REUNIÓ DE
FAMÍLIES 1r ESO

Institut QUERCUS

CURS 21-22
01 de juliol, 2021

1. INFORMACIONS DE CURS
Alumnes 1r ESO:
90 alumnes en 4 grups de 22-23 alumnes
per grup.

1.1. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
1.1.1. TUTORIA DE GRUP
o Responsable: TUTOR/A DE GRUP
o Funcions:
○ Realització de la matèria de “tutoria” 1 hora setmanal:
Activitats previstes al PAT.
○ Seguiment de les faltes d’assistència.
○ Responsable de la visió i dinàmica de grup.
○ Responsable i portaveu en l’avaluació del grup.

1.1.2. TUTORIA INDIVIDUAL
o Responsable: TUTOR/A INDIVIDUAL
o Funcions:
○ Cada tutor/a individual farà el seguiment personal,
acadèmic i emocional d’entre 10 i 12 alumnes.
○ Intercanvi d’informació amb la resta de l’equip docent.
○ Comentar els resultats acadèmics amb l’alumne/a i la
família.
○ Fer d’interlocutor entre la família i el centre (entrevistes
amb pares/mares i alumnes)

2. RELACIÓ FAMÍLIA-CENTRE
o És molt important l’actuació conjunta i la col·laboració entre
la família i el centre en el seguiment del dia a dia de l’alumnat.
o Cal un reforç per part de la família en les decisions educatives
de l’institut.
o És important justificar les faltes d’assistència (en un termini
d’una setmana).
o Estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració de les
famílies. Per exemple, formant part de l’AMPA.

3. HORARI MARC

Entrada
Sortida

1r ESO
08:00
14:30

ENTRADES I SORTIDES PER PORTES
DIFERENTS, SEGONS EL GRUP CLASSE

JORNADA D’ACOLLIDA
Dilluns 13 de setembre, de 8 a 14:30h
– Aquest primer dia entraran tots els grups per la porta del pàrquing.
– Benvinguda.
– Es comunicarà l’assignació del grup classe.
– Primer contacte amb els/les tutors/es.
– Indicacions bàsiques per començar el curs.
– Visita per l'institut.
– Sortida al Parc de l’Agulla, activitats de cohesió de grup. Cal:

■ Portar roba i calçat adequats.
■ Esmorzar i beguda.
■ No cal portar material escolar.

4. ASSISTÈNCIA
- Control d’assistència en cada sessió de classe.
- En cas d’absència (o retard) cal que la família justifiqui la
falta a l’agenda i que l’alumne/a li mostri al tutor/a de grup a
l’hora de tutoria de grup del divendres .
- En cas d’acumulació de faltes no justificades es podran aplicar
sancions.

5. EL CURRÍCULUM
⚫ 30 h setmanals:
ESBARJO

Matèries comunes

Hores setmanals

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua anglesa

3

Ciències socials: geografia i història

3

Ciències de la naturalesa: biologia i
geologia

3

Matemàtiques

3+1

Educació física

2+1

Música

2

Educació visual i plàstica

2

Tecnologia

2

Religió o cultura i valors ètics

1

Tutoria

1

Treball de síntesi

(1)
Total

30

6. MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
L’equip de suport psicopedagògic del centre és l’encarregat
de decidir/vetllar:
• ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA (ATI)
Atencions individuals de caràcter acadèmic, d’hàbits
d’estudi o psicopedagògic.

• PLANS INDIVIDUALITZATS (PI)
Adaptació de les matèries amb objectius, estratègies i
criteris d’avaluació adaptats a les necessitats de l’alumnat.
I, a més a més, amb els grups classe seran de 22-23
alumnes, es poden atendre les necessitats de cada alumne/a
molt millor (mesures inclusives).

