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CURS 2020-21 - CONTEXT 

 
LA SITUACIÓ EXCEPCIONAL DE CORONAVIRUS HA CONDICIONAT UNA SÈRIE DE MESURES 
ORGANITZATIVES PER AL CURS 2020-21 CONTEMPLADES EN EL PLA D’OBERTURA ELABORAT PEL 
CENTRE. 
 
ALGUNS ASPECTES A DESTACAR SÓN ELS SEGÜENTS: 
 
 ENTRADES  I SORTIDES ESGLAONADES TANT PER A L’ENTRADA I SORTIDA DEL CENTRE COM PER A 

LES HORES D’ESBARJO 
 
 NETEJA DE MANS AMB GEL HIDROALCOHÒLIC EN ENTRAR I SORTIR DEL CENTRE I ABANS I DESPRÉS 

DE L’ESBARJO O DE L’ÚS DELS LAVABOS, VENTILACIÓ DELS ESPAIS ENTRE CLASSES, NETEJA  D’AULES 
      EN ACABAR L’HORARI LECTIU I EN ESPAIS COMPARTITS 
 
 ÚS DE LA MASCARETA OBLIGATORI EN TOT MOMENT EXCEPTE PER MENJAR I BEURE 
 
 GRUPS ESTANCS D’ALUMNES EN UNA MATEIXA AULA MANTENINT LA DISTÀNCIA DE SEGURETAT DE 

1.5m  (desapareixen les aules de plàstica, música, tecnologia i laboratoris com a aules específiques) 
 
 NOU ESPAI PER A 2n DE BATXILLERAT 
 
 FER ARRIBAR AL CENTRE EL DOCUMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE ABANS DE L’INICI DEL CURS 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

CURS 2020-21 - CONTEXT 

MASCARETA DE RECANVI 
I FUNDA 

AMPOLLA D’AIGUA GEL HIDROALCOHÒLIC 

MOCADORS DE PAPER 

KIT COVID 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

CURS 2020-21 - CONTEXT 

COMPROVACIÓ 
DE SIMPTOMATOLOGIA 
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• Escrivint Institut de Tossa de Mar al Google, la 

primera pàgina que apareix és la del nostre 

Institut: http://agora.xtec.cat/iestossa/ 

Dins de la pàgina web del centre hi trobareu 

informacions diverses sobre l’institut i les seves 

activitats, que es van actualitzant durant el curs: 

horari del centre, activitats dels alumnes, sortides, 

llibres de text... 

 

• Plataformes online d’aprenentatge: 
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CORREU ELECTRÒNIC 
GENERAL 
• Observacions de 

comportament/deures/ac
titud 

• Faltes d’assistència  

 

NOU PROGRAMA DE GESTIÓ: 
• Comunicacions generals, 

activitats, calendaris  i 
pagaments 

COMUNICACIÓ INDIVIDUAL AMB 
                 ELS TUTORS  
•       Correu electrònic / telèfon 

COMUNICACIONS AMB LES FAMÍLIES 
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Aquest curs les entrades i sortides de l’institut seran esglaonades. 

L’hora d’entrada a  l’institut per als alumnes de 1r de BAT serà a les  

8:00 i l’hora de sortida serà a les 14:30. PORTA PRINCIPAL 

L’hora d’esbarjo serà de les 10:50 a les 11:25.  

PRÈVIA AUTORITZACIÓ, SURTEN DEL CENTRE 

La cantina es continuarà obrint a les hores d’esbarjo per a la venda 

d’esmorzars. 

 

 
 
 
 

  
 
 

Marc horari 

Cal arribar puntual a l’inici de les classes. S’avisarà, per correu 

electrònic, a les famílies dels alumnes absents a 1ª hora del 

matí. 

Tal i com ja preveuen les NOFC del centre, els alumnes de 

batxillerat (amb autorització dels pares) poden no assistir al 

centre si es preveu una absència del professorat a 1ª, 3ª, 4ª o 6ª 

hora. Per aquest curs 20-21 la mesura es farà extensiva a la 2ª i 

la 5ª hora. 

