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Organització del centreOrganització del centre

DIRECTORA
Ruth Montserrat i Forniés

Coordinadora
Pedagògica

Montserrat Sendra i
Caus

Cap d'estudis
Gemma Rovira i

Casulleras

secretari
Josep Gámez Villena

En començar el curs s'informarà de l'horari d'atenció a les famílies dels
tutors, professors i de l'Equip Directiu



EstructuraEstructura
ESO

1r 2n 3r 4t

El Centre té tots els 
nivells de l'ESO i
del Batxillerat

A B C D



HorariHorari
compactat de matícompactat de matí

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

ENTRADA

SORTIDA

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

14.30 14.30 14.30 14.30 14.30



CurrículumCurrículum
La preinscripció serà telemàtica, només si és

imprescindible, es farà presencial amb cita prèvia.

A l'hora de fer la matrícula cal especificar:

Si vol cursar religió catòlica o cultura i valors

ètics.

Si vol fer l'optativa de “Tastet d'Alemany”.

La utilització del servei de transport.



MatèriesMatèries
Hores que es dediquen a cada matèria a 1r d'ESO:

Català
Castellà

Matemàtiques
Socials

 
3 hores

anglès
ciències de la
naturalesa

 
3 hores

(1 h mig grup)

Tecnologies
 

2 hores
(1 h mig grup)



MatèriesMatèries
Hores que es dediquen a cada matèria a 1r d'ESO:

Educació física
optativa
música

visual i plàstica
 

2 hores

religió/cultura i
valors ètics

1 hores
 

Tutoria
 

1 hores



Material dels alumnesMaterial dels alumnes
LLIBRES DE TEXT
A partir de l'1 de juliol, el centre exposarà el llistat de llibres al tauler d’anuncis i

a la web del centre.

LLIBRES DE LECTURA
El llistat dels llibres de lectura que la família haurà d'adquirir el donarà el

professor de la matèria corresponent en iniciar-se el curs. 

Dins del projecte “Lectura a l'abast de tots”, el centre deixa en préstec un llibre

cada trimestre.

ALTRES MATERIALS
A la tutoria del primer dia lectiu, es donarà un llistat del material mínim

necessari de què han de disposar tots els alumnes per poder treballar al llarg de

tot l’any.



SortidesSortides

Sortides d'un dia
Una sortida per

trimestre
 

TdS de 1r i de 3r
d'ESO

 

Sortides de més d'un dia
TdS de 2n d'ESO

Esquiada 3r d'ESO
PdR de 4t d'ESO

Intercanvi/Erasmus+
1rBatxillerat

 

Les sortides per Masquefa s'autoritzen en fer la matrícula.



Els pagaments, tant del material fungible com de les sortides,

es poden realitzar de 3 maneres diferents:
 

PagamentsPagaments

Domiciliació
bancària

prèvia
autorització

Ingrés o
transferència

a l’entitat
bancària

Efectiu a la
secretaria
del centre



En iniciar i concloure la jornada diària.
Parades a Can Quiseró, el Maset, la Beguda i Can
Parellada.
Aquest servei és de copagament. 
El funcionament del transport queda inclòs dins les
NOFC.
La sol·licitud del transport serà de forma telemàtica
(quant tinguem enllaç i informació ho posarem a la web)

Transport

AMPA
ampainstitutmasquefa@gmail.com

ServeisServeis



L'Institut de Masquefa treballa amb aquestes plataformes:

Programes Pedagògics
Web:  agora.xtec.cat/institutdemasquefa (informatiu)
Moodle: agora.xtec.cat/institutdemasquefa/moodle 
Comunicacions externes
Plataforma digital: paedagogus (informatiu per famílies)
Correu: info@institutdemasquefa.cat
Xarxes Socials del centre

Plataformes digitalsPlataformes digitals



Normes d'organització i de funcionament delNormes d'organització i de funcionament del
Centre (NOFC)Centre (NOFC)

En aquesta normativa queden reflectits alguns aspectes a considerar:

Està prohibit l'ús indegut de
qualsevol aparell susceptible
d'enregistrament audiovisual,

fotografies, connexió
internet... (mòbils, mp4,
càmeres fotogràfiques,

smart watches...)

Vestir indumentària
adequada, respectuosa amb
l'activitat que es duu a terme
i amb la resta de companys
(p.e. No portar samarretes
amb dibuixos ofensius, no
mostrar la roba interior...)



Altres projectes de CentreAltres projectes de Centre

Servei de biblioteca
 

 Jocs de taula a l'hora del
pati

 

 Servei de mediació i
Pràctica restaurativa

 

 Espai Estudi

Acollida alumnat 1r
ESO/Projecte mànagers

 

 Projecte “Si tu no hi ets”
i “Esperant-te”

 

 Acompanyament i
orientació acadèmica i

personal



Treball diari dels alumnesTreball diari dels alumnes
Per millorar acadèmicament cal:

Treball diari
Ús agenda

Temps d'estudi
Presentació deures
Utilització Moodle

Treball habitual
Organitzat
Constància

Espai per estudiar

Seguiment familiar
Agenda i deures

Comportament dels fills
Horari d'estudi

Comunicació amb el
centre

Límits familiars



Dates preinscripció per al curs 2021-2022Dates preinscripció per al curs 2021-2022

Preinscripció
 

Del 17 al 24 de març
 

Telemàtica

matrícula
 

Del 14 al 18 de juny
 

Telemàtica



En cas de ser necessari i
imprescindible, es podrà fer

presencialment al centre
 

 De 8:15 a 14:00 h 
 

demanant cita prèvia a través 
de la web del centre, apartat

preinscripcions.



A principis de
setembre rebreu 

 

GUIA DE
L'ESTUDIANT

 

Recomanem una
atenta lectura tant

per part de la
família com de

l'alumne