7. CONVALIDACIONS MÚSICA I ESPORT
PENDENT DE LES INSTRUCCIONS DEL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 21-22
Recollir imprès a secretaria i retornar lo abans
del 30 de setembre.
En el cas de Música, l’Escola de Música de
Sant Joan us facilita la documentació.
En el cas d’EF cal aportar un certificat del
Consell Català de l’Esport on figuri que
l’alumne/a és un/a esportista del programa de
tecnificació ARC (Alt rendiment català) de la
federació catalana corresponent.

8. DISCIPLINA
- En cas d’actitud negativa (no treballar, no portar el
material, molestar els/les companys/es, interrompre, faltar
al respecte, ús no autoritzat del mòbil ...) el professorat pot
fer un full d’incidència o d’expulsió de l’aula.
- El tutor individual comunicarà les incidències i
expulsions a la família.
- Si el fet es considera greu o hi ha una reiteració
d’incidències s’aplicaran sancions.

9. ÚS DEL MÒBIL
✔ No està permès el seu ús a l’aula. Si l’alumne/a el fa servir a
l’aula sense autorització prèvia, el professorat li demanarà que li
lliuri. En aquest cas, els pares/mares o tutors legals hauran de
venir-lo a recollir a secretaria a partir de l'endemà.
✔ No es poden fer fotografies ni vídeos a cap lloc del centre.
S'imposa una sanció.
✔ Reflexionar amb ells si és necessari que el duguin i si veiem que
no és realment imprescindible, que no el portin. Poden trucar
des de consergeria si hi ha qualsevol urgència.
✔ El centre no es pot responsabilitzar de la pèrdua o robatori
del mòbil ni de cap altra pertinença.

10. MATERIAL QUE LLIUREM A L’ALUMNAT
AGENDA
o Eina de caràcter no personal d’organització i control.
o Eina d’intercanvi d’informació entre família – professorat:
justificació de faltes i comunicació d’incidències.

CARPETA D’ANELLES
PORTA ENTREPANS
ORDINADOR CHROMEBOOK en préstec.
FUNDA ORDINADORS en préstec.

11. MATERIAL NECESSARI
11.1 Material que necessitarà l’alumnat de 1r d’ESO:
• Fundes de plàstic.
• Fulls quadriculats.
• Estoig amb un bolígraf blau, vermell i negre.
• Goma i maquineta.
• Cola d’enganxar.
• Tisores.
• Calculadora.

11.2 Llibres i material necessari_ 1r d’ESO
Matèria

Descripció

Editorial

ISBN

Llengua
catalana

Quadern Ortografia 1 ESO. Grafia Ed.2018

Teide

9788430749935

Llengua
castellana

Llicència digital lengua castellana y literatura 1º ESO código abierto. Edición
Catalunya

Casals

Anglès

Network 1 ESO Students Book (llibre digital)
Ed .2019

Burlington

9789925303977

Anglès

Network 1 ESO workbook. Ed. 2019

Burlington

9789925303137

Matemàtiques

Matemàtiques 1 ESO. Construïm Ed.2015

Cruïlla

9788466138499

Ciències
experimentals

Biologia i Geologia 1 ESO. CODI OBERT Ed.2019

Casals

9788421866153

Ciències socials

Geografia i Història 1 ESO (Ed. 2019)

Teide

9788430783205

Visual i plàstica
(aquest material
serveix per a 1r i
2n d’ESO)

Música

●
●
●
●
●
●
●
●

9788421869383

llapis de grafit: 2H, HB i 2B.
retoladors calibrats negres: 0,2 mm, 0,4 mm. i 0,8 mm.
joc de regles: escaire de 13 cm, cartabó de 18 cm i regle de 20 cm.
transportador d'angles de 13 cm.
compàs i adaptador de retoladors.
estoig de 12 retoladors de colors.
estoig de 12 llapis de colors aquarel•lables
2 pinzells rodons (núm. 8 i núm.10)

Flauta de bec (A inici de curs el professor aconsellarà els models de flauta més adients)

* La llicència digital només es pot adquirir a través de l’empresa Iddink.
Les famílies que no optin per comprar els llibres a través d’Iddink poden adquirir
igualment la llicència a través de l’empresa Iddink.

