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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 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. 



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 assoliment” NS
○ 2 indica “Assoliment satisfactori” 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


• Tutora de grup de 4t d’ESO A:  Carme Vendrell
• Tutora de grup de 4t d’ESO B:  Clàudia Cabanas
• Tutor de grup de 4t d’ESO C:  Jordi Creus
• Tutora de grup de 4t d’ESO D: Ester Colell
• Tutor de grup de 4t d’ESO E: Dídac Mesa

• Cotutors/es de 4t:
Lluís Cañadilla: 4t A- aula d’acollida
Susanna Arnau (PDC)
Ester Colell Vila  
Ramon Cases 4t B
Susanna Llaudet 4t C
Eugeni Barniol 4t D
Albert Cols 4t E

presentació de tutors i cotutors del nivell 



4t A



4t B



4t C



4t D



4t E



Funcions de tutors i cotutors: 

Tutor/a de grup: 

- Imparteix la tutoria de grup (1h 30m setmanals)
- Fa d’interlocutor entre els seus tutorats i l’equip 

de professorat
- Vetlla per la tasca dels delegats/des

Cotutor/a:

- Vetllar pel procés d’aprenentatge i d’evolució  
personal dels seus alumnes

- Portar el control de faltes d’assistència
- Mantenir entrevistes amb l’alumne/a
- Mantenir entrevistes amb la família (mínim 2 per  

curs)

 



