
INFORMACIÓ FAMÍLIES

1r i 2n d’ESO
CURS 2020-21



Tutores de 1r d’ESO

✔ FUNCIONS:
• Interlocutores principals de les famílies.

• Seguiment de l’alumnat, i del grup classe i la seva dinàmica.

• Coordinació les juntes d’avaluació.

• Coordinació l’equip docent (el professorat que dóna classe al grup).                             

✔ DISTRIBUCIÓ TUTORIES I ADRECES DE CONTACTE PER QÜESTIONS INDIVIDUALS:

1r A Carme González tutoria1a@institutmontserrat.cat

1r B Patrícia Falcó tutoria1b@institutmontserrat.cat

1r C Carol Casals tutoria1c@institutmontserrat.cat

1r D Rosa Sanchís tutoria1d@institutmontserrat.cat



✔ DISTRIBUCIÓ TUTORIES I ADRECES DE CONTACTE PER QÜESTIONS INDIVIDUALS:

2r A Sergi del Río tutoria2a@institutmontserrat.cat

2n B Ruth Pardina tutoria2b@institutmontserrat.cat

2n C Alejandro Masana tutoria2c@institutmontserrat.cat

2n D Laia Torra tutoria2d@institutmontserrat.cat

Tutors i tutores de 2n d’ESO

✔ FUNCIONS:
• Interlocutors principals de les famílies.

• Seguiment de l’alumnat, i del grup classe i la seva dinàmica.

• Coordinació les juntes d’avaluació.

• Coordinació l’equip docent (el professorat que dóna classe al grup).                             



• Agrupaments de 30 alumnes a l’ESO, excepte un grup, a 2n d’ESO, a 31 per augment de ràtio.

• Enguany els agrupaments s’han fet depenent de les assignatures optatives que han triat els 

alumnes.

• Mascareta obligatòria per alumnat i professorat en tot moment.

• Distància d’1 m entre alumnes en grups estables

Agrupaments i presencialitat



Enguany els agrupaments s’han fet depenent de les assignatures optatives que han triat els alumnes

El grup classe 1r ESO



Enguany els agrupaments s’han fet depenent de les assignatures optatives que han triat els alumnes.

El grup classe 2n ESO



Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8-9

9-10

10-11 Pati Pati Pati Pati

11-12 Pati

12-13

13-14 Dinar Dinar

14-15

15-16

16-17

Marc horari 1r d’ESO



Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8-9

9-10

10-11

11-12 Pati Pati Pati Pati Pati

12-13

13-14

14-15 Dinar Dinar

15-16

16-17

Marc horari 2n d’ESO



1A-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 1A-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Català 3 Català 3

Castellà 3 Castellà 3

Matemàtiques 3 Matemàtiques 3

Educació física 2 Educació física 2

Visual i plàstica 4 Música 4

Biologia
4

Socials 6
2

Idioma
Anglès

6

Projectes 8
Francès 1a

Optativa
Optativa

2
Italià 2a

Reducció del professorat i organització quadrimestral

1B-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 1B-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Català 3 Català 3

Castellà 3 Castellà 3

Matemàtiques 3 Matemàtiques 3

Educació física 2 Educació física 2

Música 4 Visual i plàstica 4

Socials 6 Biologia
4

2

Projectes 8

Idioma
Anglès

6
Francès 1a

Optativa
Optativa

2
Italià 2a



1C-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 1C-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Català 3 Català 3

Castellà 3 Castellà 3

Matemàtiques 3 Matemàtiques 3

Educació física 2 Educació física 2

Música 4 Visual i plàstica 4

Biologia
4

Socials 6
2

Anglès
4

Projectes 8
2

Optativa
Optativa 

2
Francès 2a

1D-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 1D-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Català 3 Català 3

Castellà 3 Castellà 3

Matemàtiques 3 Matemàtiques 3

Educació física 2 Educació física 2

Visual i plàstica 4 Música 4

Socials 6 Biologia
4

2

Projectes 8

Anglès
4

2

Optativa
Optativa 

2
Francès 2a

Reducció del professorat i organització quadrimestral



2A-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 2A-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Castellà 6 Català 6

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Educació física 1 Educació física 1