11.3 Programa de reutilització dels llibres de lectura
Aquest servei és exclusiu pels socis de l’Ampa (28€/curs per
família) i va condicionat al pagament d’una quota addicional de
7€/curs per al préstec de llibres de lectura (castellana i
catalana).
Les famílies que no s’acullen a aquest programa de reutilització
de llibres cal que s’esperin a l’inici de curs per fer la compra
d’aquests llibres de lectura:
Títol

Autor

Editorial

ISBN

Wonder

Palacio, R. J.

La Campana

9788496735712

Ningú és un zombi

Jordi Folck

Barcanova

9788448933463

Xènia, tens un Whatsapp.

Gemma Pasqual Escrivà

Barcanova

9788448930820

Una casa con encanto

Cristina Macià

Edebé

9788423675181

El cementerio de los ingleses

Mendiol, José Mª

La Campana

9788423676617

Muerte en el Priorato

Martínez de Lezea, Toti

Santillana Educación

9788420473246

El coleccionista de relojes extraordinarios

Laura Gallego

Editorial SM

9788467589504

La historia interminable

Michael Ende

Santillana

9788491220787

- Des de l'institut us facilitem la relació de llibres de text i de
material necessari. Cada família decideix on adquireix
aquest material.
- L'Ampa de l'Institut ja fa anys que va signar un conveni amb
l'empresa Iddink, per tal que totes aquelles famílies que
vulgueu, pugueu adquirir els llibres de text (no els de lectura)
amb descomptes perquè són llibres reutilitzats.
- Us hem lliurat en la matrícula un document amb les dades
de l'empresa Iddink, per aquells que us interessi adquirir els
llibres en aquesta empresa.

12. TRANSPORT ESCOLAR i ARMARIETS
Totes les aules de
1r d’ESO estan
equipades amb
armariets per tal
que l’alumnat
pugui guardar les
seves pertinences

Al finalitzar les classes, l’alumnat
transportat de 1r ESO s’haurà
d’esperar a dins del recinte de l’institut
15 minuts .
Les classes de 1r ESO acaben a les
14:30 i s’esperaran fins a les 14:45h.

13. DEURES D’ESTIU
Durant la primera
setmana de classe
s’informarà a
l’alumnat quan i com
lliurar els deures
d’estiu.

14. PLA D’ACTUACIÓ EN EL MARC DE LA
PANDÈMIA (CURS 2021-2022)

Aquest Pla té com a l’objectius:
1. Garantir que els centres educatius siguin un entorn segur.
2. Garantir la correcta gestió de la pandèmia, facilitant la
ràpida identificació de casos i de contactes.
3. Garantir una educació de qualitat.

PRINCIPIS BÀSICS DE PREVENCIÓ, HIGIENE I
PROMOCIÓ DE LA SALUT DEL PLA D’ACTUACIÓ
• GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES per afavorir la
traçabilitat de possibles casos.
Hem reduït les ràtios dels grups amb la finalitat de no fer
desdoblaments i poder assegurar l’estabilitat del grup en el
100% de les hores lectives.
NO ÉS NECESSARI MANTENIR LA DISTÀNCIA FÍSICA
INTERPERSONAL DE SEGURETAT ALS GRUPS ESTABLES
(PERÒ SÍ LA MASCARETA)

MESURES DE PREVENCIÓ

1-. Distanciament físic:
1,5 m, tant en espais tancats com a l’aire lliure.
No és necessari dins de l’aula del grup estable.

2-. Higiene de mans :
● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu.
● Abans i després dels àpats.
● Abans i després de la sortida al pati.
3-. Ventilació. Es considera una de les principals mesures
preventives. Caldrà portar roba d’abric durant l'hivern.

4-. Ús de mascareta
Obligatòria en tot el centre, tant en espais tancats com a l’aire
lliure.

Quan l’alumnat entra a formar part d’un grup no estable ha de
mantenir la distància de seguretat (1.5m) o bé utilitzar
mascareta.