Afkir Sabah Susanna Arnau

Ariza Jordan Paula Susanna Arnau

Badaoui Rafiq Luís Cañadilla

Barrera Blanca Carme Vendrell

Chennoufi Yousra Carme Vendrell

Esteve Ariadna Ester Colell Vila

González Ibai Carme Vendrell

Guo Haofu Ester Colell Vila

Lucas Anna Carme Vendrell

Mas Montoriol Jofre Carme Vendrell

Masdenpinós Anna Carme Vendrell

Melsió Júlia Carme Vendrell

Mujal Lleïr Carme Vendrell

Navarro Núria Carme Vendrell

Ouhnin Ougri Soufian Luís Cañadilla

Pisa Alèxia Carme Vendrell

Sala Romera Èric Susanna Arnau

Sandovalín Priscila Ester Colell Vila

Soria Ibai Carme Vendrell

Sòria Ramos Eder Susanna Arnau

Subirana Caballero David Susanna Arnau

Valiente, Max Carme Vendrell

Cotutors de 4t A



Cotutors de 4t B

Boushaba Wafae Clàudia Cabanas

Casas Ferran Ramon Cases

Closa Sònia Clàudia Cabanas

Fechete Cristi Mihai Ramon Cases

Frarchi Wissal Ramon Cases

Gené Pere Clàudia Cabanas

González Marina Clàudia Cabanas

González Nicolás Ramon Cases

Levillain Oriol Clàudia Cabanas

Llavall González Marc Ramon Cases

Lozada Lucía Ramon Cases

Manzano Clara Ramon Cases

Manzano Júlia Ramon Cases

Merino Lorena Clàudia Cabanas

Mora Mónica Ramon Cases

Ouhada Mohamed Clàudia Cabanas

Pavón Dani Clàudia Cabanas

Pisa Laia Clàudia Cabanas

Santaeulària Paula Clàudia Cabanas

Tomé Jiménez Marc Ramon Cases

Torramorell Laia Clàudia Cabanas

Vilaseca Casafont Joan Clàudia Cabanas



Cotutors de 4t C

Alonso, Maria Jordi Creus

Canal, Pau Susanna Llaudet

Cardona, Marçal Jordi Creus

Danciu Èric Susanna Llaudet

Espluga, Jordi Susanna Llaudet

Farré, Abril Susanna Llaudet

Fernández, Alèxia Jordi Creus

Florensa, Gina Jordi Creus

Grau, Marta Susanna Llaudet

Juárez, Lara Jordi Creus

Macías, Asia Jordi Creus

Marcut, Delia Susanna Llaudet

Navio, Laura Jordi Creus

Pérez, Alexis Susanna Llaudet

Santaeulària, Queralt Jordi Creus

Semís, Laia Jordi Creus

Serra, Laura Susanna Llaudet

Serrahima, Júlia Jordi Creus

Solé Marc Susanna Llaudet

Solé, Jan Susanna Llaudet

Taraoui, Meryem Susanna Llaudet

Villaró, Laia Jordi Creus



Cotutors de 4t D

Algué Maria Ester

Bensalah Zaid UEC

Bonache Blanca Eugeni

Clotet Clara Eugeni

Colell Pol Ester

Cuéllar Carlos Eugeni

Feixas Alba Ester

Feixas Carles Ester

Guilanyà David Ester

Lacustoie Sebastian Ester

Larrañaga Ibai Ester

Llàcer Edurne Eugeni

Medina Aitana Eugeni

Mghaiti Anàs Ester

Mingorance Hugo Ester

Montaner Ares Eugeni

Quevedo Lau Eugeni

Sarri Adrià Ester

Tinocco Ariadna Eugeni

Torra Núria Ester

Tugas Aina Ester



Cotutors de 4t E

Acosta Kevin Dídac Mesa

Bonvehí Clara Albert Cols

Bonvehí, Clàudia Albert Cols

Capó Ares Dídac Mesa

Cardona Lia Dídac Mesa

Carrera Bernat Dídac Mesa

Espelt Martí Dídac Mesa

Espuga Gerard Dídac Mesa

Esteban Nerea Dídac Mesa

Ferreiro Morgane Albert Cols

Ferrer Robert Dídac Mesa

García Miriam UEC

Infantes Clàudia Albert Cols

Khatri Mohamed Dídac Mesa

Pallissa Jaume Albert Cols

Pujol Gal.la Dídac Mesa

Rodríguez Gerard Dídac Mesa

Sánchez Toni Albert Cols

Santaeulària Gal.la Dídac Mesa

Terricabres Maria Albert Cols

Vendrell Anaïs Albert Cols

Trigueros, Laura Albert Cols



• Matèries comunes
– Són aquelles matèries cursades per tot 

l’alumnat

• Matèries optatives
– Són aquelles matèries que formen els 

itineraris que ens  prepararan per Batxillerat 
o per uns estudis de Cicles  Formatius de 
Grau Mitjà

MATÈRIES



Català 3

Castellà 3

Llengua estrangera 3

Matemàtiques 4

Socials 3

Educació Física 2

Ètica / Religió 2

Tutoria 1 i mitja

Optativa 9

Projecte recerca 1 setmana intensiva                 
(a final de curs)

MATÈRIES 
comunes



MATÈRIES 
optatives

Itinerari  
Ciències

Itinerari  
Lletres

Itinerari  
Cicles  

Formatius

Franja 1  
(3h)

Física i  
Química

Llatí  
Economia

Informàtica

Franja 2  
(3h)

             Visual i plàstica (PDC)
Visual i plàstica 

                  Tecnologia (anglès)  
Biologia i Geologia

Informàtica  
Música

Franja 3  
(3h)

Biologia i Geologia
Visual i Plàstica  

Francès
Tecnologia (català)  

Informàtica



•Objectius:
Desenvolupar projectes cívics de  coneixement i participació,
des de dos  àmbits:
– Cívics

– Socials
–  Mediambientals

Enguany estem pendents de les entitats amb les quals podrem 
col·laborar a causa de la situació en la qual ens trobem. Més 
endavant anirem aclarint dubtes. 

Projecte comú d’Educació eticocívica i Servei comunitari
L’institut s’implica amb Solsona



▪ És una activitat curricular.

▪ Es realitzarà a quart de l’ESO.

▪ La durada mínima és de 20 hores, de les quals almenys 10 han de 
ser de

servei.

▪ Les hores de servei es realitzaran fora de l’horari lectiu.

▪ S’inclourà a la Programació general anual de centre.
▪ Com activitat obligatòria, s’avaluarà com qualsevol altre 

contingut  d’acord als objectius propis del projecte i els de la 

matèria o matèries on  està ubicat.

