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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 DURANT EL MES DE JUNY. 
ALGUNS ASPECTES A DESTACAR SÓN ELS SEGÜENTS: 
 
 ENTRADES  I SORTIDES ESGLAONADES TANT PER A LA 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 
 
 ÚS DE LA MASCARETA 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: ESPAI COLOMER 
 
 CODOCÈNCIA EN ALGUNES MATÈRIES 

 
 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 
MASCARETA DE 

RECANVI 

MOCADORS DE PAPER 

KIT COVID 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

CURS 2020-21 - CONTEXT 

COMPROVACIÓ 
DE SíMPTOMATOLOGIA 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

PLA D’ACTUACIÓ EN CAS DE DETECTAR UN 
POSSIBLE CAS DE COVID-19  

 
 
 
 

En cas de sospita que un alumne/a o altre personal del centre tingui símptomes de Covid-19 el 
centre actuarà seguint el següent protocol: 
 
• Es portarà a l’alumne/a, o altra persona amb simptomatologia, a l’espai de la Biblioteca (en 

cas d’estar ocupat serà desallotjat). 
• Tant l’alumne com la persona que quedi al seu càrrec s’hauran de col·locar una mascareta 

quirúrgica. 
• Es prendrà la temperatura a l’alumne/a. 
• Si presentés símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per 

vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-
se...) s’haurà de trucar al 061. 

• La directora contactarà amb la família de l’alumne/a per tal que vingui a recollir-lo. En cas 
de no localitzar a la família, l’alumne/a romandrà al centre...  

• Es recomanarà anar a casa i trucar al CAP per informar dels símptomes 
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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 a l’institut seran esglaonades. 

L’hora d’entrada a  l’institut pels alumnes de 3r d’ ESO serà a les 

8:05 i l’hora de sortida serà a les 14:25. 

L’hora d’esbarjo serà de les 10:55 a les 11:25. 

S’assignaran diferents zones al pati a cada grup. 

La cantina es seguirà obrint a les hores d’esbarjo per a la venta 

d’esmorzars. 

 

 
 
 
 

  
 
 

Marc horari 

IMPORTANT 

• 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. 

 

• 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. 
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Absències del professorat 

Les absències de professorat que afectin a grups d’alumnes de 3r i 4t curs 

d’ESO  entre les 9:00 i les 13:30 seran ateses per un professor de guàrdia a 

qualsevol hora de la jornada lectiva.  

 

Si l’absència es produeix a 1ª hora i ha estat informada amb antelació, el 

centre informarà a les famílies i els alumnes no hauran d’assistir a aquesta 

hora. Si algun alumne assisteix al centre, de forma voluntària o perquè no ha 

estat informat, podrà romandre a l’espai que se li assigni. 

 

Si l’absència es produeix a la darrera hora (o les dues últimes si hi ha un bloc 

de dues hores amb el mateix docent), els alumnes podran marxar a casa. Si 

algun alumne, per qüestions familiars, no pot marxar a casa, podrà romandre 

fins a les 14.30 a l’espai que se li assigni. 

 



Calendari de curs 
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Any 2020 

10 de Setembre Reunió de pares i mares de 3r ESO 

14 de Setembre Inici del curs 

12 d’octubre Festiu del Pilar 

13 d’octubre  Festa local 

20-21 d’octubre Avaluació inicial 

4 de Desembre Finalització 1r Trimestre ESO 

7 de Desembre  Festiu de lliure disposició 

8 de Desembre Festiu de la Immaculada Concepció 

21 de Desembre Entrega de notes 1r Trimestre ESO (als pares) 

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 ESO 

25-26 Març Entrega de notes 2n Trimestre ESO (als pares) 

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 

7 al 14 de juny Treball de Síntesi 

22 de Juny  Fi de curs 

a partir del 24 del 

juny 
Entrega notes finals (als pares) 

15 al 17 de juny Exàmens de recuperació i millora 



Curriculum a 3r d’ESO 

Matèries 
Hores 

setmanals 

Currículum Ordinari 

Llengua catalana 3 

Llengua castellana 3 

Matemàtiques 4 

Física i química 2 

Biologia i geologia  2 

Anglès 3 

Socials 3 

Tecnologia 2 

Educació física 2 

Visual i Plàstica 2 

Tutoria 1 

Franja de Religió 
Cultura i Valors Ètics 

1 
Religió 

Franja d’Optatives Francès 2 

Treball de Síntesi 
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Normes de funcionament del centre 
Faltes disciplinàries: 
 
Retard: si un alumne arriba tard a l’aula, bé sigui a primera hora del 
matí o entre classes, el professor apuntarà “R” a Alexia.  
 