CONTINUA

5-. Neteja i desinfecció:
La neteja i desinfecció dels espais i elements comuns, es
realitzarà al finalitzar la jornada lectiva per part del servei de neteja
del centre.
En les aules dels grups estables, al final de la jornada lectiva
caldrà que l’alumnat netegi la seva taula, la seva cadira i la seva
guixeta (Els materials necessaris els proporciona el centre i són
distribuïts pel professorat).

Quan l’alumnat ocupa un espai diferent a la seva aula (taller,
laboratori …) ha de netejar l’espai abans de marxar.

Requisits d’accés al centre:
- Absència de símptomes compatibles amb la COVID-19:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Febre per sobre de 37,5 ºC.
Mal de cap.
Mal de panxa amb vòmits o diarrea.
Tos.
Dificultat per respirar.
Dolors musculars.
Mal de coll o refredat nasal (+ un altre símptoma de la covid).
Fatiga.
Pèrdua d’olfacte o gust.
● Qualsevol altre quadre infecciós.

L’absència de símptomes ha de ser sense haver pres cap
medicament.

CONTINUA

Requisits d’accés als centres educatius:

- No haver tingut un contacte estret amb alguna persona
amb COVID-19 o amb símptomes en els 10 dies anteriors.

IMPORTANT ! DECLARACIÓ RESPONSABLE
Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut
dels seus fills/es. A l’inici de curs signaran una declaració
responsable sobre el control de símptomes dels seus
fills/es.
L’institut facilitarà una llista de comprovació de símptomes
associats amb la Covid 19.

Gestió de casos compatibles amb la Covid 19
-En cas de detectar algun alumne/a amb símptomes compatibles
amb la COVID-19, s’apartarà del grup i es trucarà a la família
per a què el vingui a buscar. La família s’ha de posar en contacte
amb el CAP.
-La família ha de posar-se en contacte amb l’equip directiu del
centre per tal de comunicar la situació dels seus fills/es en
relació a casos de Covid (Símptomes, contactes estrets, data
PCR, resultats PCR …)

➢ Malalts crònics o convivents amb malalts crònics
d’elevada vulnerabilitat enfront de la covid-19 (sistema
immunitari, malalties respiratòries o cardíaques greus,
diabetis 1, diàlisi, obesitat greu …).

Caldrà fer una valoració conjunta entre metge i família.

SEREM MOLT ESTRICTES EN FER
COMPLIR LES MESURES DE PREVENCIÓ.

15. ASPECTES ORGANITZATIUS ASSOCIATS
A LA PANDÈMIA

●

Entrades i sortides al centre en hores esglaonades per nivells i
per accessos diferents en funció de cada grup classe.

●

Grups classe estables amb ràtios reduïdes (22-23 alumnes).

●

Al principi de l’esbarjo s’han de menjar l’esmorzar a l’aula i
després ja poden baixar al pati amb mascareta.

●

A l’espai del pati es pot permetre la interacció de diferents
grups de convivència estable, si es fa ús de la mascareta.
CONTINUA

● L’alumnat fa tota la jornada lectiva en la mateixa aula, excepte
educació física, tallers i laboratoris.
● Gimnàs. Romandrà habilitat. Si l’activitat té lloc a l’exterior
i/o es mantenen els grups estables no serà necessari l’ús
de mascareta.
● Laboratoris i aules taller. Romandran habilitats.
● Cantina. Durant el curs 2021-22, no es prestarà el servei.

16. PLA DE CONTINGÈNCIA EN CAS DE
CONFINAMENTS
Formació per a les famílies i l’alumnat
Al setembre, durant la reunió inicial de les famílies amb
els/les tutors/es, es farà una petita formació per les famílies
sobre correu electrònic, pàgina web, Moodle, ...
IMPORTANT!!
És molt important tenir actualitzat el mail i revisar totes les
safates d’entrada.
Aviseu-nos en cas de canvi de mail.
El mail és el canal de comunicació oficial.

