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EQUIP DIRECTIU
• Directora

M. Carme García Ortiz (direccio@elstresturons.cat)

• Cap d’Estudis

Laura Solano Mohedano 
(capdestudis@elstresturons.cat)

• Secretari

Juan Manuel González Lianes 
(secretari@elstresturons.cat)

• Coordinadora pedagògica

Maira Planells Torrent (coordinacio@elstresturons.cat)



CONTACTE AMB EL CENTRE

� Secretaria (secretaria@elstresturons.cat)

� Assistència (assistencia@elstresturons.cat)

� Tutor (nom.cognom@elstresturons.cat)

� Professorat (nom.cognom@elstresturons.cat)

� Pàgina web amb informacions i notícies:
www.elstresturons.cat



PAPER DE LES FAMÍLIES

� Cal complicitat, que vegin que formem un equip

� Entrevistes, agenda.

� Fer-los tenir responsabilitats (amb mesura)

� Dormir suficientment i menjar correctament.

� Compartir espais i parlar.

� Posar-los límits (d’horaris i de pantalles).



EL DIA A DIA
7.55 h entrada al centre. Preparació del material per a 3
classes.
8.00 h – 8.57 h
9.00 h – 9.57 h
10.00 h – 10.57 h
11.00 – 11.25 h Pati. En sonar el timbre, preparació del
material per a 3 classes.
11.30 h – 12.27 h
12.30 h – 13.27 h
13.30 h – 14.27 h



EL DIA A DIA
*En els canvis de classe, els alumnes restaran a l’aula. Només
en surten si tenen desdoblaments, grups de suport, educació
física, música, laboratoris o tallers.

*Aules de referència per a cada grup classe, amb projector i
internet.

*Cada professor passa llista. I-educa per assistència i
convivència.

*Pati. Vigilat. Papereres. Distribució de pistes. Esmorzar. Bar.
Llamins. Informàtica i biblioteca.Armariets.



NORMATIVA
� Comportament

� Indumentària

� Mòbils (80 dies de dipòsit voluntari o sanció greu.)

� Pilotes

� Passadissos



NORMATIVA
Comunicats de disciplina

Expedients:
• Acumulació de faltes d’assistència o retards
• Faltes de disciplina
• Malmetre el material de classe i de centre
• Mal comportament a les excursions o al centre
• Ús no autoritzat de mòbils i aparells de so i imatge

Conseqüències: sancions diverses (mediació, reflexió dels
dimecres, serveis a la comunitat, expulsió)



RETARDS I ABSÈNCIES
Retards: passar per la sala de guàrdia i justificar-los.
Passats 10 minuts no els deixaran entrar si no està
justificat.

Si sap que ha de faltar: avís previ.

Si ha faltat sense avisar: justificació posterior



RETARDS I ABSÈNCIES
Maneres de justificar les faltes:

-Per correu electrònic
(assistencia@elstresturons.cat)

-Bústia de la sala de guàrdia

- Hora del pati a la sala de guàrdia
Es pot avisar per telèfon (937959603), però després cal
justificar la falta.



RETARDS I ABSÈNCIES
Com es reben les notificacions:

✓A través de l’aplicació d’I-educa, si la teniu

descarregada. TokApp

✓Per correu electrònic.

Assistència i retard, deures, material, observacions,
comportament i expulsions de l’aula

�Assistència a les de sortides i vagues si no hi van/en
fan



Faltes
Nombre de 

comunicats 

Tipus de sanció de caràcter general Avisos (SMS, carta i mail) 

5 3h de reflexió o 4h serveis comunitaris  

 

 

 

 

S’avisa a l’alumne/a, tutor i 

tutors legals 

10 6h de reflexió o 8h serveis comunitaris 

15 8h de reflexió o 10h serveis comunitaris. 

Pèrdua en el dret de participar en algunes 

activitats 

20/10 Expedient 

3/5 dies d’expulsió, perdia al dret a participar 

en activitats. Serveis a la comunitat. Vistiplau 

de direcció 

25 10h de reflexió o 12h serveis a la comunitat 

30 2n Expedient. A determinar per l’Instructor i 

Cap d’Estudis i vistiplau de direcció 

30+ A determinar en funció del cas 

 



Faltes
Nombre de faltes sense 

justificar 

Sanció o acció Avisats (SMS, carta, mail) 

10 Avís  

 

 

 

 

Alumne, tutor i tutors legals 

>1% 3h reflexió o 4h serveis a la 

comunitat 

>3% 

 

>5% 

4h reflexió o 6h serveis a la 

comunitat 

5h reflexió 0 8h serveis a la 

comunitat 

>25% 1r Expedient 

20h serveis a la comunitat 

Protocol d’absentisme 

>40% 2n Protocol d’absentisme 

2n Expedient disciplinari 

 



Organització de matèries

� Tractament general de la diversitat:

� En les matèries instrumentals grup Flexible a 4t.
� Aula Oberta a 3r i 4t d’ESO.
� Coordinació LIC (beques llibres de text).
� Tutors Personals
� Plans Individualitzats

� Desdoblament d’1 hora en llengua anglesa.



