
REUNIÓ DE 
FAMÍLIES 3r ESO

          Institut QUERCUS

                      CURS 21-22



 1. INFORMACIONS DEL NIVELL
Alumnes:  105 alumnes en 5 grups de 20-22 alumnes

  
Tutories de grup: 

   3r ESO A: Cristina Segura 
3r ESO B: Raúl Penyes  

   3r ESO C: Raquel Sola
   3r ESO D: Mariano Vara 

3r ESO E: Bet Danés

Coordinació: Laura Bacardit 

Resta de l’Equip Docent: Isabel Herranz, Anna Vila, 
Carme Oms, Berta Rubió, Núria Pujol i David Gès

Tutories individuals: 12 professors/res.

 



2. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
2.1. TUTORIA DE GRUP

o Responsable: TUTOR/A DE GRUP

o Realització de la matèria de tutoria 1 hora 
setmanal:

- Activitats previstes al PAT 

o Seguiment de les faltes d’assistència

o Responsable de la visió i dinàmica de grup

o Responsable i portaveu en l’avaluació del grup



2.2. TUTORIA INDIVIDUAL 

o Responsable: TUTOR/A INDIVIDUAL.

o Cada tutor/a individual farà el seguiment personal,  
acadèmic i emocional de 9 o 10 alumnes.

o Intercanvi d’informació amb la resta de l’equip docent.

o Comentar els resultats obtinguts amb l’alumne/a.

o Fer d’interlocutor entre les famílies i el centre 
(entrevistes amb pares/mares i alumnes).



 3. RELACIÓ FAMÍLIA-CENTRE
o És molt important l’actuació i la col·laboració de les 

famílies en el dia a dia de l’alumne/a a l’institut.

o Reforç de la família en les decisions educatives de l’institut.

o Justificació de les faltes d’assistència (en un termini d’una 
setmana).

o Traspàs d’informació i presa d’acords.

o Estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració.



4. HORARI MARC

3r ESO

8:10 - 9:10
9:10 – 10:05
10:05 – 11:00
11:00- 11:50

11:50 – 12:40
12:40- 13:40
13:40 - 14:40



3r ESO A Porta davant esquerra

Entrada 8:10 h – 
Sortida 14:40 h

3r ESO B Porta davant dreta

3r ESO C Porta pista esquerra 

3r ESO D Porta  pista dreta

3r ESO E Porta pàrquing

ENTRADES I SORTIDES
DE L’INSTITUT 



5. ASSISTÈNCIA i SORTIDES
L’assistència és obligatòria.
- En cas d’absència (o retard) cal que la família justifiqui la 

falta a l’agenda i que l’alumne/a l’ensenyi al tutor/a de grup el 
divendres.

- En cas d’acumulació de faltes no justificades es podran aplicar 
sancions.

Sortides escolars 
Esperem poder realitzar més sortides que el curs anterior.

  
A continuació s’expliquen alguns aspectes a tenir en compte



Sortides
- Al llarg del curs s’organitzaran diverses sortides.
- Cada sortida s’haurà de pagar individualment.
- Des del moment en què l’alumne sigui informat d’una sortida hi 

haurà un termini per pagar-la i lliurar el resguard de pagament 
juntament amb l’autorització de la sortida al professor/a 
responsable de la sortida.
No s’accepten pagaments fora de termini, ja que si no hi ha prou 
alumnat assistent a la sortida, aquesta s’anul·la i es retornen els 
diners.

- En cas de NO ASSISTÈNCIA:
- Avís per part de la família abans de les 8:00 h.
- Justificació a l’agenda en un termini màxim d’una setmana 
després de la realització de la sortida. La justificació cal 
ensenyar-la al professor/a responsable de la sortida.
- Reclamació a Secretaria del retorn dels diners durant el període 
d’un mes després de la realització de la sortida.



6. EL CURRÍCULUM
⚫ 30 h setmanals:

ESBARJO

Matèries comunes Hores setmanals

Llengua catalana i literatura 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua anglesa 4

Ciències socials: geografia i història 3

Biologia i geologia i Física i química 4

Matemàtiques 4

Educació física 2

Música 2

Tecnologia 2

Cultura i valors ètics 1

Eines digitals 1

Tutoria 1

Treball de síntesi (1)

Total 30

Servei comunitari



7. MESURES D’INCLUSIÓ

• GRUPS AMB RÀTIOS BAIXES

Amb la reducció del nombre d’alumnat per grup es millora l’atenció 
i suport a tot l’alumnat. 

