
REUNIÓ DE PARES 2020/21

setembre de 2020



EL CURS 2020-2021 A L’INSTITUT
Enguany ens 
hem 
organitzat 
en 27 grups 
estables i 
heterogenis 
d’alumnes:

alumnes

1r 2n 3r 4t TOTAL

ESO 98  (5 grups) 72 (3 grups) 90 (5 grups) 111 (5 grups) 371
BATX 46 (2 grups) 42 (2 grups) 88
CFGM 26 (1 grup) 9 (1 grup) 35
CFGS 8 (1 grup) 8 (1 grup) 16

PFI 14 (1 grup) 14

524



organització
● Es curs 2020-21 es planteja totalment 

presencial.

● Si un grup s’ha de confinar, farà el 
mateix horari però de forma telemàtica 
durant tots els dies de confinament. El 
Consell Escolar va aprovar que si és el 
cas, serà obligatori tenir la càmera web 
oberta per tal de poder-nos veure tots i 
totes.



organització
● Hem fet grups estables, que fan la majoria de les hores 

junts:
○ hem reduït les ràtios creant més grups
○ intervenció de menys professorat: els tutors/es i 

cotutors/es d’ESO fan més hores a cada grup (2 matèries o 
més)

○ a batxillerat, cicles i PFI hem mantingut l’estructura de 
professorat i matèries

● Hem fet obres per ampliar espais i crear dues aules noves.



calendari de curs 2020/21
INICI de CURS    Dia 14 de setembre inici de les classes d’ESO, BATX, CFGM, CFGS, i PFI
VACANCES de NADAL    Del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
VACANCES de SETMANA SANTA    Del 27 de març al 5 d’abril, ambdós inclosos
DIES FESTIUS de lliure disposició:

7 de desembre
12 i 15 de febrer: Carnaval
23 d’abril: Sant Jordi 
14 de maig: divendres de la fira de Sant Isidre

ÚLTIM DIA DE CURS     Divendres 18 de juny de 2021

PRIMER TRIMESTRE:
Del 14 de setembre al 27 de novembre de 2020, a tots els estudis

●  Lliurament de butlletins de notes: 21 de desembre

SEGON TRIMESTRE:
Del 30 de novembre al 5 de març de 2021, a tots els estudis

● Lliurament de butlletins de notes: després de les avaluacions i a les hores de 
tutoria

TERCER TRIMESTRE:
● ESO: del 8 de març al 18 de juny de 2021



PROTOCOL A SEGUIR ABANS DE VENIR A L’INSTITUT
● Les famílies heu signat un document de RESPONSABILITAT. 
● Això implica no venir al centre si es tenen els símptomes 

típics de la COVID:
○ febre
○ mal de cap
○ mal de panxa
○ mal de coll
○ dificultats respiratòries

● L’INSTITUT HA D’INFORMAR a diari dels alumnes que no han 
vingut al centre i  des del CAP (centre d’atenció 
primària) es posaran en contacte amb els malalts per 
fer-ne els seguiment. 



I si un alumne es troba malament quan és a l’institut?
● Ho ha de dir al 

professor/a. 
● Us vindrà a buscar algun 

membre de l’equip 
directiu.

● Trucarem a casa i heu de 
venir a recollirlos. 

● Les famílies haureu de 
trucar al CAP i seguir 
les indicacions dels 
professionals sanitaris.

http://www.youtube.com/watch?v=azR8dVyoz14


entrades a l’institut
● A l’entrada al centre tothom es 

desinfectarà les mans amb gel 

hidroalcohòlic.

● Tothom durà la mascareta de manera 

obligatòria. 

● S’ha de procurar mantenir la distància 

d’1,5 metres entre tothom mentres 

pugem a classe. 

