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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



Com ha 
començat 
el curs?

http://www.youtube.com/watch?v=Puu-WXvKGxI


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.



organització
● Atenció a la diversitat: grups heterogenis i 

reduïts, no hi ha reforç, quan s’ha pogut hi han 2 
profes a l’aula

● Equitat: vetllem perquè tot l’alumnat tingui les 
mateixes oportunitats i recursos

● Inclusió: els alumnes del SIEI formen part del grup 
estable junt amb els seus companys pràcticament 
totes les hores. Tenen el suport d’educadors, 
vetlladores i la resta del claustre quan fa falta

● Educació Física: seguint l’informa de l'Associació 
Catalana de Pediatria sobre aquesta matèria, 
l’activitat es durà a terme sense mascareta en cada 
grup estable



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 alume/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. 



NOTES ESO
● Les notes són qualitatives, això significa que avaluem 

les diferents competències de cada matèria així com les 
competències transversals (digital i personal i social).

● Podeu fer el seguiment de notes i comentaris del 
professorat des de l’INTRANET

● A les notes, veureu que surt un número:
○ 0 indica que l’activitat no ha estat feta/presentada
○ 1 indica “No satisfactori” NS
○ 2 indica “Assoliment suficient” AS
○ 3 indica “Assoliment notable” AN
○ 4 indica “Assoliment excel·lent” AE



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


          Institut Francesc Ribalta  
curs 2020-21

REUNIÓ DE MARES I 
PARES DE 3r ESO



3r ESO A



MÓNICA LEDESMA

Font Roc

Gangolells Noa

Garcia Derek

Gil Carles

Parcerisa Neus

Puig Júlia

Puit Júlia

Ruiz Noelia

Vijlar Patrick

TUTORATS PERSONALS



DAVID BONET

TUTORATS PERSONALS
Aliste, Nil

Ariza, Jofre

Attia, Walid

Augé, Francesc

Bota, Rebeca

Da Cunha, Cristian

Ferrer, Denis

Garcia, Ainara

Oliva, Miquel

Vázquez, Pablo



3r ESO B



ARÁNZAZU GÓMEZ

Castro Abal , David

Nicolas Colilles , Nil

Prat Cases , Jana

Prieto Rodriguez , Gabriela

Said Benkhayi , Khadija

Salas Ruiz , Oriol

Salazar Polonio , Beijaflor

Santos Viladrich , Isaac

Solé Serra , Núria

TUTORATS PERSONALS



NARCÍS TURULL

TUTORATS PERSONALS

Albets Torrent, LLEÏR

Cancino Pérez, PAULO

El Badaoui El Badaoui, AMIN

Espuga Montaner, RAÜL

Gutiérrez Melo, FREYVIN

Isanta Muñoz, JÚLIA

Jordán Martínez, ANAÏS

Lahraki Laraj, ROMAISA

Mujal Pons, LAIA



3r ESO C



RICARD GONZÁLEZ

TUTORATS PERSONALS

Júlia Bonvehí Testagorda

Marc Campus Díaz

Anna Casaldàliga Testagorda

Arnau Cervilla Navas

Adil Challali Hidalgo

Unai Rodríguez Castro

Roger Romero Flores

Arnau Salaet Puigdomènech

Abel Sevilla Múrcia

Emily White Graus



DOLORS SÁNCHEZ

TUTORATS PERSONALS

Joan Arévalo Dueñas

David Estany Coberó

Tània Garriga Viladrich

Luminita Horoba

Natàlia Lencinas Fernández

Lídia Lleonart Melero

Nicoleta-Georgiana Mihail

Joana Torelló Pérez

Marc Vendrell Cardona



3r ESO D



Ramon Florensa

TUTORATS PERSONALS

Marc Caball

Natalia Gorneanu

Andreu Guilanyà

Miguel Magín

Albert Oliva

Domènec Pujol

Lluïsa Sala



ANTONIO BELDA

        TUTORATS

ANDREA FERNÁNDEZ

IRIA JOAQUÍN

MARÍA MARBA

DÉBORA MARTÍNEZ

YASMINA RAHOU

PAU RODRÍGUEZ

AXUM ABEBE SIMÓN



3r ESO E



GLÒRIA BORI

TUTORATS PERSONALS

Benssaleah el ismaili, Rawea

Bordetas Barbosa, Kevin

Bordetas Gonzalo, Jesús

Cardona Solé, Mercè

Irla Batet, Maiol

Martí Soler, Kàtia

Santaeulària Palau, Maria

Teodovich Vaca, Grecia

Tobajas Zomeño, Paula



SÍLVIA FLORES

TUTORATS PERSONALS

Arrufat, Roc
Bensaga, Aya
Berayah, Kawtar
Morata, Ainara
Villero, Manel



1. Tutors i cotutors
■ 3r d’ESO A:

■ Tutora: Mònica Ledesma
■ Cotutor: David Bonet

■ 3r d’ESO B:
■ Tutora: Arànzazu Gómez
■ Cotutor: Narcis Turull

■ 3r d’ESO C:
■ Tutora: Ricard Gonzàlez
■ Cotutora: Dolors Sànchez

■ 3r d’ESO D:
■ Tutora: Ramon Florensa
■ Cotutora: Antònio Belda

■ 3r d’ESO E:
■ Tutora: Glòria Bori
■ Cotutora: Sílvia Flores



         Funcions del tutor 
■ Tutor/a de grup:

■ Imparteix el crèdit de tutoria (1h 30 min. setmanal)
■ Fa d’interlocutor entre els seus tutorats i l’equip de 

professors
■ Vetlla per la tasca dels delegats/des

■ Cotutor/a:
■ Vetlla pel procés d’aprenentatge i d’evolució personal 

dels seus alumnes
■ Porta el control de faltes d’assistència
■ Manté entrevistes amb l’alumne/a i amb la família



2. Calendari de curs

■ Distribució horària de 3r d’ESO 

Matí: de 8.15 a 14.45 (entrada:8.10h - sortida 14.40h)
■ Dos patis

■ 10.35 a 11h
■ 12.50 a 13:05

■ De dilluns a dijous: de 8:15 a 8:45 Pla Lector



3. Matèries
■ Matèries comunes

■ Són aquelles matèries cursades per tot l’alumnat

■ Matèries optatives (2 hores setmanals)
■ Són aquelles matèries que  complementen els 

estudis comuns. Poden servir:
■ Per consolidar aprenentatges bàsics
■ Per estudis posteriors
■ Per incorporar-se al món laboral



  MATÈRIES COMUNES 20/21               hores setmanals 

  Català 3
  Castellà 3
  Anglès 3
  Matemàtiques 3

  Ciències socials 3

  Biologia i Geologia 2
  Física i Química 2
  Tecnologia 2
  Música 2
  Educació física 2
  Religió/ Cultura i valors ètics 1
  Tutoria 1’30
  Pla lector                                   2

In
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t 
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Matèries optatives
(2 hores setmanals)

Trimestres rotatius  Professorat

  Mediació  Glòria Bori

  Emprenedoria  Ramon Florensa

  Cultura Clàssica  Joan Caus 

  Francès  Lídia Freixes / 
 Glòria Montanyà

Tot el curs  Professorat



Professorat de 3r ESO
MATÈRIA PROFESSORAT

Anglès Tate Gualdo, Imma Gangolells, Antonio Belda

Biologia i geologia Sílvia Flores, Ricard Gonzàlez, Mariona Vendrell
C. Socials Dolors Sánchez, Ramon Florensa, Narcís Turull

Castellà Mónica Ledesma, Antonio Belda, Dolors Sánchez, Glòria 
Bori, Narcís Turull.

Català Narcís Turull, Mónica Ledesma, Antonio Belda, Glòria Bori.

Educació física Ricard González, Mónica Ledesma, Marcel Comellas i Sílvia 
Flores

Física i química Mariona Vendrell, Aránzazu Gómez, Sílvia Flores

Matemàtiques David Bonet, Xavier Burés, Ramon Florensa

Música Clàudia Cabanas, David Bonet, Marcel Comellas
Tecnologia David Bonet, Arantxa Gómez, Ramon Florensa, Ramon 

Cases 



4. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

- Reducció de ràtio, grups de 19 alumnes

- Aula d’acollida

- Atenció dins l’aula 



● Validar els estudis bilingües i biculturals 
(conveni entre els Ministeris d’Educació d’Espanya i França)

● Afavorir la mobilitat dels joves a nivell 

europeu.

● Facilitar la mobilitat laboral.



SIEI
■ Suport Intensiu a l'Escola Inclusiva (Unitat 

de suport a l’educació especial).

■ Alumnes que treballen en grups molt 
reduïts o individualment amb una 
especialista i una vetlladora.

■ Quan s’incorporen a l’aula ordinària, solen 
anar acompanyats d’una educadora 
d’Educació Especial 



■ UEC

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un recurs 
educatiu dirigit a l’alumnat menor de 16 anys que cursa 
l’ESO i que presenta unes necessitats educatives 
específiques.

■ Aquest recurs és comú per a l’Institut i l’Escola Arrels II i 
fa la seva activitat a La UEC L’Afrau, tot i que també 
participen a les activitats que s’organitzen al centre.

■ Cada setmana el tutor personal es desplaça a la UEC per 
fer una sessió de tutoria individualitzada per avaluar 
l’evolució de l’alumnat.

■ Està ubicat en un espai del Centre Tecnològic (seminari)



Projecte de Certificació de Coneixements 
Llengües Estrangeres

Certificació de
■ nivell B1 a 4 ESO 
■ nivell B2 a 2on Batx

Exàmens oficials, Generalitat de Cat.

Lloc: IES Francesc Ribalta



Projecte NUTRICIONISTES EN 
ACCIÓ



■ Projecte conjunt de Física i Química, Biologia i Geologia, 
Tecnologia i Educació Física..