A més, per a l’alumnat amb algun tipus de necessitat, l’equip de 

suport psicopedagògic del centre decideix quina o quines  de les 

següents mesures li proporcionem:

• ATENCIÓ INDIVIDUALITZADA (ATI)

Atencions individuals de caire acadèmic, d’organització o 
psicopedagògic.

• PLANS INDIVIDUALITZATS (PI)

Adaptació de les matèries amb objectius, estratègies i criteris 
d’avaluació adaptats a les necessitats de l’alumnat.



8. CONVALIDACIONS 
D’EDUCACIÓ FÍSICA I MÚSICA 

Recollir imprès a secretaria. 

Retornar l’imprès a secretaria abans del 30 de 
setembre.

En el cas de Música, l’Escola de Música de 
Sant Joan ja us prepara la documentació 
necessària

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. 



9. ÚS DEL MÒBIL
✔ No està permès el seu ús a l’aula. Si el professorat veu que 

l’alumne/a fa servir el mòbil a l’aula li demanarà que li lliuri i 
en aquest cas els pares/mares o tutors legals hauran de venir-lo 
a recollir a secretaria a partir del dia posterior.  

✔ No es poden fer fotografies ni vídeos a cap lloc del centre. 
Sanció: 3 dies expulsats a casa.

✔ 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 quan hi ha qualsevol 
urgència.

✔ El centre no es pot responsabilitzar de la pèrdua o 
robatori del mòbil.



10. MATERIAL QUE LLIUREM A 
L’ALUMNAT

AGENDA

o Eina de caràcter no personal d’organització i 
control.

o Eina d’intercanvi família – professorat:  justificació 
de faltes i comunicació d’incidències.

ORDINADORS

o Vetllar perquè els alumnes portin els ordinadors 
carregats cada dia.

 



11. SERVEIS DE L’INSTITUT

ALUMNAT TRANSPORTAT
A l’inici l’alumnat estarà atès 
per un membre de l’equip 
directiu en una aula del centre, 
fins que  sigui l’hora d’inici del 
seu nivell.
Al final de la jornada serà el 
mateix fins que siguin les 
14:40 h

TAQUILLES
Totes les aules 
del centre estan 
equipades amb 
armariets per tal 
que l’alumnat hi 
pugui guardar les 
seves pertinences



12.  CALENDARI CURS 2021-2022

El trobareu penjat a la pàgina web a la pestanya  “Inici de curs”.

FESTIUS
12 octubre
1 novembre
6 i 8 desembre

FESTA LOCAL
21 febrer
24 juny

FESTES LLIURE 
DISPOSICIÓ

11 octubre        18 febrer
7 desembre       23 maig

VACANCES
del 23 de desembre al 7 de gener
de l’11 al 18 d’abril 



13. MESURES COVID-19
Totes les informacions d’aquest apartat estan extretes 
del document “Mesures COVID-19 Versió famílies”.
Aquest document es va enviar a les famílies per correu 
electrònic entre el 9 i el 10 de setembre.
  
El primer dia de classe vam lliurar als vostres fills/es dos 
documents que cal retornar signats: 

- Declaració responsable per a les famílies d’alumnes 
de Secundària, Batxillerat i Cicles formatius

- Autorització per al procediment de gestió de casos i 
contactes de la covid-19 als centres educatius.



NO PODEN ACCEDIR AL CENTRE EDUCATIU LES PERSONES QUE:

- Presentin símptomes compatibles amb la covid-19
- Es trobin en aïllament perquè han estat positives de covid-19
- No tenen la pauta de vacunació completa o que no han passat la 

covid-19 en els darrers 6 mesos, i que es troben en alguna de les 
situacions següents:

● Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de 
diagnòstic (excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge 
a tot el centre educatiu).

● Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.
● Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una 

PCR o d’una altra prova de diagnòstic perquè és un cas sospitós 
● Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat 

identificades com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada 
de covid-19.

1. ACCÉS ALS CENTRES EDUCATIUS



Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes 
estrets; és a dir, els nois i noies que conviuen amb una persona que 
està fent quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per 
exemple, els germans d’alumnes en quarantena per ser contacte estret.

2.  MESURES ORGANITZATIVES
● Totes les persones han d’entrar al centre amb la mascareta ben 

posada.
● Cal que l’alumnat, a part de la mascareta que porta posada,  porti una 

mascareta de recanvi a dins la motxilla i en tingui una altra 
guardada a l’institut (3 en total). Aquesta última ha d’estar guardada 
en una bossa de plàstic hermètica amb el nom de l’alumne/a.

● A dins del centre sempre s’ha de dur la mascareta ben posada, 
excepte en les classes d’educació física que es fan a l’exterior i es 
mantenen els grups estables.

