


De l’escola a l’institut...
 Un canvi gradual.

 Autonomia, maduresa 
i responsabilitat 
creixents.

 Traspàs d’informació 
entre l’escola de 
primària i l’institut.

 Més matèries, més 
professors, horari 
intensiu, nous amics i 
professors, noves 
instal·lacions....



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

a les famílies i a 
l’alumne en el traspàs.

 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.



Abans de començar.....
 Abans de l’inici de les 

classes el tutor/a farà 
una entrevista personal 
amb cada família.

 Es revisarà la carta de 
compromís educatiu.

 És el moment per 
compartir informació i 
demanar dubtes.

 Tutors/es:

➢ Grup A: Júlia Peropadre

➢ Grup B: Mónica Mariné

➢ Grup C: Mireia Benavente

➢ Grup D: Fina Escrivà

➢ Grup E: Montse Pont



Grups i material didàctic
 Hi ha cinc grups de 1r 

d’ESO:

➢ Els grups B, C, D i E tenen 
el mateix llistat de 
material.

➢ El grup A té un llistat de 
específic on predominen 
els materials didàctics 
d’elaboració pròpia.

➢Els llistats es podran 
recollir a partir del dia 11 
de juliol a l’AMPA.



Innovació educativa i inclusió



Material escolar de centre
 A l’inici de curs repartirem un 

arxivador, una carpeta de 
fundes, una llibreta perforada i 
diverses fundes a cada alumne.

 També els donarem una 
agenda escolar.

 És compromís de tots educar 
en l’ús d’aquest material.

 Reviseu les motxilles si cal.

 Cal portal el xandall i el 
material de música i plàstica.



Inici de les activitats lectives
 Les activitats lectives començaran el dia 12 de 

setembre de 9 a 12 h.

 Els alumnes van a la sala d’actes i se’ls presenten els 
tutors/es i el grup assignat. Cal estar degudament 
matriculat al centre

 A continuació fan diverses activitats amb el seu tutor/a 
com ara:
➢Repartiment d’agendes i material

➢Horari escolar 

➢Normes bàsiques 

➢Visita a les instal·lacions



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

▪ A les hores de l’esbarjo la 
biblioteca està oberta i els 
alumnes poden anar a la 
nostra cantina a comprar 
esmorzar, a jugar a escacs...



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.



Si han de sortir fora del centre en 
horari lectiu...

 Els alumnes d’ESO no poden sortir sols del centre 
durant l’horari lectiu.

 Si els seus fills/es han de sortir del centre per 
una causa justificada els hauran de venir a 
buscar els pares o un familiar.

 En cap cas se’ls deixarà sortir, encara que donin el 
seu consentiment telefònic o via agenda.



L’agenda escolar

 És el vehicle de 
comunicació amb les 
famílies.

➢Justificació de  faltes 
d’assistència. Cal justificar 
totes les absències.

➢Comunicació amb el 
tutor/a.

➢Sol·licitar entrevista.

➢Apuntar els deures, 
controls i exàmens.



Deures i exàmens
 És important que cada alumne vagi agafant autonomia 

i facin ús de l’agenda per apuntar els deures, controls, 
exàmens, sortides...

 A cada aula hi haurà una parella d'alumnes 
responsables que apuntaran els deures de la classe. 
Cada alumne ha d’apuntar-los també a la seva agenda.

 A través dels missatges de la plataforma els indicarem 
si el seu fill/a no fa els deures o no porta el material 
adient.

 Hi ha una setmana d’exàmens per avaluació que es 
publica a la pàg web.



Sortides i activitats
 Autorització sortides

 Sortida convivència 1r trimestre

 Estada d’immersió lingüística en anglès finançada 
parcialment amb el Fons Social Europeu.
➢ Estada de 3 dies en un alberg de la Generalitat de Catalunya.

➢ Activitats en anglès amb monitors especialitzats.

➢ Lloc a determinar.

Durant la primera entrevista amb el tutor/a a l’inici de 
setembre els donarem una carta informativa amb una butlleta 
d’inscripció.



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

 Totes les aules de 1r 
d’ESO tenen un armari 
amb 16 ordinadors per 
compartir per parelles.

 Solem utilitzar recursos 
digitals a les aules.

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



Les aules “Google Classroom”
 Són aules 

virtuals on 
compartir 
materials, 
deures i 
recursos 
educatius amb 
els alumnes.

 Permet enviar 
missatges i 
qualificacions



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

pràctica educativa, volem limitar l’ús del mòbil.
 Es recomana no portar el mòbil al centre. 
 Si l’alumne/a porta el mòbil és sota la seva responsabilitat.
 El centre no es fa responsable dels accidents, pèrdues o robatoris.
 Només es podrà utilitzar el telèfon mòbil a l’hora de l’esbarjo.



El treball per projectes



La nostra AMPA
 Format per un grup de mares i 

un pare, col.laboren en diverses 
activitats del centre com ara el 
monitoratge de la biblioteca

 Financien parcialment algunes 
sortides i material didàctic.

 Fan possible la cooperativa de 
llibres de lectura de català, 
castellà i anglès

 Col.laboren en la castanyada, St
Jordi i altres activitats.

 Distribueixen els llistats de 
material escolar 



Tenim a disposició guixetes



La comanda i reutilització de llibres




