


Més autonomia i responsabilitat
 A batxillerat els alumnes inicien els estudis post-

obligatoris i han d’anar adquirint més autonomia i
responsabilitat en allò que fan.



El tutor/a una figura clau...
 El tutor/a acompanya 

a les famílies i a 
l’alumne.

 És la persona més 
propera que ha de 
conèixer de primera 
mà tota la informació 
relativa a l’alumne.

 És el vehicle de 
comunicació amb les 
famílies.



Grups i material didàctic
 Hi ha tres grups de 1r de 

Batxillerat
 Aquests grups no 

sempre corresponen a 
les modalitats o 
itineraris.

➢Els llistats de llibres es 
donaran amb la 
matrícula.

➢Cal triar els llibres de les 
matèries de modalitat 
corresponents a la 
matricula. 



Material escolar de centre

 A l’inici de curs 
repartirem una carpeta 
de l’institut.

 També és necessari que 
portin una agenda 
escolar i tot el material 
necessari que els 
professors/es 
requereixin.



Inici de les activitats lectives
 El dijous 12 de setembre farem la jornada de presentacions.

Consulteu l’horari a la pàgina web. Cal estar degudament
matriculat al centre.

 Aquell dia els comunicarem el seu grup i tutor/a i
seguidament el seu tutor/a els acompanyarà a l’aula per tal
de:

➢Repartir les carpetes

➢Conèixer l’horari escolar

➢Recordar les normes bàsiques

 Les activitats lectives començaran el dia 13 de setembre en
l’horari habitual.



El nostre horari escolar
 A partir del dia 13 de 

setembre l’horari és de  
8:30 a 15 h.

 Fem dos esbarjos al llarg 
del matí:

➢ 1r esbarjo 25 min

➢ 2n esbarjo de 15 min

➢Durant el primer esbarjo 
els alumnes de Batx poder 
sortir fora del centre si els 
autoritzen.

➢Durant el segon esbarjo no 
poden sortir.



Les entrades i sortides del centre
 A les 8:35 la porta del 

centre es tanca. 

 Els alumnes que entrin 
després d’aquesta hora, 
sense causa justificada 
hauran de quedar-se a 
consergeria i se’ls anotarà 
un retard.

 L’acumulació de retards és 
sancionada.

 Setmanalment rebran les 
incidències a través de la 
plataforma del centre.



Absències i justificacions

 L’assistència a les classes és obligatòria.

 Cal justificar totes les absències i retards, per exemple
amb una nota a l’agenda o amb un justificant oficial.

 El tutor registra les faltes justificades, però també cal
comunicar el motiu de l'absència als professors
afectats.

 En cas d’absència durant la setmana d’exàmens, només
es repetiran amb una justificació oficial i degudament
raonada.



El carnet de Batxillerat

 Per diferenciar als alumnes de Batxillerat dels 
alumnes d’ESO a l’inici de curs els donem un 
carnet identificatiu personalitzat que és 
obligatori portar per sortir del centre a l’hora de 
l’esbarjo.

 Alguns alumnes que fan convalidacions també 
tenen indicat al carnet a quines hores poden 
entrar i sortir del centre.



La pàgina web del centre

El calendari d’exàmens de Batxillerat es publica a la pàgina web del centre 



La plataforma educativa
 És on es registren les absències, els retards i incidències 

disciplinàries.

 Permet fer un control d’assistència.

 Setmanalment rebran de forma automàtica per correu 
electrònic tots els comentaris i incidències dels seus 
fills/es: si porten el material, deures, incidències de 
comportament, retards...

 Cal tenir les dades de correu i telèfon mòbil ben 
actualitzades.

 En cas que els calgui qualsevol aclariment consultin al 
tutor/a 



Les noves tecnologies

 Solem utilitzar recursos 
digitals a les aules.

 Molts professors tenen 
aules virtuals “Google
Classroom” compartides 
amb els seus alumnes.

 De vegades cal presentar 
tasques i deures en 
aquestes aules virtuals.



Les aules “Google Classroom”



L’ús del mòbil al centre
 Tot i que som un centre que utilitza les noves tecnologies 

en la pràctica educativa, l’ús del mòbil està regulat per unes 
normes.

 El centre no es fa responsable dels accidents, pèrdues o 
robatoris, ja que és responsabilitat de l’alumne/a.



La nostra AMPA
 Format per un grup de 

mares/pares que col.laboren en 
diverses activitats del centre 
com ara el monitoratge de la 
biblioteca.

 Financien parcialment algunes 
sortides i activitats pel BAT, 
una de les quals és un taller de 
tècniques d’estudi a 1r BAT a 
càrrec de l’equip de psicòlegs 
del centre EDIC.

 Col.laboren en la festa de 
graduació de 2n de BAT



Tenim a disposició guixetes



La comanda i reutilització de llibres