● Les entrades i sortides al centre són esglaonades: Cada nivell 
entra i surt cada 5 minuts i cada grup classe entra i surt per un accés 
diferent.



● Dins les aules, als grups de convivència estable, sempre s’ha de 
dur la mascareta ben posada, però no caldrà mantenir la distància 
física de seguretat.

● De 1r a 3r ESO l’alumnat no tindrà contacte amb altres grups/classes. 
A 4t d’ESO només tindrà contacte en les matèries optatives i es farà 
respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).

● Els grups classe de Batxillerat s’han fet tenint en compte de minimitzar 
el màxim possible la creació de grups no estables.  

● A l’inici de la jornada, abans d’esmorzar, a la tornada de l’esbarjo i al 
final de la jornada l’alumnat s’ha de netejar les mans amb solució 
hidroalcohòlica. Aquest gel el proporciona el centre. 

● Es ventilaran les aules el màxim possible, fent compatible la 
ventilació amb el confort tèrmic i acústic. 

● 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 taquilla. 
Els materials necessaris per dur a terme aquesta neteja els 
proporciona el centre i són distribuïts pel professorat. 



● Quan l’alumnat ocupa un espai diferent de la seva aula ha de netejar 
l’espai abans de marxar. 

● L’alumnat d’ESO, esmorzarà a l’aula abans de sortir al pati i els grups 
baixen esglaonadament cap al pati.  

● Al pati l’alumnat ha de portar la mascareta. Podran estar amb 
alumnat de fora del seu grup estable de convivència mantenint la 
distància mínima de seguretat d’1,5 metres.

3. I SI UN ALUMNE/A COMENÇA A 
DESENVOLUPAR SÍMPTOMES COMPATIBLES 
AMB LA COVID-19?

- Si està a l’Institut trucarem a la família per a que el vingueu a 
buscar

- Si és a casa, cal trucar al CAP 
- En cas de que des de Salut decideixen fer-li PCR o Test antígens  

cal comunicar el resultat a l’Institut



4. I SI HI HA UN CAS DE COVID-19 ?



- En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el grup 
de convivència estable ha de romandre amb normalitat al centre 
educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre mantenint les 
mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de 
convivència estable

Podem diferenciar tres situacions:
● Confinament/quarantena d’alumnat de forma individual.

● Confinament/quarantena de tot el grup classe.

● Confinament/quarantena parcial del grup. 

Confinament d’alumnat de forma individual.
En el cas que un alumne/a hagi de ser confinat perquè conviu amb un 
positiu de la COVID i l’alumne no està vacunat amb pauta completa o 
bé no ha passat la Covid-19 en els últims 6 mesos, el professorat li farà 
arribar les tasques a realitzar mitjançant el correu electrònic corporatiu. 

5. ORGANITZACIÓ ACADÈMICA 



Confinament de tot el grup classe.
En cas de confinament total del grup, l’horari de classes telemàtiques serà 
el mateix que l’establert de forma ordinària per a tot el curs, tot i això, 
s’intentarà que la durada de les sessions no superi els 45 minuts.

Confinament parcial del grup. 
Aquest supòsit es donarà quan una part del grup classe ha de fer 
quarantena perquè no han estat vacunats amb la pauta completa o bé no 
han passat la COVID en els darrers 6 mesos i una altra part del grup sí 
que compleix un dels dos requisits.

En cas de confinament parcial del grup, l’horari de classes telemàtiques 
serà el mateix que l’establert de forma ordinària per a tot el curs.

En cas de confinament parcial del grup, el professorat farà la docència 
presencial amb l'alumnat que està al centre i connectarà simultàniament 
(sincrònicament) amb l'alumnat que roman a casa per videoconferència.

En cas de confinament parcial del grup es garantirà el dret a l'avaluació de 
tot l’alumnat confinat. 



TOTES LES MESURES INDICADES EN AQUEST 
DOCUMENT SÓN LES VIGENTS A SETEMBRE 2021.

US MANTINDREM INFORMATS DE LES NOVETATS I 
CANVIS QUE ENS VINGUIN MARCATS PELS 
DEPARTAMENTS D’EDUCACIÓ O SALUT.

ÉS MOLT IMPORTANT QUE DURANT TOT EL CURS 
ESTIGUEU PENDENTS DEL CORREU ELECTRÒNIC 
PERQUÈ TOTES LES COMUNICACIONS MASSIVES ES 
FARAN PER AQUEST CANAL: 

• QUARANTENES DE GRUPS
• LLIURAMENT D’INFORMES DE QUALIFICACIONS
• INFORMACIONS A TENIR EN COMPTE EN 

DIFERENTS MOMENTS DEL CURS
• ETC.



GRÀCIES per la vostra atenció


