
Benvinguts/des a L’ANDREU NIN

9 Setembre 2020



Institut Andreu Nin

DIRECTORA: Susana Ecay
CAP ESTUDIS 1r CICLE: Helena Gonell/ALBERTO PARDO
COORDINADORA 1r CICLE: Mireia Rafecas
ORIENTADORA 1R CICLE: SARAI ALEJANDRO

2 EDIFICIS

EDIFICI A/B

EDIFICI C

2n cicle d’ESO
Batxillerats
Cicles Formatius

1r cicle d’ESO 
(1r i 2n)



Horari de les classes
Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-10:25 P A T I *
10:25-11:25

11:25-12:20

12:20-12:40 P A T I *
12:40-13:35

13:35-14:30



Matèries comunes
Llengua Catalana 3h

Llengua Castellana 3h

Llengua Estrangera 3h

Ciències Socials 3h

Ciències Naturals (BG) 3h

Matemàtiques 3h

Educació Física 2h

Música 2h

Educació Visual i 
Plàstica

2h

Tecnologia 2h

Cultura i valors ètics 2h

Religió ( opcional) 2h

SEU EXAMINADORA  
EXÀMENS CAMBRIDGE 

CERTIFICACIÓ



PROJECTES (2h/setmana)
● Francès.

● Alemany.

● Musical.

● Robòtica.

● Decoració i muralisme.



Material recomanat
● Agenda escolar (molt important per la gestió de comunicats 

amb la família Ieduca tokapp 
● Carpesà (facilitat per l’institut als alumnes que han fet el 

pagament) amb folis de quadres de diferents colors (per a les 
diferents matèries) 

● Separadors o fundes plàstic
● Estoig (amb tot el material: regle, colors, llapis, bolígrafs, 

etc.) No pot haver-hi retoladors permanents. 
● Calculadora científica 
● Ordinador portàtil
● Ratolí (si es considera necessari)
● Per a la classe d’educació física: roba esportiva i calçat 

adequat per fer esport. A més, tovallola, samarreta de recanvi 
i necesser (amb desodorant, colònia, sabó...)

   



Convivència
• Faltes lleus: retards 1ª hora + numerets (16)
• Impulsió (3 amonestacions)
• Faltes greus: amonestació
• Expulsió 3 dies (6 amonestacions)
• Expulsió 5 dies (9 amonestacions)
• Expedient disciplinari (12 amonestacions)
• Falta molt greu: expulsió directa (1, 3 o 5 

dies, segons la gravetat)



PROGRAMARI IEDUCA 

• Guia pas a pas per baixar-se l’app 
ieduca tokapp per a les famílies.

Cal que les famílies es baixin aquesta 
aplicació (gratuïta, la paga el centre) 
per rebre les notificacions 
corresponents

https://drive.google.com/file/d/1uOB7nAvNxci0oz449wsML2IcaF_pwSU8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uOB7nAvNxci0oz449wsML2IcaF_pwSU8/view?usp=sharing


Treball de síntesi
Coneixem el nostre entorn! Això dependrà de com 

vagi la pandèmia! 
● 1r trimestre: 3 i 4 de desembre. Sortida Fons del 

Mata. Matèries: naturals, matemàtiques i educació 
física. 

• 2n trimestre: 1 i 2 de març. Sortida Museu Pau 
Casals. Matèries: música i cultura i valors. 

• 3r trimestre:  3 i 4 de juny. Sortida museus del 
Vendrell + embarcada. Matèries: socials, català i 
VIP. 



Avaluacions
• Activitats preavaluació: del 7 al 9 d’octubre
• Preavaluació: 14 d’octubre
• 1ª reunió famílies (informe preavaluació): 21 d’octubre (17h)
• Fi 1r trimestre:  4 de desembre
• Lliurament notes 1ª avaluació:  21 de desembre
• Fi 2n trimestre:  12 de març
• Lliurament notes 2ª avaluació: 26 de març 
• Fi 3r trimestre:  7 de juny
• Lliurament notes finals: 14 de juny (9h)
• Fi de curs: 17 de juny
• Lliurament notes extraordinària: 23 juny (12h)

Calendari orientatiu 
ENLLAÇ AL CALENDARI ESO CURS 20-21

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_1979d88uaukufpdk3taa43cv1o%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid


Dies festius
• 11 de setembre (Diada de Catalunya)
• 12 d’octubre (Festivitat del Pilar)
• 2 de novembre (Lliure disposició lligat a la Festivitat de Tots Sants)
• 7 de desembre (Lliure disposició lligat a les Festivitats de la 

Immaculada i la Constitució)
• Del 22 de desembre al 7 de gener (Vacances de Nadal)
• 15 de febrer (Lliure disposició dilluns de carnaval)
• 27 de març al 5 d’abril (Vacances Setmana Santa)
• 30 d’abril i 3 de maig (Lliure disposició lligat a la Festivitat del dia 

del treball)
• 24 de juny (Festivitat de Sant Joan)

Calendari orientatiu 

ENLLAÇ AL CALENDARI ESO CURS 20-21 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=c_1979d88uaukufpdk3taa43cv1o%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid


Inici de les classes



Inici de les classes
• Dilluns 14 de setembre: 

Presentació 1r ESO 8:00h Els tutors/es acolliran l’alumnat a 
l’entrada de referència. Les famílies que no han pogut assistir 
a la reunió, que es presentin a les 8,15 a la porta C2 
(mantenint la distància de seguretat i la mascareta personal). 
Durant aquest dia es faran activitats de benvinguda i 
presentació del centre fins les 14:30h. 

• Dimarts 15 de setembre: 8:00h edifici C (cadascú a la seva 
aula de tutoria corresponent). Es continuaran fent les 
activitats de benvinguda. 

• A partir 16 setembre: presentacions de les matèries i inici de 
les classes. 



Grups a 1r ESO
• 4 grups a 1r ESO: A, B, C, D 

• Tots els grups: desdoblaments en les matèries de ciències 
naturals (laboratori) i tecnologia (taller)

• Grup D: reduït. PROJECTE ORIENTACIÓ TUTORIAL

A més a més: 
- AA (Aula d’acollida). TUTORA: Elisabet Soler
- SIEI (Suport Integral d’Educació Inclusiva). TUTORA: Anna Bo
- TIS (Tècnic Integració Social: Cristina Ferré)



funcionament del pati
•



Tutories 1r ESO
• 1r ESO A: 31 alumnes

– TUTORA: Margui Pastor 

• 1r ESO B: 29 alumnes
– TUTOR/A: Alejandro Ramírez

• 1r ESO C: 28 alumnes
– TUTOR/A: Ana Palomares

• 1r ESO D: 21 alumnes
– TUTOR/A: Carme Vilar



FORMULARI 1r eso
Emplenant aquest formulari presentareu de manera 
virtual la documentació necessària per iniciar el 

curs. Termini de presentació fins el 15 de 
setembre.

ENLLAÇ AL FORMULARI DE DOCUMENTACIÓ 1r ESO

https://forms.gle/xE5rURFcKkqY42kg6


Moltes gràcies per la vostra atenció


