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1. CALENDARI CURS 



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.



2. PROTOCOL COVID-19

- 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 al pati (la sala multicultural de 
l’ajuntament) respectant distància de seguretat.

- Protocol gestió casos. Davant de la sospita de casos, a l’alumne se li posarà una 
mascareta FFP2 i se l’ aïllarà  a un espai habilitat al centre. Un responsable de la 
reubicació i la custòdia (docent de guària 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.



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 seran 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

Entrades i sortides del 
centre

Accés 2
C/ del Romanguer

8-14:20 h.

Punt espera A 4t A

Punt espera B 4t B



I en cas de confinament, què ?

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.CURRÍCULUM



● Matèries optatives 
Associades a l’itinerari postobligatori

1. Economia / Biologia i geologia / Música

2. Física i química / VIP / Llatí – Cultura clàssica

3. Francès / Informàtica / Tecno

● Projecte de recerca     
Al llarg del curs / finalització al mes de juny

● Cultura i valors ètics 



4.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Seguint el criteri d’inclusió i a causa de la necessitat 
d’establir grups-classe heterogenis i estables, els suports es 

duran a terme dintre de l’aula i per tant enguany no hi 
haurà grups de diversitat com a tals

PDC Pla de diversificació curricular

A qui va adreçat?
Els programes de diversificació curricular s’adrecen als alumnes de 3r i 4t d’ESO i tenen com a finalitat 

afavorir que els alumnes que ho requereixin puguin assolir els objectius i les competències clau de l’etapa, 
mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent de la que s’estableix amb caràcter 

general, i amb una metodologia específica i personalitzada.



5. AVALUACIONS EXTERNES

- Prova de competències bàsiques (com a 6è):

●Llengua catalana
●Llengua castellana
●Llengua Anglesa
●Matemàtiques
●Científico-tecnològic  

- DATES PROVES: per confirmar



6. ACCIÓ TUTORIAL

Els tutors disposem de 3h setmanals:
1h tutoria de grup
1h tutories individualitzades
1h atenció a famílies

PAT: Pla d’acció tutorial: Activitats que contribueixen al creixement i 
desenvolupament integral de l’alumnat. Aspectes que es treballen:

● Integració i dinàmica de grup.
● Orientació acadèmica: suport de la orientadora del centre i promoure 

explicació d’experiències
● Foment de la responsabilitat i autonomia personal.
● Gestió de les emocions i resolució de conflictes.





7. NOVETATS DEL CURS
PEDAGÒGIQUES

• Nova ordre d’avaluació:
- Les matèries s’imparteixen agrupades en àmbits de coneixements: matemàtic, 
cientificotecnològic, social, artístic, educació física, cultura i valors.
- Es valoren dos àmbits transversals a totes les matèries: digital,  personal i 
social.
- S’introdueix la coavaluació i l’ autoavaluació com a eines per ajudar a l’alumnat a 
ser protagonista del seu aprenentatge.

• Els informes d’avaluació utilitzen termes qualitatius per valorar el grau 
d’assoliment:

AE: Assoliment excel·lent
AN: Assoliment notable
AS: Assoliment satisfactori
NA: No assoliment

● Al final de l’etapa es lliura un informe anomenat consell orientador sobre 
l’itinerari formatiu postobligatori.

● PDC per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

ORGANITZATIVES

• Programari Weeras: seguiment assistència, orientació i acció tutorial, comunicacions 
famílies intranet.

• Programari Moodle: activitats acadèmiques i el seu control, comunicació amb 
l’alumnat.



ALTRES NOVETATS
- La socialització de llibres a través de l’AMPA ja no es manté aquest curs, ara ho

gestiona l’empresa iddink. Els alumnes dels grups de diversitat que socialitzaven
llibres amb l’AMPA rebran els llibres per part del professorat de l’institut els primers
dies. S’haurà de signar full de compromís i lliurar-lo al tutor en format fotografia.

- Per a totes les famílies que no realitzaven la socialització, la llista de llibres està
penjada al web del centre.

- Els esbarjos canvien aquest any per la pandèmia: es faran a la franja de 11 a 11:30 i
esmorzaran a l’aula respectant la distància de seguretat. Els alumnes de tercer i
quart el duran a terme a un espai municipal proper al centre (sala multicultural de
l’Ajuntament)

- El PDC (Programa de Diversificació Curricular) es manté en un principi per a
l’alumnat de tercer i quart de l’ESO.

- Protocol Covid-19 de desinfecció de l’aula i material i higiene personal.

- Protocol d‘entrada i sortida esglaonada del centre per evitar aglomeracions.



7. SORTIDES

Queden suspeses com a mínim el primer trimestre. Segons l’evolució de 
l’epidèmia, es plantejarà fer-les al segon o tercer trimestre.

Viatge de fi d’etapa de moment roman pendent de l’evolució de la pandèmia, 
al igual que les sortides.

Sortides curriculars:

- Són obligatòries
- Subvencionades en part pel centre
- Pagament fraccionat en 17 €/trimestrals per 

part de les famílies

Fi d’etapa: viatge 4t d’ESO
- No obligatori
- Mínim 60% alumnat
- Destí: Cantàbria



8. MILLORES I SUGGERIMENTS

Enquesta electrònica satisfacció famílies



9. PRECS I PREGUNTES



Gràcies per la vostra atenció i ...