Matèries Optatives 4t
Emprenedoria Marisol Ortiz
Biologia Elisabeth Safont
ViP Montse Badia
Informàtica Susanna Martínez
Francés Virginia Marrón
Economia Marisol Ortiz
Llatí Josep Maria Mir
Física i Química Maite López
Tecnologia Marcel.la Llabot
Filosofia Pilar Oriol
Flexible Mates Palmira García
Flexible Castellà Juanjo Escámez
Flexible Català Maria Artigues



Pla d’acció tutorial

� Tutors d’aula i tutors personals.
� Tractament de temes diversos.
� Entrevistes.
� Agenda.
� Protocol de conflictes:

Alumne/ família

Tutor / a

Coordinadora

Cap d’Estudis

Directora



CALENDARI
FESTIUS:
•Nadal: 21de desembre – 7 de gener
•Setmana Santa: 4– 13 d’abril
•Lliure disposició: 31/10, 24/2, 13/3, 4/5, 1/06

NOTES
28-30 Octubre Avaluació Inicial
20 Desembre Notes 1r Trimestre
3 Abril Notes 2n Trimestre
16 Juny Notes Finals

ALTRES
12 i 13 Febrer Competències Bàsiques
8-11 de Juny. Viatge fi de curs
9-19 Juny. Jornada intensiva
12 Juny. Festa de graduació



FI D’ETAPA

� Article 27

Avaluació de quart 1. Es considera que un alumne ha 
superat quart quan ha obtingut avaluació positiva en 
totes les matèries, i per tant ha assolit les competències
de l’etapa, o quan tingui avaluació negativa com a màxim
en dues matèries que no siguin simultàniament llengua
catalana i literatura, llengua castellana i literatura i 
matemàtiques.

Les competències digital i personal s’avaluen. No compten
com una matèria però sí per fer la nota mitja de curs

� Reunió fi de curs d’orientació 27 Abril



SORTIDES 4T
4t d'ESO

matèria 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre sine die

CAtalà

Maternitat 
d'Elna Xerrada 
Assumpta 
Montellà

Ruta Salvador 
Espriu

CAstellà
Teatre Malgrat 
28/4

Emiliano 
Valdeolivas

Anglès
C. Socials

Mates
Sagrada família 
15€

Activitats UPC TP 
Proves Cangur

FQ

Biologia Biocomunica't
TEcnologia

Ed. física

esgrima i tenis 
taula 16€+bus 
piscina 12 €

VIP
Parc Güell (+ 
francès)

Humanitats
Vilapensa (pocs 
alumnes)

Econ/empren Tallers empren 
0€

Jornada emprenedoria 5€
Visita empresa 12€ Tallers 
empren 0€

Orientació Mediació 0€ Transeduca 4/12 
8€+bus Cicles formatius 

0€ Batxillerat 0€
Mediació 0€
Jornades Calella

Saló ensenyament



NOU DECRET D’AVALUACIÓ
Finalitat: ser més competent i ajudar-lo en el seu procés
d’aprenentatge.

Cada matèria té la seva nota, i s’agrupen per àmbits.
Projecte de Recerca

Competències transversals: digital i personal i
Social

Nomenclatura com a primària: AE, AN, AS, NA.



PROJECTE DE RECERCA
� El Projecte de recerca forma part del currículum de quart d’ESO, 

i per tant, l’ha de realitzar tot l’alumnat de 4rt d’ESO.  Es realitza
durant tot el curs (1h setmanal)

És un treball realitzat en grups.

El projecte de recerca de 4rt d’ESO s’engloba dins del projecte de 
recerca local del projecte educatiu de centre.

El projecte ha d'estar constituït per un conjunt d'activitats de 
descoberta i recerca, de manera prioritaria, de recerca local de 
l’entorn, fet per vosaltres d'un tema escollit dins d’un àmbit de 
coneixement, sota el guiatge del professorat-tutor.  