●

●

Formació alumnat: Durant les primeres
setmanes de curs es farà un pla d’acollida
digital a tot l’alumnat amb els recursos digitals
que utilitzarà en cada matèria.
Formació alumnat de 1r d’ESO durant el
primer trimestre: l’alumnat rep una formació
de sobre temes digitals.

ORGANITZACIÓ ACADÈMICA A TOTS ELS NIVELLS
L’organització acadèmica tindrà dos components:
A) Sessions telemàtiques.
B) Tasques a realitzar durant els confinaments.

A. SESSIONS TELEMÀTIQUES
-Es farà arribar a l’alumnat i a les famílies un horari setmanal
amb 2 o 3 classes telemàtiques diàries de 45’ (Durada màxima).
També es proporcionarà a l’alumnat la normativa a seguir
durant les videoconferències.

B. TASQUES A REALITZAR DURANT EL CONFINAMENT
Independentment de les sessions telemàtiques, cada matèria
plantejarà tasques setmanals a l’alumnat utilitzant el següent
procediment:
• El professorat penjarà les tasques al Moodle “Tasques durant
el confinament”.
• Aquest curs del Moodle ens serveix de guió-esquema de les
tasques durant els períodes de confinament i és accessible per
a tot el professorat, l’alumnat i les famílies.

•Si el confinament afecta individualment a alumnes: el
professorat els farà arribar per correu-e les tasques a realitzar.
•Si el confinament afecta a grups classe sencers: al
Moodle, dins del curs de cada nivell i matèria, es crearan
carpetes per períodes de confinament diferenciant el grup
classe. Per exemple: “1r ESO A_Confinament del 3 al 17
d’octubre”.
•Si el confinament afecta a tot un nivell o a tot el centre:
igual que l’anterior, però sense diferenciar el grup classe. Per
exemple: “Confinament del 15 al 29 de novembre”.
En aquestes carpetes el professorat posarà les tasques a
realitzar durant tot el període de confinament.

TUTORIA DE GRUP
• Es mantindrà una hora de tutoria de grup amb
videoconferència.
La idea d’aquesta videoconferència és fer un acompanyament a
l’alumnat i recordator les tasques a realitzar durant la setmana.

TUTORIA INDIVIDUAL
• Estan enfocades a l’acompanyament i seguiment
personal i acadèmic de cada alumne/a individualment.
Els canals de comunicació que s’utilitzaran són el telèfon,
el correu electrònic i/o les videoconferències.

És molt important que durant tot el curs estigueu
pendents del correu electrònic perquè totes les
comunicacions massives es faran per aquest canal:
•
•
•
•
•

tancament de grups o del centre.
realització de PCR.
lliurament d’informes de qualificacions.
informacions a tenir en compte en diferents moments
del curs.
...

17. SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES

L’Institut disposa d’un servei de préstec de llibres per a les
famílies amb dificultats econòmiques.
Per acollir-se a aquest servei cal presentar una instància a la
secretaria del centre abans del 09 de juliol.
Per tal de saber si li ha estat concedit el préstec, caldrà consultar
el llistat que es publicarà al tauler del centre a partir del dia 14 de
juliol.

CONTINUA

A la instància cal al·legar i justificar els motius pels quals es
sol·licita l’ajuda. Criteris prioritaris de selecció:
1.Família en atenció per part dels serveis socials. (Cal justificar-ho
mitjançant un certificat dels serveis socials de l’Ajuntament).
2.Haver estat beneficiaris, durant el curs anterior, de la beca
d’ajudes en material escolar de l’Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada.
3.Tots els membres de la unitat familiar en situació d’atur. (Cal
justificar-ho amb … del SOC -Servei d’Ocupació de Catalunya)
4.Família monoparental i/o nombrosa. (Cal justificar-ho amb el
carnet corresponent)
5.Un o més membres de la unitat familiar amb discapacitat superior
al 33%. (Cal justificar-ho amb el certificat de discapacitat)

GRÀCIES per la vostra atenció

