
REUNIÓ DE FAMÍLIES 
ESO 



VALORACIÓ 

PRIMERS DIES 



INFORMACIONS 

GENERALS 



La tutoria 

Contacte amb el tutor i altres 

https://agora.xtec.cat/inselstrest

urons/linstitut/organigrama/ 

 

Activitats de la tutoria 

 

Entrevistes telemàtiques  

https://agora.xtec.cat/inselstresturons/linstitut/organigrama/
https://agora.xtec.cat/inselstresturons/linstitut/organigrama/


Pàgina web 

Informacions, notícies, calendari, documents, youtube, etc. 

www.elstresturons.cat 

http://www.elstresturons.cat/


Pàgina web 



Informacions i pagaments 

Es reben a l’aplicació i al correu electrònic. 

Atenció: a vegades entra com a correu no 

desitjat. 

Recomanem que tothom es descarregui 

l’aplicació i que activi les notificacions per 

rebre l’avís de nou missatge. 



Mitjançant TPVEscola 

Es fa l’enviament d’informacions i recordatoris 

de l’institut i de l’AFA . 

 

NOU Es fa la signatura d’autoritzacions (només 

es pot signar per l’App). 

  

Es gestionen els pagaments (quota de 

material, armariets, sortides...) 

- Permet desar dades per a futurs pagaments. 

- Aquest curs si fem una sortida o activitat que 

calgui pagar (per exemple la piscina) es 

gestionarà cada activitat d’una en una; no 

hi ha quota de sortides.  



Mascaretes. Mòbils 

Cal rentar o canviar la mascareta  

cada dia. Cal dur-ne un recanvi. 

 

El mòbil només es pot utilitzar per 

treballar. Un ús inadequat comporta 

la retirada, l’avís a la família i que la 

família pugi a buscar-lo. Se signarà 

un full de recollida. 

 

Si cal contacte alumne-família o 

família-alumne, s’utilitza el telèfon de 

l’institut. N’hem d’estar assabentats. 

 



Ordinadors 

Consells d’ús: 

 

- Carregar-lo cada dia. 

- Dur un carregador per si de cas. 

- Posar lluminositat suficient. 

- Fer zoom a la pantalla perquè no es 

vegi molt petit. 

- Obrir la pantalla per no haver 

d’abaixar el cap per veure-ho bé. 

 



En cas de confinament 

- Connexions amb el Meet a les hores 

establertes. 

- Càmera activada. Si no en tenen cal avisar 

al tutor o tutora. 

- Consultar el correu electrònic cada dia. 

- S'explicarà quina és la feina que a fer i quan 

s’ha de lliurar. 

- Totes les feines són avaluables.  

- Consultar els dubtes amb el professorat. En 

la mesura del possible es respectarà l'horari 

de treball (de 8h a 2/4 de 3).  

 

 



En cas de confinament 

Podeu consultar els horaris de les connexions 

de cada grup classe en aquest enllaç: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g

ZD-UktzFlUaYbp3ngdAQYZG-

gsvIplW8LumoXym9hg/edit#gid=254663799 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZD-UktzFlUaYbp3ngdAQYZG-gsvIplW8LumoXym9hg/edit#gid=254663799
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZD-UktzFlUaYbp3ngdAQYZG-gsvIplW8LumoXym9hg/edit#gid=254663799
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZD-UktzFlUaYbp3ngdAQYZG-gsvIplW8LumoXym9hg/edit#gid=254663799
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZD-UktzFlUaYbp3ngdAQYZG-gsvIplW8LumoXym9hg/edit#gid=254663799
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZD-UktzFlUaYbp3ngdAQYZG-gsvIplW8LumoXym9hg/edit#gid=254663799
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gZD-UktzFlUaYbp3ngdAQYZG-gsvIplW8LumoXym9hg/edit#gid=254663799


Alumnat malalt 

Si l’alumne/a està malalt, haurà de 

demanar la feina a un company. Pot 

aclarir dubtes amb el professorat 

mitjançant el correu electrònic. 



Sortides del centre 

Si s’ha de sortir del centre, cal una nota a 

l’agenda. En el cas que sigui un imprevist i no 

s’hagi avisat, cal venir a recollir l’alumne/a. 

Caldrà signar un full de recollida. 

  

Sortides acadèmiques pels voltants. Tothom ha 

d’haver signat el full d’autorització. 

 

Aquest hivern caldrà venir més 

abrigat perquè hem de ventilar 
les aules sovint. 



Vagues 

1r i 2n d’ESO no té reconegut el dret de 

vaga i ha d’assistir a classe.  

 

Si és de professorat, l’alumnat ha d’assistir a 

classe. El professorat que no la secunda fa 

classe amb normalitat. 

 



Vagues 

Si és d’alumnat,  

- ha d’estar convocada pel seu sindicat (SEPC); 

- han de saber-ne el motiu; 

- cal demanar la conformitat a la direcció 48 

hores abans;  

- ha d’estar prèviament justificada per la 

família. Si no, és una falta d’assistència. No tots 

els motius són vàlids. 

- es farà classe; 

- un cop al centre, no es pot justificar una 

sortida tret que sigui un motiu de força major. 

Les famílies han de venir a buscar l’alumne/a. 

 



Assistència i puntualitat 

Justificació de les faltes d’assistència: 

• assistencia@elstresturons.cat 

• Agenda a l’hora del pati 

 

ATENCIÓ 

La porta d’entrada estarà oberta de les 

7.45 h a les 8.00 h a partir de demà. 

