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Organització del centre
Horari

● Les classes comencen a les 08:15 i acaben a les 14:45 cada dia.

● Hi ha dos patis: un de 20 minuts i un altre de 10 minuts.



Organització del centre
●Entrada / sortida per l’entrada del pàrquing (Casa Nova).

●Assistència i puntualitat.

●Si arriben tard i aquesta porta és tancada, entren per la porta 

principal.

●Control assistència a cada hora. Retards de cinc minuts (més de 

cinc). Ieduca.

●L’acumulació de 5 retards representarà la recuperació del temps 

perdut un dilluns a la tarda (a concretar pel professorat).



Organització del centre
●Les faltes d’assistència s’han de justificar al tutor per escrit. 

● En cas que l’alumne/a no hagi assistit a un mínim del 60% de les 

classes, li quedarà automàticament el trimestre suspès. 

● En cas d’absència en els exàmens o entrega de treballs caldrà 

justificar-ho amb el corresponent document oficial acreditatiu 

(justificant mèdic). 

●Els alumnes no poden marxar sols a casa dins l’horari lectiu. 



Acollida dels alumnes de 1r

● Dijous 12 de setembre

● Hora d’entrada alumnes de 1r ESO - 09:30h

● Hora de sortida alumnes de 1r ESO - 12:00h



Calendari escolar
● 1r trimestre: 12 de setembre a 8 de desembre

● 2n trimestre: 8 de desembre a 15 de març

● 3r trimestre: 16 de març a 19 de juny

● Festius del 1r trimestre: 
 31 octubre, 1 de novembre, 11 de novembre i 6 de desembre. 



Avaluacions
●Nou decret d’avaluació (NA, AS, AN i AE). 

● Butlletins

- Octubre: avaluació inicial, que anticipa uns possibles resultats de la 

primera avaluació. 

- També hi ha lliurament de butlletins de notes trimestralment a les 

famílies (el butlletí de juny cal que el reculli la família). 

- Avaluació extraordinària: juny. 



Horari: 1r A



Horari: 1r B



Contacte i horari d’atenció
● 1r A Núria Brun Divendres 9.15 a 10.15

● 1r B Núria Prat Divendres 12.45 a 13.45

La tutora és la persona de referència en el centre  en la relació alumne-

tutor-professorat-centre-família. Cal dirigir-se a ella en primera 

instància.

Contacte:    IEDUCA Telèfon Agenda

 



Ieduca
● FAMÍLIES: Cal que us descarregueu l’app per poder estar al 

cas de qualsevol incidència. Explicació del control d’assistència 

i la justificació de les faltes d’assistència. 



La convivència al centre

● Aula: ben asseguts, portar tot el material (durant la primera 
setmana es dirà), escoltar, demanar torn de paraula, treballar, espai 
net, no aixecar-se.

● Educació física: cal portar xandall o roba esportiva i necesser 
(desodorant de bola, samarreta de recanvi). Els desodorants 
d’esprai estan prohibits.

● Possibilitat de beure AIGUA a l’aula (demanant permís i amb 

ampolla dins la motxilla, però no poden menjar ni mastegar xiclet).

● Càrrecs d’aula (delegats, delegats verds, persianes, neteja...).



La convivència al centre
● Mòbil: prohibit. És aconsellable no portar-lo a l’institut ja que 

pot ser una font de problemes (pot caure, trencar-se, perdre’s, 

sonar durant una classe, saltar l’alarma, etc). En cas de pèrdua 

o robatori el centre no té cap responsabilitat. 

●Si s’han de posar en contacte amb el fill, el telèfon del centre 

sempre està disponible, i en el cas que l’alumne/a tingués 

alguna urgència, també té permís per trucar a casa des del 

telèfon del centre.



La convivència al centre
●   Centre: parlar fluix, caminar, respectuós, no guixar res, respectar 

material dels altres,...

●   No es pot portar gorra dins l’institut (només pati).

●  Cal dormir les hores necessàries (massa TV resta de les seves 

necessàries 8 o 9 hores de son i d’estudi-deures) i mantenir una 

higiene personal adequada diària.



Pati
● Dos patis: 20 minuts i 10 minuts

● Esmorzar adequadament. 

● És important que no vinguin en dejuni a l’institut i que a més a 
més portin un esmorzar saludable per l’hora del pati.

● Una bona opció és portar un entrepà pel primer pati i fruits pel 
segon.

● Més endavant, hi haurà la possibilitat de comprar esmorzars 
als alumnes de 4t d’ESO (recollir fons pel viatge final de curs).

● Tres dies a la biblioteca voluntari (apuntats). 

● Campionats de futbol, jocs lúdics,...



Casa
● Fer els deures

● Puntualitat entrega de tasques

● Estudiar

● Repassar cada dia



Sortides
●No són opcionals. 

●Són per treballar continguts d’una matèria d’una manera diferent.

●Normalment una per trimestre. 

●També es poden fer diferents tallers i xerrades al llarg del curs.

●Els professors decideixen segons comportament...



Agenda
● L’agenda serà una eina més de comunicació amb les famílies, per 

tant s’hi anotaran missatges de les famílies als professors i a 

l’inrevés, així com els deures o tasques de l’estudi. 

● És important fer revisió freqüent d’apunts i agenda per dur un 

seguiment.

● Estar alerta de possibles comunicacions dels professors. 



Fem projectes
●Treball per projectes interdisciplinars.

● Realització d’un projecte per trimestre com a mínim:

○ Setmana de la ciència.

○ Projecte del Dia de la Dona.

○ Olimpíades. 



Torn obert de preguntes
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