● Per tant, per evitar aglomeracions ens 

organitzarem de la següent manera:



entrades a l’institut



entrades/
sortides a 
l’institut



entrades a l’institut
● Cada dia s’haurà de fer el mateix 

itinerari.
● Cal ser puntuals.
● Les aules ja estaran obertes quan arriba 

l’alumnat, per tant han de pujar a classe. 
● A primera hora es fa pla lector. Es el 

moment de fer la gestió dels armariets i 
començar a llegir.

● Cada dia abans de les 8 i diversos cops 
durant el matí s’obriran els finestres per 
ventilar les classes.



protocol d’higiene a l’aula 
● A la entrada de la classe hi ha un dispensador 

de gel hidroalcohòlic. Cal desinfectar-se les 
mans cada cop que entrem o sortim de l’aula. 
(Patis/EF/canvis d’optativa...)

● Quan canviem d’aula ÉS OBLIGATORI desinfectar 
la taula i la cadira on hem estat. Hi ha gel 
desinfectant a la taula del professor i un 
dispensador de paper al final de cada classe.

● També desinfectarem estris que hem utilitzat i 
després els han d’utilitzar altres persones que 
no són del grup estable.

● S’ha de dur la mascareta obligatòriament, també 
a dins del grup estable.



protocol d’higiene a l’aula
● Hi ha una paperera per tot el material 

de rebuig (mocadors, que han de ser d’un 
sol ús/ paper de desinfecció de taules…)

● Cada hora s’ha de ventilar l’aula durant 
5 minuts i deixar-les obertes al pati.

● Enguany NO hi ha PENJADORS.Els estris 
personals s’han de deixar als ARMARIETS 
o a la seva taula i cadira.



pati
● Les finestres s’obriran per ventilar
● Se surt en el mateix ordre que pel PLA 

d’EMERGÈNCIA.
● Es baixa a la nostra zona del pati assignada 

mantenint les distàncies de seguretat.
● Cada curs té assignada una zona del pati:



pati



pati: ESMORZARS
● Hi ha servei d’esmorzar als DOS edificis.
● Els alumnes d’ESO ha de comprar l’esmorzar al porxo de 

l’edifici. 
● Els alumnes de batxillerat/Cicles i PFI han  de comprar 

l’esmorzar al menjador, per la part del pati (dels 
vitralls). No us podreu quedar a dins.

● Les fonts estaran precintades: cal portar una ampolla 
d’aigua de casa.

● La mascareta s’ha de treure per les gomes, evitant tocar la 
“roba” amb les mans, per no contaminar-la i s’ha de guardar 
en una bossa de roba o un sobre de paper mentres s’esmorza.



Assistència
● L’alumnat ha de romandre al centre durant tot l’horari 

escolar. Si excepcionalment necessita sortir, caldrà 
autorització dels pares. Podeu telefonar al centre o 
posar-vos en contacte amb el tutor/a del vostre/a 
fill/a. 

● Si l’alumne ha de faltar, el procediment és el mateix: 
cal trucar a secretaria o posar-se en contacte amb el 
tutor per justificar la falta. Quan un alumne falti a 
classe sense justificar-ho prèviament, rebreu un 
missatge al telèfon mòbil.  



normativa
● No es pot fumar ni fer ús de tabac en tot el recinte 

escolar.
● Dins dels edificis (aules, biblioteca, passadissos 

etc.) els telèfons han d’estar en silenci i guardats. 
Si, per alguna urgència, cal trucar a un/a alumne/a, és 
millor que els familiars truquin al centre. 

● L’alumnat de 1r i 2n d’ESO no pot portar mòbil a 
l’institut.

● L'incompliment de les mesures sanitàries enguany pot 
comportar una sanció



TRANSPORT
● Hi haurà el servei de transport interurbà 

habitual.
● S’ha de dur la mascareta i seguir les mesures 

que us indiquin.
● Els alumnes transportats HAN D’ENTRAR per la 

porta NOVA de la rampa.



EXTRAESCOLARS● S’ofereixen 
extraescolars 
trimestrals.

● Es duen a terme 
cada tarda de 16:00 
a 18:00 hores

● Podreu consultar la 
oferta a la pàgina 
web de l’institut.