 

IMPORTANT 

Cal notificar qualsevol canvi de número de 

telèfon, d’adreça postal o electrònica. 

 

 

 

mailto:assistencia@elstresturons.cat


Respecte a 1r d’ESO 

Criteris d’assignació de la matèria a 

2n d’ESO, amb continuació a 3r: 

Es tindran en compte els resultats de 

les tres notes de l’àmbit lingüístic 

(català, castellà i anglès). Fins a 

cobrir les places. 

 

Matèria específica: 

1r trimestre: habilitats digitals 

2n trimestre: habilitats  emocionals 

3r trimestre: escola verda 

 



Respecte a 2n d’ESO 

GEP. Es realitzen activitats en anglès 

a la matèria de Cultura i Valors Ètics. 

 

 

Vacunes. S’administrarà la que 

correspon a 2n d’ESO el dia 26 de 

gener. Cal signar l’autorització 

prèviament i dur el carnet de 

vacunes el dia que toca vacunar. 



Respecte a 2n d’ESO 

Matèria  específica: 

1r quadrimestre: Comunicació 

2n quadrimestre: Medi ambient 



Respecte a 3r d’ESO 

GEP. Es realitzen activitats en anglès 

a la matèria de Biologia. 

 

 

Vacunes. S’administrarà la que 

correspon a 2n d’ESO el dia 14 de 

gener. Cal signar l’autorització 

prèviament i dur el carnet de 

vacunes el dia que toca vacunar. 



Respecte a 3r d’ESO 

Matèria  específica: 

 

1r quadrimestre: 

Emprenedoria 

 

2n quadrimestre:  

Cultura clàssica 

Reunió informativa per preparar 

el 4t d’ESO: 9 de març 



Respecte a 4t d’ESO 

Servei comunitari: 

Aplicació dels coneixements en 

entitats i projectes externs al 

centre. 

 

Projecte de Recerca: 

- Una hora setmanal. 

- Recerca d’informació, 

experimentació, entrevistes, 

etc. 

- Redacció i exposició oral. 

 



Respecte a 4t d’ESO 

Proves externes de 

competències bàsiques.  

17 i 18 de febrer de 2021 

 

 

 

Reunió informativa sobre 

l’etapa postobligatòria: 

16 de març. 

 



• Criteris d’avaluació: s’informa als alumnes i 
es trobaran a la pàgina web. 

• Màxim dues matèries mentre no siguin 
simultàniament català, castellà i 
matemàtiques. 

• Si suspenen, recuperacions al juny. 

• Recuperació de matèries pendents de 
cursos anteriors (mitjançant activitat 
d’avaluació o aprovant trimestres, segons la 
matèria). És imprescindible aprovar el curs 
actual per recuperar l’anterior. 

Pas de curs 



Calendari 

Nadal 22 desembre – 7 gener (inclosos) 

Setmana Santa 29 de març - 5 d’abril (inclosos) 

Dies de lliure 

disposició 

30 d’octubre, 7 de desembre, 15 de 

febrer, 30 d’abril, 24 de maig. 

Dies especials Nadal, Sant Jordi, Jornada esportiva…? 

Proves extraordinàries 17 - 22 de juny 

Jornada intensiva Del 7 al 22 de juny 

• Assistència obligatòria cada dia (si no van a les sortides 

també). 

 



Calendari 

Lliurament de butlletins 

Avaluació prèvia* 29 d’octubre 

1a avaluació* 21 de desembre 

2a avaluació* 26 de març 

3a avaluació   

Final   

Extraordinària (si és el cas)   

* Cal retornar-los signats 

Termini de reclamacions (final i extraordinària): 24 hores 

Model de Sol·licitud a la pàgina web. 

 

 

https://agora.xtec.cat/inselstresturons/wp-content/uploads/usu1101/2019/08/model-sol%C2%B7licitud.pdf


Comunicació 

              

Amb l’equip directiu: 

 

• Amb cita prèvia (trucant a consergeria) 

 

 Telemàtica 

 Si és urgent, per telèfon 



Comunicació 

              



Comunicació. AFA 

              



REFLEXIONS I 

RECOMANACIONS 



Algunes persones miren al món i diuen: 

Per què?  

I altres miren al món i diuen:  

Per què no?  

-G. Bernard Shaw- 

http://blocdepares.com/2015/03/27/5-frases-

diaries-per-motivar-els-nostres-fillses/ 
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Vídeo 

 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especi

al/desmontando-mitos-sobre-los-

adolescentes-daniel-j-siegel/ 

(min 35- min 52) 

 

Llibres 

https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/desmontando-mitos-sobre-los-adolescentes-daniel-j-siegel/
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• Entre classes no han de sortir. 

• Disciplina 

• Esmorzar i dormir bé 

• Parlar amb ells i orientar-los. Moments 

compartits 

• Lloc adequat i lluminós per estudiar, lliure 

de distraccions 

• Infermera al centre? Pendent de l’evolució 

de la situació COVID 

• Informar de qualsevol cosa que pugui 

afectar el rendiment i les emocions. 

• Felicitació pel seguiment de les normes a 

les classes i l’actitud en general. 



TORN OBERT 

DE PARAULA 



MOLTES GRÀCIES 

PER LA VOSTRA 

ASSISTÈNCIA 

http://agora.xtec.cat/iesarenysdemar/moodle2/

