballar del centre 
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L’acompanyament escolar a casa 

✔Portar l’esmorzar embolcallat amb el Boc’and Roll que és 
gratuït pels socis de l’AMPA, i l’aigua en una cantimplora.  

✔Garantir que es porta tot el material escolar necessari i que 
l’ordinador (chromebook per als de 1r d’ESO i 2n d’ESO)  està 
carregat i preparat per funcionar. 

✔Controlar els deures. 
✔Dur l’equipament d’educació física adequat. 
X Cal evitar portar els descuits a l’Institut. 
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Canals de comunicació i participació 
 

✔Consell escolar 
✔L’associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una 

associació voluntària de les famílies per promoure la 
participació i col·laborar amb les activitats de l’Institut 

✔L’AMPA realitza activitats tant per a l’alumnat com per a 
les famílies 

             ampa@institutcampalans.net 
✔Web del centre 

      http://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/ 
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Vies de contacte famílies-centre 

Professorat: 
✔Telèfon: 972 421207 

✔Correu electrònic del tutor/a 

 
Alumnat: 
Trucar al telèfon fix de l’institut 
X Whatsapp ni mòbil en general  
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Vies de contacte centre-família 

✔Telèfon (actualitzat) 
 
✔Correu electrònic (actualitzat); a través del mail arriben faltes 

d’assistència, retards, avisos d’incidències, etc.  
 
✔Web del centre: http://www.institutcampalans.net/   
 
✔Plataformes virtuals: https://rafaelcampalans.ieduca.com  
 

 

 

http://www.institutcampalans.net/
https://rafaelcampalans.ieduca.com/
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Concursos i premis 

✔ Jocs florals  
✔Proves Cangur 
✔Mostra de treballs de recerca de Batxillerat de la comarca de la 

Selva 

✔Premis Llor 
✔Concurs de fotografia matemàtica 

✔Concurs d’anglès interescolar de Catalunya “The Fonix” 
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Horaris: 
 
✔De 8.15 a 14.45 h 

 
✔Esbarjo i lectura: de 11 a 12h (30 minuts cada activitat) 
 

Marc horari 



Institut Rafael Campalans Curs 2020-2021 

Reunió amb famílies (ESO) 

Calendari escolar  
Consultar al web de l’Institut 
 
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/linstitut/calendari-del-curs/ 
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Moltes gràcies per la vostra atenció 