Idioma
Anglès

4 Idioma
Anglès

4
Francès 1a Francès 1a

Física i química
4

Socials 6
2

Tecnologia
2

Projectes 8
2

Optativa
Francès 2a

4
Optativa

2B-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 2B-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Català 6 Castellà 6

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Educació física 1 Educació física 1

Idioma
Anglès

4 Idioma
Anglès

4
Francès 1a Francès 1a

Socials 6 Física i química
4

2

Projectes 8

Tecnologia
2

2

Optativa
Italià 2a

4
Optativa

Reducció del professorat i organització quadrimestral



2C-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 2C-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Castellà 6 Català 6

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Educació física 1 Educació física 1

Anglès
3

Anglès
3

1 1

Física i química
4

Socials 6
2

Tecnologia
2

Projectes 8
2

Optativa
Francès 2a

4
Italià 2a

2D-Q1 Matèria
Hores 

alumnat 2D-Q2 Matèria
Hores 

alumnat

Tutoria 1 Tutoria 1

Català 6 Castellà 6

Matemàtiques 4 Matemàtiques 4

Educació física 1 Educació física 1

Anglès
3

Anglès
3

1 1

Socials 6 Física i química
4

2

Projectes 8

Tecnologia
2

2

Optativa Francès 2a 4

Reducció del professorat i organització quadrimestral



● Esglaonades

● 1 grup per cada accés al centre. Hi ha 4 accessos (per 1r i 2n d’ESO)

● Horari rotatiu setmanalment a partir de l’inici de curs:

Setmana Verda → 14 -18 de setembre

Setmana Blava → 21-25 de setembre

Setmana Violeta → 28 de setembre al 2 d’octubre

● El professorat de la matèria que tingui el grup serà l’encarregat de recollir al grup a la porta 

corresponent

● L’alumnat, en l’entrar i sortir del centre, haurà de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.

● Es pren la temperatura en entrar al centre.

ExempleEntrades i sortides









L’alumne que arribi tard no podrà entrar al centre fins a les 8:30 quan hagin entrat tots els grups.

Important en les entrades

Els alumnes han de portar mascareta. A més han de portar una mascareta de 

recanvi a la motxilla.

Qui no porti mascareta no entrarà a la classe. Es trucarà a la família perquè porti 

una mascareta a l’alumne o perquè li enviï un permís per marxar a casa a buscar-la.

Necessitem la màxima col·laboració de les famílies per desenvolupar una entrada ordenada i segura 

amb mascareta i amb puntualitat.



Esbarjo

● La duració de l’esbarjo és d’una hora.

● L’alumnat està dividit per zones.



Les mesures de neteja de mans així com les mesures de ventilació i neteja d’espais es troben 

especificades al Pla d’organització de centre que està penja a la nostra web. Qui estigui interessat 

podrà descarregar el document i llegir-lo. Està aprovat per Inspecció i comunicat al Consell Escolar.

Exemple de la neteja de mans:

● A l’arribada i a la sortida del centre educatiu

● Abans i després dels àpats

● Abans i després d’anar al WC

● Abans i després de les diferents activitats (també 

de la sortida al pati)

● Com a mínim una vegada cada 2 hores. 

Hi haurà personal de neteja al 

centre durant l’horari lectiu.

Higiene i neteja



Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de COVID-19 en un grup 

Si els símptomes apareixen a l’institut. Des del centre, es truca a les famílies perquè el/la vingueu a 

buscar i us poseu en contacte, al més aviat possible, amb el vostre CAP. 

Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i se us avisa d’aquest fet. 

Si els símptomes apareixen fora de l’escola, heu de contactar amb el CAP de referència (o CUAP si és 

fora de l’horari d’aquest). 

En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent se li fa una prova PCR al més aviat 

possible. 

Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus convivents han de fer 

l’aïllament domiciliari. Però NO EL GRUP NI ELS DOCENTS.

Resum protocol COVID



Un resultat positiu sempre sempre s’ha de comunicar a la direcció del centre:

direccio@institutmontserrat.cat

Tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret. 

La resta de grups no ho són. 

Per tant, tot el grup ha de fer aïllament domiciliari durant 10 dies després del darrer contacte amb el 

cas positiu. S’ha de fer una prova PCR a tots els membres d’aquest grup.

El resultat negatiu d’un membre del grup no eximeix de la necessitat de mantenir l’aïllament durant 10 

dies, que és el període màxim d’incubació del virus. 