▪ L’alumnat està cobert per l’assegurança escolar en cas 
d’accident a  l’entitat o in itinere.

característiques 



 METODOLOGIA
 Triar una entitat
 Conèixer l’entitat:
Fer un projecte (recerca, pràctiques i 
exposició oral)

AVALUACIÓ

El projecte comptabilitza a la nota de 

CVE.  Projecte escrit 40%

Servei voluntariat (pràctiques) 40%

Exposició oral 20%



• És un recurs per als alumnes  amb diversitats d’aprenentatge. 

• Grup reduït de professorat.

• Aquest curs són 8 alumnes.

• Treball en petit grup amb una tutoria personalitzada.

• Àmbits del projecte de diversificació curricular:  científico-tècnic, 

professional i humanístico-social.

• S’inverteixen en el tastet d’oficis10 hores setmanals.
Cada trimestre fan tasques de diferent tipologia.

• Optativa: visual i plàstica.
• La resta d’hores van al grup classe (Ed. Física i tutoria)

projecte de diversificació curricular (PDC)



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

1r trimestre
■ Elecció de delegats/des
■ Orientació personal

2n trimestre
■ Organització d’activitats per al viatge/activitat de final  

de curs
■ Orientació personal  

3r trimestre
■ Planificació activitats final de curs
■ Orientació acadèmica i professional

tutoria 



• Contacte amb el tutor.
• Moodle de tutoria de 4t.

– Recordeu que podeu accedir amb l’usuari i la  
contrasenya dels vostres fills.

• La web (www.francescribalta.cat)
– Informacions
– Fotos

• Intranet
– Faltes d’assistència i observacions
– Notes i comentaris
– Calendari (Convocatòries, etc.)

• Agenda escolar:
– Pot ser una eina de comunicació tutor – família

• Xarxes socials de l’institut (Facebook, Instagram, Twitter)

vies d’informació i comunicació
 



• Quan un alumne/a falta a un examen, cal justificació  
del metge o dels pares per escrit al  professor de 
la matèria a la qual s´ha faltat.

• El professor/a decidirà en quina data es podrà  
realitzar l’examen. Aquests exàmens poden ser fora 
de  l’horari lectiu.

• Si un alumne ha de sortir del centre durant l’horari 
lectiu,  haurà de portar una nota signada pel 
pare/mare i  ensenyar-la a Secretaria (per 
justificar la falta)

ABSÈNCIES



• És una prova, organitzada pel Departament d’Ensenyament, que avalua 
les competències i coneixements bàsics que ha d'haver adquirit 
l'alumnat al final de l'educació secundària  obligatòria.

• Les dates de realització seran el 17 i 18 de febrer del 2021.

• S’avaluen les competències següents:

– La competència matemàtica.
– La competència comunicativa lingüística en llengua catalana, 

llengua  castellana i llengua estrangera.

– La competència científica i tecnològica.
• Els centres i les famílies de l’alumnat rebran un informe  

personalitzat amb els resultats de les proves.

avaluació global diagnòstica
 

http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/


• Decret 279/2006 de drets i deures de l’alumnat i regulació de 
la  convivència en els centres educatius no universitaris de 
Catalunya

• L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica els 
deures  paral·lels de coneixement i respecte dels drets de tots 
els membres  de la comunitat escolar

• El centre té unes normes d’organització i funcionament del 
centre  (NOFC) que regulen les conductes contràries a les 
normes de  convivència i les conductes greument perjudicials.

• No s’agafaran els mòbils als alumnes, com fèiem fins ara. Es 
posarà una expulsió i es comunicarà a la família via 
Intranet.

disciplina

 



Les sortides s’aniran concretan al llarg del curs depenent 
de com avanci la situació sanitària. 

● Aquest primer trimestre només es podran dur a terme 
sortides que impliquin un desplaçament a peu dels 
alumnes. 