● Durant les 
activitats caldrà 
mantenir la 
distància a més de 
dur la mascareta.

http://www.francescribalta.cat/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=54


MENJADOR
● Hi haurà servei de menjador, com cada curs.
● A l’entrar cal desinfectar-se les mans.
● Caldrà mantenir les distàncies. Les cadires ja estan 

separades.

http://www.francescribalta.cat/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=68


Biblioteca joan camps
● Estarà oberta cada matí de 8:15 fins les 14:45 i de 15:30 

a 17:00 de dilluns a dijous.
● El servei de préstec es farà diàriament durant les hores 

d’esbarjo. 
● Hi ha, a disposició dels alumnes, quatre ordinadors amb 

connexió a internet. 



intranet i aplicació 
● La intranet Francesc Ribalta és una aplicació de gestió 

per a centres escolars que permet unir totes les persones 
que en formen part (alumnat, professorat, PAS, pares i 
mares.)

● És una eina potent que permet mantenir-nos informats 
contínuament. Podreu conèixer diàriament:

○ les faltes d’assistència, incidents i comentaris
○ rebre notificació del tutor i també del professorat. 
○ el calendari amb activitats de centre
○ ser convocats a reunions,
○ fer enquestes, anònimament, per millorar el servei. 



Equip directiu
Susanna Arnau, 
secretaria

Jordi Requena, cap 
d’estudis

Julia Fernández, 
coordinadora 
pedagògica

Pep Porredon, 
director

Silvia Flores, cap 
d’estudis adjunta



AMPA 2020/21

http://ampafribalta.blogspot.com/


Dades de contacte i canals d'informació
Adreça: C/Francesc Ribalta n.5 

25280 Solsona
Telèfon del centre:

973 48 10 79
Correu electrònic:

iesfrancescribalta@xtec.cat
Web:

francescribalta.cat
Intranet de gestió:

http://www.francescribalta.cat/ieducació
Twitter de l’institut:
 https://twitter.com/ins_fribalta?lang=ca 
Facebook de l’institut: 

https://www.facebook.com/francescribalta.cat
Instagram

mailto:iesfrancescribalta@xtec.cat
http://www.francescribalta.cat/
http://www.francescribalta.cat/ieducaci%C3%B3
https://twitter.com/ins_fribalta?lang=ca
https://www.facebook.com/francescribalta.cat


presentació de tutors i cotutors del nivell 
--------------
tutors i cotutors del CFGM CAI-APD:

- 1R DE gM: laia vilarrasa
- 2N DE gM: olalla parella
- EQUIP DOCENT DE CICLE mitjà: M.JOSEP ALONSO, tXELL BACARDIT, 

olalla parella, lluís falp, MIREIA PUJANTELL, LAIA VILARRASA



  

Bloc dels cicles formatius

https://sites.google.com/francescribalta.cat/cicles-ins-francesc-ribalta/p%C3%A0gina-principal




AVALUACIÓ

L’avaluació es duu a terme a partir de diverses activitats 
avaluadores: pràctiques, petits projectes, treballs, exàmens…

Per tal de poder fer avaluació continuada l’assistència ha de 
ser igual o superior al 80% de les hores de cada UF o crèdit

Si no s’assoleix aquesta assistència es fa una avaluació 
extraordinària.

Excepcions: semiprensencialitat (50% si l’horari laboral 
coincideix amb el del curs)

Amb un 15% de faltes afegit, es perd el dret a l’avaluació



Avaluació
CAI:

Avaluació per crèdits (C2, C3, C4, C6), notes trimestrals.

APD:

Avaluació per mòduls (M1, M5, M6, M9), els mòduls estan 
formats per UF, cada UF s’avalua independentment.

Qualsevol activitat avaluativa ha de tenir una qualificació 
mínima de 3,5. Per sota d’aquesta nota l’activitat s’haurà 
de repetir o penalitzarà a la nota final.




