
INSTITUT 
BAIX PENEDÈS

Curs: 2020-2021
Presentació famílies



PRESENTACIÓ

EQUIP DE TUTORS

HORARI TUTORIA FAMÍLIES ( via Meet)

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

- Correu electrònic

@institutbaixpenedes.cat

- Agenda 

-Telèfon



INFORMACIÓ CURS 2020-2021

HORARI ESCOLAR:  8H-14.30H

CALENDARI ESCOLAR: ( veure Agenda)

DOCUMENTACIÓ:

- Declaració responsible (on line)

- Autorització proves COVID-19 



DISCIPLINA I CONVIVÈNCIA
CRITERIS

Asistència/Puntualitat 
/Justificants

Aula

Hores del pati

Aparells electrònics

CONSULTA DE FALTES/INCIDÈNCIES

web ieduca

(DNI+Contrasenya)

insbaixpenedes.ieduca.com



 

Generalitat de Catalunya     

Departament d’Ensenyament 

Institut Baix Penedès 

 CRITERIS DE DISCIPLINA A L’INSTITUT BAIX PENEDÈS  
AMONESTACIÓ (AM)  FALTA GREU (FG)  FALTA MOLT GREU (FMG)  

1  Acumulacions  Acumulacions  Acumulacions  

  
 

• 3 retards (R). 
 

• 4 faltes d’assistència sense justificar (F). 
 

• 3 faltes de material (m). 
 

• 3 faltes No treballa (T). etc… 
 

 

 
• 2 amonestacions (A). 

 

• 8 faltes d’assistència sense justificar. 
 

• 6 retards. Etc... 
 
 

 
  

 
• 2 faltes greus (G): expulsió del centre (2d). 

 
• 3 expulsions: expedient disciplinari. Etc.. 

 
  

2  Conducta no responsable a l’aula  No respecte a la comunitat educativa  No obediència, violència  

física i/o psicològica    
 

• Retard no justificat 
 

• Molestar els companys i distorsionar la classe. 

 

• Canviar-se de lloc sense respectar la distribució feta pel 
tutor. 

 

• No deixar la cadira sobre la taula a última hora del dia. 
 

• Menjar, menjar xiclet i beure a classe. 

 

• Embrutar l’aula (taules, cadires, llençar papers...) 

 

• Adormir-se a classe. Etc… 
 
 

 
• Falta de respecte al professor i membres del centre.  

 
• Insults i faltes de respecte als companys de classe. 

 
• Sortir de classe sense permís  

 

•  No sortir de l’aula quan se li requereix 
 

• Sortir del centre sense autorització. 
 

• Ús reiterat de material electrònic sense permís  
 

• No entregar material electrònic quan h o  
r e q u e r e i x i  e l  p r o f e s s o r / a   
 

• Incompliment de les mesures de seguretat 
derivades de la COVID19 
 

 

 

• demana. Etc.. 

 
• No sortir de l’aula a l’ordre del professor. 

 

• Agressions a qualsevol membre de la 
comunitat educativa. 

 

• Assetjament / maltractament entre 
alumnes físic i moral. 

 

• Portar material i/o substàncies que es considerin 
perilloses o estiguin prohibides.  
 

• Etc.. 
 

  

3  Conducta no adequada a l’institut  Distorsió al centre  Mal ús del material electrònic   

  
 

• Romandre als passadissos entre hores. 
 

• Romandre a l’edifici durant l’hora del pati. 
 

• Entrar a l’edifici abans que toqui el timbre. 
 

• Circular pels passadissos cridant, corrent… 
 

• Portar gorra i vestimenta inadequada. 
 

• Ús inadequat del mòbil, o  altre material electrònic. Etc.. 

 
• Causar desperfectes amb premeditació. 

 
• Mal ús del material del centre. 

 
• Fumar al centre. 

 
• No entrar a classe  

 
• Accedir a zones restringides als alumnes (zona darrera 

del gimnàs, hort, darrera barracons...) etc.. 

 
• Fer/difondre fotos sense permís. 

 
• Fer mal ús de la xarxa social 

(cyberbullying). 
 

• Fer mal ús de la xarxa de l’institut. Etc.. 

• Incompliment de la normativa sobre l’us del móbil al 
centre 

 * 1 FMG: expulsió (3d) + expedient.  

     Doc. Criteris de Disciplina v9.  NOFC vigent del Claustre 1 de setembre de 2020

 



PROTOCOLS D’ACTUACIÓ

EN CAS D’INDISPOSICIÓ O ACCIDENT

Es truca als pares/tutors legals

No podem donar cap medicament.

En cas de no localització familia:

Si la situació ho requereix es 
trucarà una ambulància.



MESURES COVID - CENTRE

ENTRADES I SORTIDES



MESURES COVID - CENTRE

ESPAIS 



MESURES COVID - CENTRE

ESPAIS 



MESURES COVID - CENTRE

MESURES HIGIÈNIQUES 



MESURES COVID - FAMÍLIES

▪ Les famílies es comprometen a fer el seguiment dels
seus fills/es i no dur-los al centre si presenten algun
símptoma (febre, diarrea, vòmits…)

▪ Tot l’alumnat portarà el seu material higiènic per a ús
individual



MESURES COVID - FAMÍLIES

▪ Les famílies es comprometen a informar el centre sobre
qualsevol variació de l’estat de salut de l’alumne/a que sigui
compatible amb la simptomatologia Covid-19, així com
l’aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el seu entorn
familiar.



ACTIVITATS I SORTIDES 

FESTES A L’INSTITUT

Castanyada/Nadal/Carnaval/ Sant 
Jordi (es faran activitats 
individuals d’aula).

Sortides d’un dia.

No es faran intercanvis i viatges.

Graduació dels alumnes de 4t 
d’ESO i de 2n de BAT.



XERRADES

PER COMPLETAR L’EDUCACIÓ INTEGRAL I TRANSVERSAL

MARATÓ DE TV3 

ORIENTACIÓ BAT / GRAU MITJÀ

CURRÍCULUM

MOSSOS / XARXA SANITÀRIA / JOVENTUT

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL: “Què fer després de 
l’ESO”

(De moment no s’han iniciat les xerrades a causa de la 
COVID-19. Algunes d’elles es faran via telemàtica). 



HÀBITS DE TREBALL I COMUNITAT

PAPER DE LA FAMILIA

Suport

Espai acondicionat

Alimentació i higiene.

www.gencat.cat/ensenyam
ent/familiaiescola

http://www.gencat.cat/ensenyament/familiaiescola


CURRICULUM

PREAVALUACIÓ

ESO: 20-21  de octubre

BAT: 10 de novembre

Les families rebran un informe general de l’alumne

TREC/PREC (Projecte de recerca)

OPTATIVES



COMUNITAT

COMUNITAT EDUCATIVA

Participació:

AFA

Consell Escolar

Informació:

Pàgina web / facebook

Moodle

www.institutbaixpenedes.cat



SERVEIS / ALTRES



GRÀCIES!


