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1.CALENDARI CURS 



CALENDARI SETEMBRE

Acollida alumnat al centre Dilluns 14 de 10 a 12:00 h

- Presentació de tutors
- Visita al centre
- Petit esbarjo
- Nocions bàsiques de funcionament

Inici en horari complet Dimarts 15 de 8 a 14:20h

Lliurament dels deures d’estiu

Primera setmana Proves d’avaluació inicial



2. PROTOCOL COVID-19

- Si els vostres fills o filles són personal de risc us heu de posar amb contacte amb el 
centre per estudiar cada cas i veure les mesures que cal adoptar. Aquesta consideració 
de personal de risc s’ha de valorar per part del vostre metge de referència.

- La mascareta és obligatòria sempre que estiguin al centre. Cap alumne por entrar o 
moure’s pel centre sense mascareta. El rentat de mans també serà obligatori i el 
professorat del centre anirà administrant la periodicitat de l’administració del gel.

- Es desinfectaran els espais comuns abans i després; a més, es ventilaran amb 
freqüència i, si el temps ho permet, les finestres estaran obertes.  També és obligatori el 
rentat de mans abans i després d’anar al WC.

- Totes les famílies hauran de signar una declaració responsable, la qual serà enviada 
per part de l’equip directiu però que s’haurà d’enviar per foto al correu del tutor del grup.



- Cada alumne ha de portar de casa el següent equipament de protecció sanitària, el que diem el Kit alumne”:

● una mascareta posada
● una mascareta de recanvi
● gel hidroalcohòlic 
● mocadors de paper
● els seus estris d’estudi doncs no els podran compartir
● aigua i esmorzar

- Esbarjos  11-11:30 amb mascareta. Esmorzen a l’aula respectant distància de seguretat.

- Protocol gestió casos. Davant sospita de casos, mascareta FFP2, l’alumne s’ aïllarà  a un espai habilitat al 
centre i un responsable de la reubicació i la custòdia (docent de guàrdia o direcció), procedirà a trucar a la 
família  per a que el vingui a recollir. La família haurà de trucar al CAP.

El centre registrarà el cas en un aplicatiu i rebrà les instruccions oportunes un cop comunicat el cas als 
Serveis Territorials Educatius.

2. PROTOCOL COVID-19



ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE

- Cada grup tindrà el seu espai marcat. ES PENDRÀ LA TEMPERATURA A CADA ACCÉS..

- Quan  a les 8 h. tinguin educació física han d’anar a les instal·lacions esportives (accés pel costat de l’escola). Si tenen EF 
a darrera hora, se’n van a casa des de les instal·lacions esportives.

El dia 14 no hi ha classe normal, només una sessió de tutoria. Les entrades i sortides tal i com estan explicades 
per a cada nivell i a més:

-Els tutors els estaran esperant a la porta i se seguirà el mateix protocol que cada dia, amb les mesures de 
seguretat que expliquem a cada curs

-Horaris:

10-12h   Acollida 1r. ESO
11:30-13h   Acollida 2n. ESO
12:30h-13:30h   Acollida 3r. i 4t. ESO



En cas de confinament total del centre...

NIVELL EDUCATIU MÈTODE DE 
TREBALL I 
RECURSOS 
DIDÀCTICS

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB EL GRUP

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB

L’ALUMNE/A

MITJÀ I 
PERIODICITAT 
DEL CONTACTE 
AMB LA FAMÍLIA

ESO

(per cada nivell)

Per cada matèria i 

grup:

1.Classes 
virtuals

2.Activitats i 
control de 

tasques

3.Comunicació amb 
l’alumnat i resolució 

de dubtes

Recursos 

didàctics:

Llibre d’aula. Recursos 
creats pel professorat en 
el moodle.

Per cada matèria i grup:

1.Classes virtuals 
(Weeras)
Mínim una sessió setmanal per 
matèria i màxim de dues, en 
funció de la càrrega lectiva de la 
matèria.

2.Activitats i control de 
tasques (Moodle)
En funció de la matèria i del 
criteri del professorat s’aniran 
establint les periodicitats 
d’entrega, les dates estaran 
visibles en el moodle.

3.Comunicació amb l’alumnat i 
resolució de dubtes (mail i xat 
del moodle) La periodicitat es 
derivarà de les necessitats.

Per cada grup: Una sessió 
setmanal de tutoria (Weeras)

Atenció 
individual a 
l’alumnat:

1. Temes acadèmics 
contacte amb el 
professor/a de la 
matèria (Moodle)
La periodicitat es
derivarà de les
necessitats de
l’alumnat.