Si l’absència del docent està programada, s’informarà amb 

antelació de l’anul·lació de la classe i en el seu cas de la nova 

disposició horària. 

En cas d’algun canvi puntual en l’horari (Nadal, Sant Jordi...), 

aquest es comunicarà als pares mitjançant l’app del centre, o 

l’entrega d’una circular als alumnes. 

 

IMPORTANT 



Calendari de curs 

       INSTITUT DE TOSSA DE MAR                                                                                                                                                          Curs 2020-2021                                      

                                                                                                                                                                                                                              

Any 2020 

8 de Setembre Reunió de pares i mares de 1r BAT 

14 de Setembre Inici del curs 

12 d’octubre Festiu del Pilar 

20, 21 octubre Avaluacions inicials 

13 d’octubre  Festa local 

4 de Desembre Finalització 1r Trimestre BAT 

7 de Desembre  Festiu de lliure disposició 

8 de Desembre Festiu de la Immaculada Concepció 

21 de Desembre Entrega de notes 1r Trimestre BAT  

22 Desembre-7 

Gener 
Vacances de Nadal 

Any 2021 

22 de Gener Festa local 

15 de Febrer Festiu de lliure disposició 

12 de Març Finalització 2n Trimestre BAT 

25-26 Març Entrega de notes 2n Trimestre BAT 

del 29 de març al 

5 d’abril 
Vacances de Setmana Santa 

23 d’Abril Celebració de Sant Jordi 

1 de Maig Festiu Dia del treball 

24 de Maig Festiu de lliure disposició 

22 de Juny  Fi de curs 

a partir del 24 del 

juny 
Entrega notes finals  

15 al 17 de juny Activitats de recuperació i millora 

6 al 10 de 

setembre 
Exàmens de recuperació Extraordinària 



Currículum a 1r de BAT 
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Matèria comuna 

d’opció 

Matèria de 

modalitat 

Matèria de 

modalitat 

Matèria de 

modalitat o 

específica de 

centre 

1r de batxillerat 

Matemàtiques I 
Biologia I / Dibuix 

Tècnic I 
Física I Química I 

Matemàtiques 

aplicades a les 

ciències socials I Literatura 

castellana  

Hª del Món 

Contemporani 

Sociologia o 

Ampliació de 

matemàtiques 

+ Psicologia 
Llatí I 
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RESUM DE NORMES I SANCIONS DE BATXILLERAT 

FALTES D’ASSISTÈNCIA  
 
a) L’alumnat de BAT que no assisteixi el 25% del temps destinat a una matèria, tindrà suspesa l’avaluació contínua per 

aquesta matèria. 
 
b) En cas que un alumne/a no pugui presentar-se a un examen, per motius de malaltia, haurà de portar un justificant 
mèdic, primer al professor implicat i després al tutor. Caldrà que l’alumne/a o els seus pares truquin per comunicar que 
no podrà fer l’examen, i el primer dia que l’alumne/a torni a classe haurà d’exposar-ho al professor implicat. 
Si la seva absència és deguda a un altre motiu que es pot preveure amb antelació, per exemple una visita mèdica, cal 
que ho comuniqui al professor corresponent, i que posteriorment presenti el justificant. 
 
c) Els alumnes de batxillerat que surtin del centre durant l’horari lectiu sense justificació, no tindran dret a tornar a 
entrar si no és a petició dels seus pares. 
 
d) Si, excepcionalment, un professor de batxillerat està absent, els i les alumnes afectades podran no assistir al centre si 
els seus pares han presentat l’autorització signada a tal efecte a l’ inici del curs escolar. 
 
e) Si un alumne/a falta a les hores prèvies a un examen es consideraran com a faltes injustificades (si és que no puguin 
demostrar el contrari) i aquestes faltes d’assistència podran repercutir negativament en l’avaluació de les matèries a les 
quals no hagin assistit, segons consti en els criteris d’avaluació de la matèria corresponent.  
 



       INSTITUT DE TOSSA DE MAR                                                                                                                                                          Curs 2020-2021                                     

                                                                                                                                                                                                                                                     

RESUM DE NORMES I SANCIONS DE BATXILLERAT 

RETARDS, ADVERTIMENTS, FALTES CONDUCTUALS I FALTES GREUS. 
 
