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ENS PRESENTEM

Directora: Mª Carmen Moreno 

Cap d’estudis: Núria Grau

Coordinadora pedagògica: Belen Velasco

Coordinadora de 2n cicle: Estefania Muñozo
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TUTORS/ES 3r ESO

                                       3r A: Núria Lorán

                                       3r B: Jordi Maymí

                                       3r C: José Luis Alcalá

                                       3r D: Anna Valldepérez
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UN CANVI DE CICLE I
● Curs important ja que hi ha un canvi de cicle. Comencen el segon cicle de 

l’ESO que consta de dos cursos. 

● És important recordar també que si el curs vinent, quan acaben 4t, volen 
estudiar algun cicle formatiu, els demanaren el seu expedient de notes fins 
a tercer de l’ESO per poder atorgar les places de cicles. Malauradament 
moltes vegades no entren perquè no tenen suficient nota i les places són 
limitades. Així doncs cal que estudiïn i s’esforcin en millorar les seves notes.

● L’equip docent i el tutor/a ajudarà el vostre fill/a en aquesta etapa en tot 
allò que sigui necessari.
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UN CANVI DE CICLE II

● El PAT a 3r inclou activitats diverses per treballar les 
competències personal i social ( autoestima, motivació, resolució 
de conflictes, xarxes socials, etc). També hi ha activitats 
d’orientació de l’alumnat en l’elecció dels itineraris a 4t i 
d’estudis postobligatoris. 

● Orientadora de referència, exclusiva per  a 3r d’ESO, per donar 
suport als tutors/es en la gestió d’aspectes emocionals i 
didàctics.
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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.                           
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MESURES COVID: REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE

1) No es pot venir al centre si es té alguns dels símptomes 
següents:
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MESURES COVID: REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE

2) Tampoc es pot venir al centre si no s’està vacunat  amb 
pauta completa i:    

● S’està esperant el resultat d’una prova PCR.

● Es conviu amb un cas positiu de COVID o amb una 
persona que està a l’espera de PCR per ser un cas 
sospitós.

● S’està en quarantena per ser contacte estret d’un positiu 
COVID.
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MESURES COVID: ORGANITZACIÓ

Les podeu consultar amb tot detall al Pla obertura de centre, 
que trobareu la pàgina web:

● Organització de l’alumnat de 3r d’ESO en 4 grups bombolla.
● Ús de la mascareta obligatori en tot el recinte de l’institut 

amb excepció de les classes d’educació física, que es podran 
fer sense mascareta si es fan a l’exterior.

● Dins dels grups bombolla no cal respectar distància de 
seguretat.
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MESURES COVID: ORGANITZACIÓ

● Entrada i sortida del centre i al pati esglaonades.

● Rentat de mans amb gel a totes les entrades i sortides.

● Ventilació d’espais.

● Cal respectar totes les mesures de seguretat establertes. 
No fer-ho implica posar en perill la seguretat de la 
comunitat educativa i suposa un falta de disciplina greu, 
que serà sancionada segons les NOFC.
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INICI DE CLASSES: dimarts 14 de setembre

● Horari: de 8’30 a 14’55 h. Classes d’una hora de durada.
● Entrada i sortida esglaonada:
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Porta d’accés 1
C/ Domènech Sugrañes i Gras 
cantonada amb c/ Maria Castillo 

Porta d’accés 2-central
       C/ Domènech Sugrañes i Gras 

Porta d’accés 3
C/ Domènech Sugrañes i Gras 

cantonada amb avda/ Pau Casals

8’30-14’55 1r ESO 1r BATXILLERAT 2n ESO

8’35- 15 3r ESO 2n BATXILLERAT 4t ESO



ESBARJO: 11’30-12 h

●  Entrada i sortida esglaonada.

●  Important un bon esmorzar saludable: entrepà, fruita… per afrontar 
amb garanties la jornada escolar.

●  Som escola verda: portem embolcalls reutilitzables (carmanyola, boc’n 
roll…).

●  Ampolla d’aigua. La font d’aigua estarà oberta per reomplir ampolles.

●  Mascareta obligatòria.
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CALENDARI
El podeu consultar a: 
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/linstitut/calendari-del-curs/

Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener

Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril

Festes locals: 30 d’octubre,  4 de febrer

Festes de lliure elecció: 11 d’octubre,  7 de desembre, 
                                            7 de febrer,     2 de maig
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TRIMESTRES
Primer trimestre: 13 de setembre al 3 de desembre
Publicació de qualificacions: Darrer dia abans de vacances de 
Nadal. Recordeu que el dia 28 d’octubre podreu consultar el 
butlletí de la preavaluació.
Segon trimestre: 9 de desembre al 18 de març
Publicació de qualificacions: Últim dia abans de vacances de 
Setmana Santa.
Tercer trimestre: 21 de març al 16 de juny
Publicació de qualificacions: Finals de juny
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MATÈRIES
Les podeu consultar a: 

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

Les optatives de 3r són quadrimestrals excepte l’alemany. Enguany fan emprenedoria, 
revista i cultura clàssica.
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AGRUPAMENTS
● Agrupaments heterogenis amb ràtio de 28-30 alumnes.