Observació: si un alumne presenta una conducta negativa o 
positiva a nivell acadèmic (no porta el material, no ha fet els 
deures, no treballa a classe, treballa molt...) el professor apuntarà 
una “O” a Alexia i n’explicarà el motiu concret. 
 
Advertiment: si un alumne presenta una actitud contrària al bon 
funcionament de la classe, el professor apuntarà una “A” a Alexia i 
n’explicarà el motiu concret. 
 
Conductual: si un alumne presenta una actitud contrària a les 
normes bàsiques de conducta, el professor apuntarà una “C” a 
Alexia i n’explicarà el motiu concret. 
 
Expulsió de l’aula: quan el comportament no sigui l’adequat i alteri 
el normal funcionament de la classe. 
 
Molt greu: si un alumne presenta una actitud greument contrària a 
les normes de funcionament del centre o falta el respecte a 
qualsevol membre de la comunitat educativa. 
 

El control del comportament 
 
Hi ha una sèrie de comportaments que no són 
permissibles per al bon funcionament de les classes, i 
que comporten unes determinades sancions. 
Periòdicament les famílies rebran una comunicació, 
per correu electrònic, amb el resum d’incidències del 
seu fill/filla. 
 



Normes de funcionament del centre 

Utilització de mòbils 
 
Segons la normativa de centre, no es poden 
utilitzar els mòbils en el recinte escolar (aules i 
passadissos). 
 
Si un alumne utilitza el mòbil, el professor el 
requisarà i el portarà a direcció.  
Els pares o tutors de l’alumne són els únics 
autoritzats a recollir-lo, una vegada finalitzades 
les classes. 
 
Haver de confiscar el mòbil reiteradament a un 
alumne comportarà una sanció que pot consistir 
en la realització de tasques al servei de la 
comunitat. Si l’alumne persisteix en aquesta 
actitud pot comportar l’expulsió del centre. 
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El control d’assistència 
 
-Les faltes d’assistència es controlen cada hora de classe.  
Els pares les han de justificar a través d’un mail o trucada 
al tutor/a.  
-Si l’alumne ha de faltar durant uns dies s’ha de 
comunicar amb antelació al tutor o tutora, per telèfon o a 
través d’una entrevista.  
-En cas de no poder assistir a un examen i per tal de 
poder-lo fer un altre dia, s’ha d’avisar al professor o 
professora de la matèria i presentar el justificant 
corresponent (del metge, de la policia...). 
-Cal que comuniqueu al tutor/a qualsevol canvi que afecti 
les dades de l’alumne (adreça, nº de telèfon mòbil, 
correu electrònic...).  
-En cas que l’alumne hagi de sortir del centre durant 
l’horari lectiu només podrà fer-ho si el ve a recollir un 
dels tutors legals o un altre adult que porti una 
autorització signada per un dels tutors legals.  
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Normes de funcionament del centre 

Altres informacions 

Minimització de residus 
 

Es recomana utilitzar ampolles/cantimplores per l’aigua 
en comptes d’ampolles d’un sol ús i també tapers pels 
entrepans. 
 

Les sortides escolars 
 

Les sortides són activitats didàctiques i, per tant, 
obligatòries per a l’alumnat.  
Degut a les actuals circumstàncies, en el cas 
d’organitzar-se sortides aquestes seràn a cost 
zero a Tossa o en el seu entorn. 
El comportament durant les sortides (a les 
activitats, el temps lliure i durant el transport) és 
avaluat; si no és correcte l’alumne pot perdre el 
dret a participar en d’altres sortides. 
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Material per apunts i deures 
Dues Carpetes arxivador (carpesano) de quatre anelles 

Fundes de plàstics mida foli Separadors per cada matèria 

Folis mida DIN A4 quadriculats  

 Ús dels separadors: un per 
matèria (posar títol) 

 A cada pàgina: matèria, nº de 
pàgina i la data 

 Fer o deixar espai pels marges 
 Ús de les fundes:  
 Per arxivar els temes o els 

trimestres a casa (quan un tema 
o un trimestre ja s’ha avaluat).  

 Per entregar el tema/temes o 
trimestre al professor de la 
matèria quan aquest ho demani 

  És obligatori guardar-ho tot fins 
a final de curs. 
 

NO ES PERMET PORTAR RETOLADORS PERMANENTS 
O TIPP-EX LÍQUID AL CENTRE 
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El tutor Altres informacions 

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: 
 



  

Institut de Tossa de Mar 

Gràcies per la vostra atenció! 
    Torn obert de paraules 