● Es contempla la possibilitat de dur a terme un viatge 
de final d’etapa, a nivell estatal o internacional

Al gener de 2021 es prendrà una decisió sobre el viatge 
de final d’etapa. 

sortides i viatges

 



Les consultes les podeu deixar escrites al xat de la 
videoconferència i els tutors us les anirem responent

torn obert de paraula

 



TUTORIA 4t ESO

ACOLLIDA 1r DIA (8.15 - 10.35)



TUTORS I COTUTORS
● Tutors

○ 4t A CARME VENDRELL
○ 4t B CLÀUDIA CABANAS
○ 4t C JORDI CREUS
○ 4t D ESTER COLELL
○ 4t E DÍDAC MESA

● Cotutors
○ 4t A SUSANNA ARNAU i LLUÍS CAÑADILLA
○ 4t B RAMON CASES
○ 4t C SUSANNA LLAUDET
○ 4t D EUGENI BARNIOL
○ 4t E ALBERT COLS LLISTES TUTORS I COTUTORS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agSygVyxcaz6S_z2pHxkxeCc6sOOlKAOZ1Vr7T1N_H4/edit?usp=sharing


protocol covid curs 2020/21

https://docs.google.com/presentation/d/1NNWmfShyiNvKKSgYnUMBAa924a-KYff588-fvroQ7ok/edit#slide=id.p


grups estables (per estudis, pla d’actuació 2020-21, pp. 19-21)

https://docs.google.com/document/d/1x1S1XfcKXTgtEGMlVg_PrR9xHNlJW1lfBM-okW6LCbI/edit#


espais i aules



espais i aules



espais i aules



Espais i aules: gimnàs
● Gimnàs de l’IFR tancat perquè va cedir el mur.
● Classes d’Educació Física al pavelló municipal.
● El professor us donarà les indicacions i mesures de 

seguretat. 



MENJADOR 
- PREU: Tiquet individual 6,50€, Talonari de 10 tiquets, 55€ (5,50€ per cada tiquet) 
- Abans de les 10 a consergeria
- Tiquets de colors, segons les al·lèrgies. Cal remarcar-ho a consergeria.
- Caldrà respectar la distància: 38 persones, respectant la disposició de les cadires.
- L’alumnat haurà de seguir les normes següents a l’hora de dinar i a l’esbarjo: 

a. Ha d’entrar ordenadament (cal fer fila,  respectant l’ordre i LA DISTÀNCIA) seguint en 
tot moment les indicacions donades per les monitores. 
b. No pot cridar ni fer soroll. 
c. No pot llençar el menjar ni fer-lo malbé. 
d. En acabar de dinar no pot deixar res a sobre de la taula. 
e. Ha de cooperar en el manteniment de la netedat del menjador. 
f. Ha de recollir la cadira i sortir en ordre al pati. 
g. No es pot quedar al menjador un cop ha acabat de dinar. 
h. S’ha d’asseure correctament a les cadires.



ESMORZAR

ESMORZARS:  als 2 edificis (porxo rampa i menjador) - DISTÀNCIA.

● entrepans 1,10

● sucs 0,70

● cafè 0,60

● tallat 0,70

● cafè amb llet 0,80



Agendes
● AGENDES- convé repartir-les 
● Presentació
● Intranet
● Calendari escolar (trimestres, vacances, dies festius)
● Planificació trimestral
● Planificació temporal (institut, deures, estudi, 

activitats, temps lliure)
● Informació general: plànols, criteris d’avaluació, etc. 



horaris
● Horari a la intranet, amb indicació d’aula i professorat. 
● Llistes i horaris no estaran penjats a l’aula
● Pla lector: arribada esglaonada + gel hidroalcohòlic. 

Entrem sense fer soroll i anem seient.
● Durant els dos esbarjos anem a la zona assignada. 
● És important fer una bon esmorzar durant el primer pati i 

portar una altra cosa per a menjar en el segon esbarjo. 
És bàsic per poder aguantar durant tot el matí i tenir un 
bon rendiment.



optatives de franja
● Llistes al tauler a l’entrada.
● Assignació respectant la tria que vau fer.

● Grups d’atenció a la diversitat (PDC, Aula d’acollida)
● Desdoblaments.
● Aules: estan indicades en el vostre horari a la intranet.
● Reclamacions i canvis: 1 setmana, sempre que hi hagi 

plaça i sigui un canvi justificat. Cal sol·licitar els 
canvis per ESCRIT a secretaria, amb un formulari o escrit 
dirigit a DIRECCIÓ. No s’assegura el canvi. 