■ Es treballarà l’alimentació i la nutrició humana. Els alumnes 
hauran d’elaborar una dieta personalitzada en funció dels 
requeriments personals de diferents tipologies de començals (un 
esportista d’elit, una persona celíaca, una persona diabètica, etc).

■ Es durà a terme durant el mes de novembre i les exposicions es 
faran seguint el calendari d’exàmens del primer trimestre.

■ En el projecte s’avaluarà el treball individual i el treball en 
equip . 



■ El treball de síntesi es realitzarà al centre i a l’espai 

Món Natura Pirineus, si és viable.

■ Dates previstes:  7 i 8 de juny.

■ Es  farà una reunió informativa a inicis del 3r 

trimestre on es detallaran la resta d’aspectes.

5. TREBALL DE SÍNTESI



A l’hora de tutoria parlem del funcionament de 
curs, de les sortides, i també tenim temes de 
fons per treballar:

1r trimestre
■ Acollida
■ Elecció de delegats/des

2n trimestre
■ Programa Salut Escola: prevenció 

tabaquisme, drogues, orientació afectiva i 
sexual…

3r trimestre
■ Orientació per a 4t ESO
■ Treball de síntesi

6. Tutoria



■ Tenim un curs de tutoria a 3r d’ESO, on desarem per a tots 
(alumnat i famílies) les informacions que treballem a classe 
cada setmana:
■ Aspectes de funcionament de les classes
■ Activitats de tutoria
■ Reunions
■ Sortides
■ Opinions i/o valoracions
■ ...

■ Ens agradaria que hi entréssiu conjuntament amb els 
vostres fills/es. És un espai per a tots ☺



●

● El portafoli és un espai de contingut digital, on els alumnes van desant els 
seus treballs més representatius i així els poden consultar. També els 

permet  valorar el seu aprenentatge.

● Cada treball va lligat a  una reflexió de l’alumne envers al seu resultat 
final: organització, aprofundiment i autoavaluació.

● Tots podem consultar aquests portafolis, ja que són públics i de lliure 
accés. Tindreu disponibles els enllaços dels portafolis al curs de tutoria 

del Moodle.

https://sites.google.com/francescribalta.cat/cludiaportfoli/pla-lector


7. L’AVALUACIÓ
● L’avaluació és contínua, s’avaluen:

- Competències bàsiques a partir dels continguts.

● Hi ha una preavaluació (avaluació 0) a finals d’octubre, 3 
avaluacions més al llarg del curs (1r, 2n i 3r trimestre) i una 
d’extraordinària al juny (recuperacions).

● Es promociona de curs quan s’aproven totes les àrees o com 
a màxim se’n suspenen dues.



L’avaluació competencial, es qualificarà de la manera següent:

0 → No presentat → NP (feina no presentada)  
1 → No assolit → NA 
2 → Assolit satisfactòriament → AS
3 → Assolit notablement → AN
4 → Assolit excel·lent → AE

La qualificació en nombres (0,1,2,3,4) només s’utilitzarà en les 
activitats avaluatives (treballs, exàmens, activitats…) que pengem a 
l’intranet, per tal que pugueu fer un seguiment acadèmic del vostre 
fill/filla.

La qualificació en lletres (NA, AS, AN, AE) s’utilitzaran per avaluar 
les matèries en els informes de notes que rebreu a finals de cada 
trimestre.



8. ABSÈNCIES I RETARDS

■ Intranet: iEduca. Cada família té un usuari per consultar 
l’assistència de l’alumne i per realitzar les enquestes de 
satisfacció. 

■ Quan un alumne/a preveu que faltarà a classe o ja ha 
faltat, cal que els pares truquin a secretaria o es posin en 
contacte amb el seu tutor personal.

IMPORTANT !



9. DISCIPLINA

■ El centre té una normativa d’organització i funcionament 
(NOFC) que regula les conductes contràries a les normes de 
convivència i les conductes greument perjudicials.

■ Incidències lleus
■ Acumulació d’incidències lleus
■ Incidències greus



10. EXTRAESCOLARS



11. MENJADOR
■ Preus:

■ 55€ el talonari de 10 tíquets 
■ 6,5 € tiquet solt.

■ Menú: es poden triar dos plats dels 4 que s’ofereixen cada 
dia: dos primers o un primer i un segon. Si es necessita un 
menú especial per al.lèrgies cal comunicar-ho.

■ El tiquet s’ha d’entregar a consergeria abans de les 10 del 
matí i l’alumne entrega un resguard al menjador a l’hora de 
dinar. 

■ Aquest curs hi ha servei d’esmorzar al pati llarg a dos llocs: 
al menjador i al porxo d’entrada de l’edifici d’ESO del 
institut.

■ L’entrepà ara val 1.10€.



12. Torn obert de paraula
MOLTES GRÀCIES PER LA 

VOSTRA ASSISTÈNCIA!