La persona que ha resultat positiva ha de mantenir l’aïllament domiciliari durant almenys 10 dies des 

de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat almenys 72 hores des que no té cap símptoma. 

Amb resultat positiu en un o més membres del grup estable



La persona que ha estat negativa d’un cas sospitós o no hagi estat necessari fer-li la prova PCR, es 

pot reincorporar al centre un cop hagi cedit la seva simptomatologia sempre sota el criteri del 

professional sanitari, que ha de decidir si és aconsellable la tornada al centre educatiu, en funció 

de l’evolució mèdica de la persona.

De manera general, l’alumnat es pot reincorporar quan faci 24 hores que no tenen febre. 

Amb resultat negatiu



● Hi ha servei de menjador.

● El centre disposa d’un menjador on hi cap un grup estable; s’han habilitat dos espais més: 

gimnàs i la sala d’actes.

● El menjar el serveixen els monitors i monitores del menjador.

Servei de menjador



EL TUTOR

✔  EN CAS D’ABSÈNCIA DE L’ALUMNE/A

• La família ha d’avisar al centre quan l’alumne/a no hagi d’assistir a classe amb un correu a l’adreça 

corresponent de tutoria.

• En cas de no haver avisat prèviament, disposeu d’un període màxim de cinc dies per a justificar la 

falta d’assistència.

Absències i justificacions

Des de la tutoria es justificaran les faltes de l’Ieducació en un termini màxim, d’aproximadament, una 

setmana des de la recepció del justificant.

Cal tenir present que es posarà falta a l’alumne quan no sigui al centre encara que s’hagi avisat de l’absència. 

La falta quedarà degudament justificada quan des de tutoria es pugui indicar-ne la justificació. 



Avaluacions

L’avaluació és contínua.

Les notes es podran consultar posteriorment a Ieducació.

L’avaluació final de curs es farà a finals de juny. 



24 de setembre (Festa de la Mercè) 

12 d’octubre (Festa del Pilar)

7 de desembre (Lliure elecció)

8 de desembre (La Inmaculada)

 22 de desembre al 7 de gener - Vacances Nadal

 15 de febrer (Lliure elecció)

 27 de març al 5 d’abril - Vacances Setmana Santa

 21 de maig (Lliure elecció)

 24 de maig  (Segona Pasqua)

Festes de lliure elecció i vacances



Eina de seguiment: ieducació





 



Algunes activitats de tutoria són: 

• Seguiment del grup classe i coneixement dels alumnes

• Elecció de delegat

• Formació sobre tècniques d’estudi

• Prevenció de conductes de risc

S’alternen, amb les sessions ordinàries de tutoria, tallers, xerrades, activitats,... 

El PAT (Pla d’Acció Tutorial)

Dependrà de l’evolució de la pandèmia la quantitat d’activitats amb personal extern del centre.



• Respectar les persones.

• Respectar l’espai físic.

• Respectar el desenvolupament de les classes.

• Respectar les normes cíviques.

• L’assistència a classe és obligatòria: cal justificar les faltes al més aviat possible omplint els 

impresos lliurats a inici de curs.

• ES RECOMANA no dur mòbils: en cas de pèrdua o robatori el centre no se’n fa responsable.

• ES RECOMANA no dur diners.

• Està prohibit fer ús del mòbil dins de classe si no és amb finalitats didàctiques. 

A més, SOTA SOSTRE l’han de tenir sempre APAGAT, si no, se’ls sancionarà. 

Només el poden fer servir durant l’hora d’esbarjo.

Normes de convivència



De moment estan reservades les cases de colònies però la realització de les mateixes dependrà de 

l’evolució de la pandèmia. 

1r d’ESO: La fosca (Palamós)

2n d’ESO: Hotel Condes dels Pallars (Rialp)

Colònies i treball de síntesi



Col·laboració de les famílies

Per aconseguir tot això, als professors ens és imprescindible la col·laboració de les famílies:

• Respecte de les mesures relacionades amb la pandèmia

• Seguiment de l’Ieducació per estar al dia de faltes, retards, incidències i observacions.

• Control del temps d’estudi a casa.

• Revisió dels resultats acadèmics.

• Fer compatibles l’estudi i les activitats extraescolars.



Moltes gràcies per la vostra col·laboració