Optatives i cotutors per projectar

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1agSygVyxcaz6S_z2pHxkxeCc6sOOlKAOZ1Vr7T1N_H4/edit#gid=2097528194


Llibres reutilització

● IMPORTANT! Reviseu que les dades que consten al 
certificat siguin correctes. Reviseu també l’estat dels 
llibres. Si hi ha algun llibre en mal estat cal 
notificar-ho (termini 1 d’octubre)

● Signeu el certificat i guardeu-lo fins a final de curs.

● La reutilització està gestionada per l’AMPA.



armariets
● L’armariet és personal i intransferible. Només el pot utilitzar 

una persona.
● A l’armariet no es poden enganxar adhesius, ni a dins ni a fora.  
● S’ha de tenir net, en bon estat i cal fer-ne un bon ús.
● Si es perd la clau, caldrà pagar el bombí i s’entregarà una 

altra clau (amb un cost de 10 euros).  
● Durant l’esbarjo i l’hora de menjador, no es podrà fer ús dels 

armariets de l’aula. 

No respectar aquestes normes pot tenir conseqüències: sancions, 
no poder gaudir de l’armariet... 



Revisió ordinadors portàtils
● Cal organitzar una carpeta del curs 2020-2021 amb 

subcarpetes per a cada matèria a la unitat D (dades) i 
també al vostre compte de Google Drive.

● Cal dur el portàtil carregat de casa i aprofitar les 
hores del pati per tornar-lo a carregar, si cal. No es 
podran utilitzar allargadors. Aquest curs la mobilitat 
dels alumnes a l’aula està restringida.



Moodle de tutoria 4t ESO
● Com el curs passat, hi posarem els ordres del dia, les 

activitats, informacions... Heu d'apuntar-vos al curs.



PLA LECTOR                           NOVETATS CURS 2020-2021

Trobareu l’enllaç de la informació de 
Pla Lector al web de l’IFR, projectes.

https://docs.google.com/presentation/d/1_lb-xNuLt3IOibawMzJuCTqa7Y-IuuhkIFBv4c6EN0k/edit?usp=sharing


Altres
● Cal justificar de faltes d’assistència: preferiblement 

trucant a secretaria o enviant un correu electrònic al 
tutor personal.
 

● Cal ser puntuals a les pujades dels patis per evitar 
aglomeracions. 

● Pagament de 70 € que inclou: material (fotocòpies, 
dossiers, i altres), activitats de suport a l’educació i 
l’agenda escolar.

● Medicaments: Només podem administrar paracetamol i amb el 
full de medicaments signat. 



Altres
● Pilotes: enguany no hi haurà préstec de pilotes a l'hora del 

pati. 

● No és permès l’ús d’altaveus però sí els auriculars.

● Web de l’institut: hi podeu trobar les activitats 
extraescolars, horaris per descarregar, menús de menjador, 
fotos...

● Intranet: els pares poden seguir les incidències i 
observacions. També podran fer el seguiment de les notes 
dels exàmens, activitats...

http://www.francescribalta.cat/joomla/images/Extraescolars%2016-17/EXTRAESCOLARS%202019-20/Extraescolars%201r%20trim%202020-21_%20BO%20informaci%C3%B3_3.pdf


Altres
● Recordeu que:

● 5 retards = 1 incidència
● 6 faltes no justificades = es truca a la família
● 20 faltes no justificades = una mesura correctora
● Arribar tard pot implicar expulsió, segons el criteri del 

professor
● Si heu de sortir del centre (metge...) caldrà que mostreu la 

nota dels pares al professor i a secretaria.



SORTIDES LÚDIQUES I VIATGE DE QUART, RECORDEU!

L’equip docent de cada nivell i l’equip directiu decidirà 
quin és l’alumnat que pot participar en les sortides 
lúdiques i del viatge de final d’etapa de 4t d‘ESO en funció 
del seu rendiment, aprofitament acadèmic i del comportament 
al llarg del curs. 

Recordeu que comptabilitzen les sancions de 3r d’ESO.

● 1er trimestre: sortides sense transport
● Viatges a l’estranger: decisió al gener (equip directiu)
● Activitats preparatòries.



TORN OBERT DE PARAULa


