
INS MARTA MATA

REUNIÓ PARES 

CURS 2021-22



● 2n ESO A: Àngels Pinent

Horari d’atenció: dimarts de 12-13h

● 2n ESO B: Aïda Tapia

Horari d’atenció: divendres de 12-13h

▪ 2n ESO C: Hèctor Casal

▪ Horari atenció: Dilluns de 12-13h

▪ 2n ESO D: Jèssica Verdú

▪ Horari atenció: Dimecres de 10:30-11:30h

▪ Correu electrònic: a través de l’Ieduca.

TUTORIA



HORARI CLASSES: 8:30-15H 

Entrada esglaonada

HORARI DE CLASSES 2021-22



HORARI CLASSES: 8:30-15H 

Sortida esglaonada

HORARI DE CLASSES 2021-22



MESURES COVID: Informació

● Teniu tota la informació actualitzada amb les 
darreres novetats sobre requisits i gestió de 
casos a la pàgina web:   
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/7-
altres/covid-19/

● Cal retornar signats els documents: declaració 
responsable i autorització per a la gestió de 
casos que el tutor/a va repartir a l’alumnat el 
primer dia de classe

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/7-altres/covid-19/


▪ Material marcat

◦ Bolígrafs de colors

◦ Llapis i goma

◦ Regle, tisores, pegament de barra i típpex

◦ Llibreta amb separadors de colors o Carpeta 

classificadora

◦ Llibres / Ordinador  / Calculadora

◦ AGENDA, donada el primer dia. 

▪ Esmorzar

▪ Ampolla d’aigua

▪ Mascareta (1 posada + 1 recanvi) - Marcades

▪ El material torna cap a casa 

▪ LA CLASSE QUEDA BUIDA

Què han de portar sempre?



A la pàgina web:

LLibres i materials LINK

LLibres i llicències

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/estudis/e-llistat-de-llibres/


MATERIAL

● Llistat del material a la pàgina web: 

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/estudis

/e-llistat-de-llibres/.

● L’AMPA té servei de préstec de llibres de text per 

als seus associats.

• Contacte:  ampa@institutmartamata.cat

• Normativa d’ús: 

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/6-

ampa/d-prestec-de-llibres/

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/estudis/e-llistat-de-llibres/
mailto:ampa@institutmartamata.cat
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/6-ampa/d-prestec-de-llibres/


ORDINADORS

• Són una eina de treball, que s’ha d’aprendre a 
utilitzar de manera responsable.

• S’han de portar carregats de casa.

• No poden deixar-lo a l’aula quan marxen a 
casa a les 15 h.

• Cal vigilar l’ús de les xarxes socials. A l’institut 
es treballarà el tema de la privacitat i la 
seguretat a internet.



ORDINADORS I DISPOSITIUS MÒBILS

• Treballem amb la plataforma classroom dins 
d’un entorn G-suite, institutmartamata.cat,  
gestionat per l’institut.

• Telèfons mòbils: no es poden utilitzar dins el 
centre si no és per alguna activitat didàctica 
autoritzada pel professorat. Cal que l’alumnat 
en faci un ús responsable especialment del 
dret d'imatge i les xarxes socials.



▪ ESBARJO: 11:30 A 12:00 (esmorzar 

saludable abans d’entrar al centre i a l’hora 

del pati, millor amb carmanyola).

▪ Entrada i sortida esglaonada.

▪ Pati no zonificat.

▪ Màquina vending tancada

▪ Font oberta però cal utilitzar l’ampolla.

▪ Ficar-se la mascareta en finalitzar 

l’esmorzar.

HORARI DE CLASSES 

ESBARJO 



▪ Períodes de vacances:

⮚ Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós 

inclosos.

⮚ Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril, ambdós inclosos.

 Festes locals: 30 d’octubre i 4 de febrer.

 Festes lliure disposició: 11 d’octubre.

7 de desembre.

7 de febrer.

2 de maig.

CALENDARI ESCOLAR



• Preavaluació

Lliurament notes 28 d’octubre ( Ieduca).

