
REUNIÓ DE MARES I PARES
CURS 2020-2021

1r BATXILLERAT

De cor al cor bastim futurs



Equip directiu
Susanna Arnau, 
secretària

Jordi Requena, cap 
d’estudis

Julia Fernández, 
coordinadora 
pedagògica

Pep Porredon, 
director

Silvia Flores, cap 
d’estudis adjunta



Tutors
Tutors de grup
1r BATX A (científic i tecnològic): 
Xavier Burés
1r BATX B (humanístic i social): 
Roser Cuñat

Cotutors
1r BATX A: Nati Serra
1r BATX B: Joan Caus



INICI de CURS: 14 de setembre
VACANCES de NADAL: del 22 de desembre al 7 de gener
VACANCES de SETMANA SANTA: del 27 de març al 5 d’abril
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)
FINAL de CURS: 18 de juny de 2021

PRIMER TRIMESTRE: del 14 de setembre al 27 de novembre de 
2020

● Lliurament de butlletins de notes: 21 de desembre
SEGON TRIMESTRE: del 30 de novembre al 5 de març de 2021

● Lliurament de butlletins de notes: després de les 
avaluacions 

TERCER TRIMESTRE: del 8 de març al 4 de juny de 2021
● Del 7 a l’11, exàmens del 3r trimestre
● Del 14 al 16, exàmens de recuperació i/o millora de 

nota

calendari de curs 2020/21







Professorat 1r  Batx. - CT

Joan CausFilosofia

Mati Morales
Ciències per al 
Món 
Contemporani

Ricard 
González

Ed. Física

Eugeni BarniolCatalà

Jordi RequenaCastellà

Carme 
Vendrell

Anglès

Biologia Mati Morales

Física Nati Serra

Matemàtiques Xavier Burés

Química Nati Serra

Tecnologia Industrial Ramon Cases

Ciències de la Terra i 
del Medi Ambient

Dídac Mesa

Dibuix Tècnic Eva Serra

Psicologia/Sociologia Joan Caus

Estada a l’empresa M. Josep Alonso



Professorat 1r  Batx. - SH

Joan CausFilosofia

Mati 
Morales

Ciències per al 
Món 
Contemporani

Ricard 
González

Ed. Física

Eugeni 
Barniol

Català

Jordi 
Requena

Castellà

Imma 
Gangolells

Anglès

Economia José Luís Abad

Economia de 
l’Empresa

José Luís Abad

Matemàtiques 
aplicades

Xavier Burés

Llatí Roser Cuñat

Grec Roser Cuñat

Història del Món 
Contemporani

Marta Franch

Literatura catalana Txell Bernaus

Psicologia/Sociologia Joan Caus

Estada a l’empresa M. Josep Alonso



1r batxillerat A



1r batxillerat B 



Característiques rellevants del Batxillerat
○ Ensenyament postobligatori
○ Requereix assistència i estudi diaris
○ Cal ser més exigent en la feina diària
○ Sistema d’avaluació 

○ Si es vol anar a la universitat: la nota 
final del batxillerat compta un 60% per a la 
nota d’accés a la Universitat (aprox. 30% 1r 
batx. i 30% 2n batx.). L’altre 40% correspon 
a la nota de la fase general de les PAU.



○ L’assistència i la puntualitat són obligatòries.

○ S’han de justificar les faltes d’assistència (fent una 
trucada a l’institut o bé enviant un e-mail al cotutor).

○ Demanem que NO justifiqueu hores de faltes per a 
estudiar!

○ Si l’absència és a un examen, l’haurà de justificar el 
metge o la família, telefònicament al professorat de la 
matèria. Aquest és qui decidirà la data per a 
realitzar-lo. 

○ Les faltes d’assistència i altres observacions es poden 
consultar des de casa a la intranet de la pàgina web del 
centre; també s’hi pot consultar les notes de les 
activitats i els butlletins trimestrals.

Assistència



Avaluació i promoció de curs
▪ Avaluacions:
Tres durant el curs i l’extraordinària de setembre.    
Avaluació zero: 26 d’octubre. 
▪ Promoció de curs:

● Es pot passar a 2n amb dues assignatures 
suspeses.

● Suspenent 3 o 4 assignatures de 1r de Batxillerat 
poden matricular-se només d’aquestes i assistir a 
algunes de 2n (sempre que l’horari ho permeti).

● Amb 5 o més assignatures suspeses, han de repetir 
tot el curs.

● A 2n de batxillerat, no cal tornar a cursar les  
assignatures aprovades. Si es vol repetir tot 2n 
caldrà renunciar expressament a l’avaluació de 
cada una de les assignatures aprovades.

▪ Per a obtenir el títol de batxillerat, cal aprovar 
totes les matèries.



Treball de recerca
○ Treball d’investigació que ha de realitzar tot l’alumnat. 
○ Compta un 10% de la nota final de batxillerat, és a dir, com 

dues matèries de 4 hores setmanals.

● Terminis:
S’explicarà a les tutories durant aquest primer trimestre de 1r 
de batx.
Es faran tres lliuraments, que seran valorats de 0 a 10:

➔ Primer lliurament A1 (15%): a finals de juny de 2021
➔ Segon lliurament A2 (15%): a mitjans de setembre de 2021
➔ Tercer lliurament A3 (10%): a mitjans d’octubre de 2021 

● Processos d’avaluació:
➔ A (40%) - procés de recerca (avaluat només pel professor 

tutor del TR)
➔ B (40%) - dossier escrit (avaluat pels tres membres del 

tribunal)
➔ C (20%) - exposició oral (avaluat pels tres membres del 

tribunal)



PÀGINA WEB:        
INTRANET  MOODLE   BEQUES

http://www.francescribalta.cat/joomla/index.php


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=a
rticle&id=55&Itemid=68

Biblioteca joan camps
● Espai d’estudi: 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. 

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


AMPA 2020/21

ampafribalta@gmail.com 





organització especial covid
● 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.



I si un alumne es troba malament quan 
és a l’institut?

● Ho ha de dir al professor/a. 
● El 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.



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. 



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. 



entrades a l’institut



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. 

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

● Educació Física: l’activitat es durà a 
terme sense mascareta en cada grup 
estable.

● Cal ventilar l’aula sovint, sobretot 
entre classe i classe.



pati



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 de l’institut:

https://www.instagram.com/insfrancescribalta_solsona/?hl=es

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
https://www.instagram.com/insfrancescribalta_solsona/?hl=es


Altres
. EOI 
https://www.eoimanresa.cat/eoi-manresa-cpd-solsona-idc-59.php

. Recordeu que us podeu adreçar al 
tutor/a del vostre/a fill/a per a 
qualsevol qüestió que li vulgueu 
comentar. Per això cal trucar a 
l’institut i concertar una entrevista 
presencial o telemàtica.

https://www.eoimanresa.cat/eoi-manresa-cpd-solsona-idc-59.php


1r batx A  2020-2021



1r batx B  2020-2021



Voleu fer alguna pregunta?

GRÀCIES PER LA VOSTRA 

ASSISTÈNCIA