PROJECTE IMPLICA’T



Aprèn a ser un ciutadà des de la 
pràctica

QUÈ ÉS EL SERVEI COMUNITARI?

� El Servei Comunitari és un instrument per 
desenvolupar una de les competències bàsiques 
marcades pel currículum de secundària, la 
competència social i ciutadana.

� Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de 
la seva trajectòria escolar i en el marc curricular 
experimentin i protagonitzin accions de compromís 
cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i 
posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat



És d’implementació 
obligatòria?

� El servei comunitari és de caràcter obligatori i ha de 
formar part de la programació curricular d’una o 
diverses matèries de tercer i/o quart d’ESO.



Temps
� La dedicació és de 20 hores distribuïdes en 10 hores de 

servei actiu a la comunitat i 10 hores en horari lectiu a 
repartir en les assignatures de Llengua Catalana, 
Anglès, Educació Física i Ètica.

� Es farà al llarg del primer trimestre. Començarà a 
mitjans d’octubre.



Avaluació
� Atès que el Servei Comunitari és curricular i està inclòs 

en la programació d’una o diverses matèries, les 
activitats s’avaluaran com qualsevol altre contingut, 
d’acord amb els objectius propis del projecte, i els de la 
matèria o matèries on està ubicat.

� Les entitats també faran una avaluació de la prestació 
del servei de cada alumne/a atenent uns ítems 
proporcionats per l’institut.



Entitats on poden desenvolupar 
el Servei Comunitari
� ÀMBIT: INTERCANVI GENERACIONAL

Residència Geriàtrica Municipal

� Ajudar l’educadora social en activitats dirigides.

� Acompanyament en els jocs.

� Acompanyament en converses.

� Introduir els avis en les noves tecnologies.

� Intercanvi d’ensenyaments i experiències. 



ÀMBIT: ACOMPANYAMENT I 
SUPORT EN L’ESCOLARITZACIÓ
Escola Sinera / Escola Joan Maragall /Escola Bressol 
Els Colors

� Suport en grups de projecte.

� Explicar contes.

� Suport en activitats educatives.

� Representacions teatrals.

� Suport en hàbits

Espai Jove

� Classes de reforç



ÀMBIT: PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA I DE L’ENTORN
� Procés participatiu

� Col·laboració en la recollida de votacions del procés 
participatiu del Pressupost municipal.

� Conèixer el procés i el funcionament del Procés 
Participatiu.

� Estada a les taules de votació rebent la ciutadania i 
facilitant el procés de votació



ÀMBIT: CULTURA 
Biblioteca Pare Fidel Fita

� Col·laboració en l’hora del conte i tallers.

� Preparació d’exposicions per donar a conèixer el fons 
de la biblioteca.

� Participació en el projecte Llegim per a tu.



AUTORITZACIÓ

� L’alumnat necessita l’autorització escrita dels seus 
pares, mares o tutors legals. Se’ls donarà quan hagin 
triat l’entitat en la qual volen prestar el servei.



SORTIDES

� Obligatorietat

� Pagament: nova forma de pagament domiciliat amb 
l’aplicació TPV escola (NOU)

� Sortides de departaments

� Natació

� S’enviarà carta als pares



Material
� Llibres de curs

� Material de papereria necessari

� Agenda
� El mitjà de comunicació habitual entre les famílies i el centre. 

� Cal revisar-la regularment per si hi ha peticions de visita, si hi ha anotacions sobre deures, faltes de 
disciplina, etc, així com les vostres observacions i demandes de visita.

� Ben tractada, neta i endreçada.

� Educació Física
� Material de dutxa i roba de recanvi



ALTRES
� Armariets
� Beques
� Ascensor
� Drets d’imatge i d’autor
� Dades mèdiques
� Pèrdua, sostracció, deteriorament material no 

necessari.
� Objectes perduts
� Canvi dades. Religió
� Actualització de les dades de contacte



SERVEIS EXTERNS
• Infermera (Programa Salut-Escola). Dx 11.30-12.30h

• EAP (Departament d’Ensenyament)

• Psicòleg Municipal (Ajuntament d’Arenys de Mar)

• Espai Jove, Espai Ruta i Espai de coneixença
(Ajuntament d’Arenys de Mar)

• Reforç escolar (Càritas)

• Serveis socials

• CREDA, ONCE



SERVEIS INTERNS
• Orientació acadèmica i professional

• Psicopedagogia

• Reprografia i enquadernació

• Informàtica

• Bar i cantina amb cuina pròpia

• Missatgeria (correu electrònic)

• AMPA: Lloguer d’armariets (dies 12 i 13)

Biblioteca