Les faltes conductuals i les expulsions de l’aula dels alumnes de batxillerat tindran la consideració de falta molt greu. 
 
1. Si un alumne/a de BAT és expulsat de l’aula, o bé té una falta conductual tindrà tractament com a falta greument 

perjudicial per a la convivència i es regularà segons els apartats 3.4.1 i 3.4.2 de les NOFC. 
 

 2.  Quan un alumne/a de BAT tingui acumulades 3 faltes conductuals, es convocarà una reunió extraordinària de la 
comissió de convivència per tal de decidir la mesura correctora més oportuna ,  segons el tipus de falta. 
 
3. Si un alumne/a de BAT ha estat sancionat amb algun dia d’inassistència al centre, a partir de la següent falta 
conductual que faci s’aplicarà una sanció d’inassistència al centre de dos dies.  
 
4. L’alumnat de BAT que arribi a l’aula un cop el professor/a hagi començat la classe, tindrà una incidència de retard,  R . 
A partir del tercer cop que es repeteixi aquesta acció, es posarà a l’alumne/a una incidència d’expulsió d’aula E, amb 
observació retard, i l’alumne quedarà expulsat de l’aula. L’alumne/a que acumuli tres E provocades per retards en 30 
dies naturals tindrà una falta molt greu. 
 
5. No tenir una bona actitud davant de cada matèria pot comportar una expulsió de l’aula.  
6. Interrompre el desenvolupament normal d’una classe aliena es tractarà com una expulsió d’aula. 
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El tutor Horari d’atenció al públic 

La persona de referència a l’ institut és el 
tutor/a del grup. Us hi heu d’adreçar en 
cas de dubtes, aclariments, ajuda…  
 
Els tutors i tutores tenen una hora 
setmanal d’atenció als pares que es 
donarà a conèixer a l’inici de curs, en la 
reunió de tutors/res corresponent a cada 
curs. És convenient concertar prèviament 
l’entrevista per telèfon. 

S’atendrà al públic NOMÉS AMB CITA PRÈVIA en el 
marc del següent horari: 
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CARACTERÍSTIQUES DIFERENCIALS DEL BATXILLERAT 

• El Batxillerat és un cicle de 2 anys. Es fa una mitjana de totes les 
matèries de 1r i 2n per obtenir la nota amb què se supera l’etapa. 
 
•El Treball de recerca (TDR) constitueix el 10% d’aquesta nota: es 
comença a 1r i s’acaba a 2n. 
 
•Es passa a 2n de bat amb tot aprovat o fins a 2 suspeses (pendents 
que s’ hauran de recuperar al setembre o durant el curs següent). 
 
 
MÉS COMPLEXITAT DE TASQUES (no simplement reproduir, sinó analitzar, comparar, 
interpretar, comentar...) 
 
MÉS PREPARACIÓ I ESTUDI A CASA 
 
 IMPORTÀNCIA SUPORT I SEGUIMENT FAMILIAR 
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EL TREBALL DE RECERCA DEL BATXILLERAT (TDR) 

 
 
 
 
 

● Es un treball d’ investigació sobre un tema de l’ interès de l’ alumne. 
 
●Està tutoritzat per 1 professor. 
 
● Part teòrica (de recerca d’ informació en llibres, webs etc) i part 
pràctica (visites, entrevistes, realització de petites investigacions, 
confecció d’ objectes, films etc). 
 
● Connectat amb interessos i preferències professionals alumnes. 
Comprèn: elaboració escrita + presentació i defensa oral davant un 
tribunal 
 
● Periodització:  
 
Es comença a 1r bat (diversos lliuraments – tema, fonts, objectius, pla 
de treball) 
 
S’ acaba a 2n bat (setembre: lliurament esborrany; octubre: lliurament 
treball definitiu; gener: presentació tribunals). 
 
 
 



  

Institut de Tossa de Mar 

Moltes gràcies i que 

tingueu un bon curs!! 
 