• 1a Avaluació: 

Lliurament notes: 20 de desembre (Ieduca)

• 2a Avaluació: 

Lliurament notes: 31 de març (Ieduca)

• 3a Avaluació : 

Lliurament notes: 28 de juny.            

Qualificacions finals en paper

Avaluacions



Comunicació família-escola.

▪ Els pares reben OBSERVACIONS, FALTES i 

INCIDÈNCIES dels seus fills setmanalment.

▪ El nom de l’usuari i contrasenya són els 

mateixos del curs passat.

ÚS DE LA INTRANET

https://agora.xtec.cat/institutmartamata/7-altres/ieduca/


▪ Potenciar el seu ús.

▪ Comunicació entre família-escola. 

▪ Al principi tenen les normes de convivència 

del centre.

▪ L’horari també el tenen al primer full.

AGENDA ESCOLAR



Grups estables

o Optatives quadrimestrals

Segona Llengua estrangera

◦ Religió / Cultura i Valors

Aula d’acollida

◦ El centre agrupa els alumnes nouvinguts en grups 

reduïts per aprendre català.

◦ Franja horaria de 12h a 14h.

AGRUPAMENTS



4 hores setmanals (matèries: mates, anglès, socials i tecno)

El treball per projectes és una manera d’abordar els continguts

de forma globalitzada; és a dir, no fragmentada. Sota aquest

paraigua, s’hi acullen diferents termes i variacions

metodològics: projectes de treball, aprenentatge basat en

projectes, treball globalitzat, treball per reptes,…

Es basa:

▪ La globalització i la interdisciplinarietat.

▪ L’aprenentatge significatiu (relació directa amb l’entorn).

▪ L’alumne com a centre de l’aprenentatge, subjecte actiu.

▪ Es parteix d’un repte que es resol amb un producte després 

d’un treball de descoberta, d’experimentació, de cerca 

d’informació o d’investigació.

TREBALL PER PROJECTES



TREBALL PER PROJECTES

● 1r Trimestre

o Dissenyem una ciutat sostenible

● 2n Trimestre

o Màrqueting i disseny d’una línia de productes i els seus 

envasos

● 3r Trimestre

o Planificació i gestió d’una fira medieval a l’escola



▪ Depenent de la situació de la COVID-19.

▪ Totes les sortides estan aprovades pel 

consell  escolar.

▪ No hi van els alumnes sancionats amb 

problemes de disciplina.

▪ Les famílies rebran una circular de l’institut 

amb la informació i faran el pagament.

▪ Sense l’autorització dels pares l’alumne no 

pot participar a la sortida.

▪ Les sortides per Salou ja estan autoritzades.

ACTIVITATS ESCOLARS



▪ FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS:

◦ Justificar tan aviat com sigui possible per la intranet o 

l’agenda.

▪ ENTRADES/SORTIDES DEL CENTRE

◦ Per la porta assignada i en el seu torn.

◦ La porta es tancarà després de l’hora assignada. 

Després solament podran entrar amb un adult o per 

causa justificada.

• Sortida per causa major: trucar a la família i aquests 

vénen a buscar l’alumne. 

• Mai poden sortir sols sense consentiment escrit.

NORMES I DISCIPLINA



Tràmits 

• Els tràmits administratius es demanen via mail a 
l’adreça:

gestiosecretaria@institutmartamata.cat  

• En cas de fer algun tràmit presencial, cal 
concertar cita prèvia trucant al telèfon del centre 
977353242 en horari de 9 a 13 h.

• Podeu descarregar-vos instàncies i documents a: 
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/secreta
ria/d-documents



http://institutmartamata.cat

▪ Novetats i informació general del centre.

▪ Accés a intranet.

PÀGINA WEB

INTRANET

• Usuari i contrasenya propis. (No donar als 

vostres fills).

• Consulta informes individuals de cada 

alumne. IMPORTANTÍSSIMA!!!



PRECS I PREGUNTES



GRÀCIES PER ASSISTIR