● Grups estables excepte a la matèria de Religió i alguna optativa.

● En algunes hores, hi ha dos professors a l’aula per atendre la 
diversitat.

● Desdoblaments (meitat de grup) en les matèries d’anglès, ciències i 
tecnologia per facilitar el treball de laboratori, tallers i conversa.

● Han de fer el servei comunitari (forma part de la matèria de cultura 
i valors/religió).
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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
/

                      

Curs 2021-
22

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/
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/6-ampa/d-prestec-de-llibres/


QUÈ CAL PORTAR CADA DIA

Cada dia han de portar en una motxilla:
● Material escolar marcat: Bolígrafs colors,llapis, goma, regle, tisores, 

pegament de barra, llibreta amb separadors/Carpeta classificadora.
● LLibres segons horari (comprovar que siguin els correctes abans de 

folrar i marcar).
● Ordinador portàtil.
● Esmorzar saludable i ampolla d’aigua.
● Mascareta (1 posada + 1 recanvi) - Marcades.

                      LA CLASSE HA DE QUEDAR  BUIDA A LES 15 H
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ORDINADORS
● Són una eina de treball, que s’ha d’aprendre a utilitzar 

de manera responsable. Ja s’han començat a repartir a 3r.

● S’han de portar carregats de casa.

● No l’han de deixar mai 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.
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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 de 3r d’ESO en faci un ús 
responsable especialment del dret d'imatge i les xarxes 
socials.
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AGENDA ESCOLAR
● Es va lliurar el dia 13 de setembre.

● Comunicació entre família-escola. 

● L’alumnat és el responsable d’apuntar deures i 
activitats.

● Al principi tenen les normes de convivència del centre.

● L’horari de classes el tenen al primer full.
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COMUNICACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA

● Fem servir la plataforma ieduca.

● Heu rebut al vostre mail el nom d’usuari i la contrasenya 
d’accés. 

● Us recomanem descarregar l’aplicació per a mòbils, 
ieduca tokapp Teniu guies de com fer-ho i com utilitzar la 
plataforma a:

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

A la plataforma les famílies podeu:

○ Fer seguiment a temps real dels vostres fills (observacions, 
faltes d’assistència, retards, incidències…)

○ Rebre notificacions del centre.
○ Accedir als butlletins de qualificacions trimestrals (no es donen 

impresos).
○ Enviar missatges a l’equip docent dels vostres fills.
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COMUNICACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA
● Altres mitjans de comunicació:  

○ Agenda escolar.
○ Trucada telefònica.

● Les entrevistes amb els tutors seran telemàtiques o via 
telèfon.

● És determinant la complicitat i el suport família-escola per 
a l’èxit escolar.
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COMUNICACIÓ FAMÍLIA- ESCOLA: 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/secretaria/d-doc
uments/
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ALTRES ASPECTES: absències i retards

● S’han de justificar quan l’alumne es reincorpora al centre.
● S’ha de fer a través de l’agenda, plataforma ieduca o amb 

imprès normalitzat del centre que us podeu descarregar a:
https://agora.xtec.cat/institutmartamata/secretaria/d-documents/

● La porta d’accés al centre es tanca a les 8’45 h. No es permet 
l’entrada al centre més tard d’aquesta hora si no és per una 
causa justificada documentalment (assistència mèdica o tràmit 
oficial).
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ALTRES ASPECTES: sortides

● L’alumnat no pot sortir del centre en horari escolar si 
no és per una causa justificada i amb un full d’autorització 
familiar signat.

● En cas de força major (malaltia, accident…) us truquem i 
heu de venir a buscar al vostre fill/a.
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ALTRES ASPECTES: activitats fora del centre

● Són aprovades pel Consell Escolar.

● Es faran en funció de la situació COVID respectant els 
protocols. Enguany per exemple es tornen a posar en 
marxa les activitats Erasmus on tradicionalment l'alumnat 
de 3r hi participa.

● Les famílies rebreu una circular amb la informació, un 
imprès d’autorització per signar i fer efectiu el pagament.

● L’equip docent pot decidir que un alumne/a no assisteixi a 
una sortida si té incidències de comportament.
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 CONSULTES

Curs 2021-
22



Gràcies per la vostra assistència

 Bon curs!
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