2. Temes 
tutorials i 
d’orientació. 
(Weeras)

En funció de les 
necessitats de l’alumnat.

Atenció a la 
família:

Des de tutoria i 
orientació es 
disposa de 1h a 
la setmana per 
grup per atendre 
a les famílies. 
(Weeras)

En funció de les 
necessitats i de 
l’horari del 
professorat 
s’establirà l’ordre de 
prioritats i la 
periodicitat.



3.HORARI

De 8 a 14:20h
Esbarjo: de 11 a 11’30h 

Instal·lacions

E.Física: a les instal·lacions municipals
Pràctiques de bio i tecno: a lab. i taller

Entren i surten directes si és a les 8:00h o 14:20h, sinó acompanyats



4.MATERIAL
-Llibretes quadriculades amb separadors de colors.

-Carpeta classificadora.

-Estoig, sense tippex líquid ni retoladors permanents.

- Llibres de text sociabilitzats amb empresa Iddink. En cas de no sociabilitzar a la 
web hi ha un llistat amb els llibres.

- Llibres de lectura (segons matèries).



5.CURRÍCULUM

CURRÍCULUM COMÚ: 
- CAT, CAST, ANGLÈS, C.SOCIALS, Bª i Gª, MATES, E.F, MÚSICA, 
VIP, TECNO, CVE, TUTORIA
- Grup ordinari: activitats multinivell
- Grup reduït a les matèries instrumentals.

TREBALL DE SÍNTESI: per concretar

CURRÍCULUM OPTATIU: 
Només es pot escollir entre Francès o l’optativa de centre.
- Francès, 2 h/setmana, continuïtat al llarg de tota l’ESO (nivell alt de 
llengües).
- L’optativa de centre serà trimestral:
- La meteorologia: la ciència del temps i la seva previsió.
- El cos com a eina d’expressió musical.
- Producció textual i crítica cinematogràfica.
14 setembre: els/les tutors/es reparteixen els fulls de tria.  



6.AVALUACIÓ









7.ACCIÓ TUTORIAL

Els tutors disposen de 3h setmanals:

PAT: Pla d’acció tutorial

- Activitats que contribueixen al creixement i desenv. integral de l’alumnat.

- Aspectes que es treballen:

Integració i dinàmica de grup.

Hàbits, tècniques i organització de l’estudi.

Foment de la responsabilitat i autonomia personal.

Gestió de les emocions i resolució de conflictes. 

1h tutoria de grup
1h tutories individualitzades
1h atenció a famílies



CONTACTE AMB TUTORS

Els tutors som els vostres referents i els vostres primers interlocutors
Per les entrevistes cal demanar cita (via telefònica o e-mail)

1r A: Aitor Garrido . 1r 
C: Isacar Roca

Horari d’at. famílies: sota cita. Horari d’at. 
famílies: sota cita.

Mail de contacte: agarri8@xtec.cat Mail de 
contacte: iroca20@xtec.cat

1r B: Ferran Vercher.

Horari d’at. famílies: sota cita.

Mail de contacte: ferran2046@gmail.com



8.ASPECTES BÀSICS NOFC

• Decàleg de Convivència (agenda).

• Informació famílies CCNC: trucada i comunicat per mail.

• Horari d’entrada i sortida.

• Assistència a classe: obligatòria. Cal justificar les faltes (agenda o document de 
centre). Avisar amb antelació si és possible. Programari Weeras.

• Lavabos: només oberts a l’hora del pati. Si cal anar-hi durant la classe, el 
professor/a lliurarà una tarja per a portar-la a secretaria.

• No poden portar-se al centre mòbils ni altres aparells reproductors (àudio, 
imatges, jocs electrònics...). En cas de portar-los, han d’estar estrictament apagats 
i desconnectats en tot el recinte escolar (aules, passadissos, lavabos, pati...). El 
centre no es fa responsable de la seva pèrdua.

• Medicaments (informe i seguiment) (asma, al·lèrgies, intoleràncies...)



10.INFORMACIÓ DEL CENTRE
- Via e-mail (informacions vàries…).
https://agora.xtec.cat/inspladelbosc.cat
- Plataforma Weeras (tindrà un espai intranet).
- Telèfon: 93 897 33 50
- Correu electrònic: a8073961@xtec.cat

9.SORTIDES

- El 1r trimestre no hi haurà sortides.
- 2n i 3r trimestre pendents de l’evolució de la 
pandèmia.



PRECS I PREGUNTES



Gràcies per la vostra atenció i ...


