
BENVINGUTS
REUNIÓ DE PARES

1r BATXILLERAT 

CURS 19-20



ESCOLA INTERMUNICIPAL DEL PENEDÈS

PROJECTE COMUNITAT EDUCATIVA 

Escola + famílies = èxit educatiu



 Qui s’encarrega d’aquest projecte?

L’equip directiu de l’IES Intermunicipal ha creat la

Coordinació de la Comunitat Educativa:

Mª José Cano, Coordinadora Comunitat Educativa.

Em trobareu a: mjcano@intermunicipal.com

mailto:nuriatalavera@intermunicipal.com


 En què consisteix el projecte?

Volem construir vincles de qualitat entre l’escola, les

famílies i la resta de membres de la Comunitat Educativa

 Per què?

Per millorar l’ambient de l’aula i del centre.

Per millorar els processos d’aprenentatge i, per

tant, els resultats acadèmics de tot l’alumnat.

Per facilitar la tasca docent.



 Com podeu participar les famílies?

Presentant-vos com a pares/mares delegats d’aula



Quines són les funcions dels pares delegats?

Fer de representants dels pares i mares

Recollir i donar a conèixer informació del 

funcionament de cada classe que ens fan arribar els 

coordinadors.

Recollir les inquietuds de les famílies del grup 

classe i fer-les arribar al centre.

Acollir i apropar les famílies noves.

Proposar temes de reflexió i debat.



En horari escolar

Dins les aules Dins el centre 

Fent de suport a:  Jornades culturals,

lingüístiques,

Grups Interactius, esportives,

tertúlies literàries, portes obertes,

treball per projectes, festes d’acollida i 

activitats d’orientació acadèmica... comiat...



En horari de tarda/vespre

Activitats de formació: conferències, 

tallers, tertúlies literàries per adults....

Mares i pares que formen part de l’Ampa, 

del Consell Escolar....



PARES/MARES DELEGATS



PROGRAMA ALEXIA

Us permet fet un seguiment del vostre fill/a des de casa



SISTEMA EDUCATIU ACTUAL



BATXILLERAT

 Etapa de l’educació secundària post obligatòria

 Finalitat: Proporcionar a l’alumnat:

 formació,

 maduresa intel·lectual i humana,

 coneixements i destreses

que li permetin:

 progressar en el seu desenvolupament personal i

social

 incorporar-se a la vida activa i a l’educació

superior



ESTUDIS: 

 Teòrics i adreçats a estudis posteriors: Universitat o 

CFGS

 Ensenyament no obligatori

 2 cursos: 1r i 2n BATXILLERAT

 Escolarització màxima de 4 anys

 L'alumne/a escull modalitat
al començament del batxillerat

 Pot canviar de modalitat al 

passar a 2n Batxillerat 



DISSENY CURRICULAR

1r Batxillerat 2n Batxillerat

MATÈRIES COMUNES 13 hores 13 hores

MATÈRIES MODALITAT 16 hores 16 hores

O OPTATIVES

Tutoria grup classe 1 hora 1 hora

Tutoria individual                      1 hora 1 hora

TREBALL DE RECERCA (sense horari escolar) 

• Dossier de treball, tutor-a 

• Inici 1r Batxillerat

• Treballar-lo a l’estiu

• Finalització 1r trimestre 2n Batxillerat



Matèria 1r curs 2n curs

CATALÀ 2 hores 2 hores

CASTELLÀ 2 hores 2 hores

ANGLÈS 3 hores 3 hores

FILOSOFIA  2 hores 2 hores

EDUCACIÓ FÍSICA 2 hores

HISTÒRIA 4 hores

CMC 2 hores

MATÈRIES COMUNES



MATÈRIA COMUNA D’OPCIÓ SEGONS EL BATXILLERAT

CIÈNCIES i TECNOLOGIA:   Matemàtiques  I i II

HUMANITATS:     Llatí I i II 

CIÈNCIES SOCIALS :  Matem. Aplicades CS   I i II

ARTS:    Història de l’art (1r Bat)

Fonaments de l’art (2n Bat)



Matèries modalitat i específiques

hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials

4 h Física I 
Ciències

de la Terra I 
Història del Món Contemporani

4 h Química I 
Tecnologia 

Industrial I 

Literatura 

Castellana 

Francès I (2 h)

Sociologia (2h )

4 h Biologia I 
Dibuix

Tècnic I 

Literatura 

Universal 

Economia

d’Empresa I 

Cal escollir 3 matèries, 2 han de ser de la modalitat de

Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per una específica

o d’una altra modalitat, sempre que no sigui dins la

mateixa franja horària de les anteriors.

1R BATXILLERAT      (ITINERARIS PROPOSATS PER L’INTER)



Matèries modalitat i específiques

hores Ciències i Tecnologia Humanitats i Ciències Socials

4 h Física II CTMA II Geografia

4 h Química II 
Tecnologia 

Industrial II 
Història de l’Art

Francès II (2 h)

Psicologia (2h )

4 h Biologia II 
Dibuix

Tècnic II
Literatura Catalana

Economia

d'empresa II 

2N BATXILLERAT    (ITINERARIS PROPOSATS PER L’INTER)

Cal escollir 3 matèries, 2 han de ser de la modalitat de 

Batxillerat escollida i la 3a podeu optar per una 

específica o d’una altra modalitat, sempre que no sigui 

dins la mateixa franja horària de les anteriors.



AVALUACIÓ

Les qualificacions són del 0 al 10 sense decimals

PER OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLERAT

 Caldrà tenir 1r i 2n amb qualificació positiva de 

totes les matèries.

 Qualificació Final de BATXILLERAT = Mitjana 

aritmètica de totes les matèries (90 %) + Treball de 

recerca (10%)



PASSAR DE 1R A 2N DE BATXILLERAT

 Caldrà la qualificació positiva amb 2 excepcions  

(suspeses) com a màxim.

 Amb més de 4 suspeses cal repetir 1r de Batxillerat

 Amb 3 o 4 suspeses existeixen dues possibilitats:

 1  Repetir el curs complet (1r Batxillerat) renunciant 

a les matèries aprovades

 2  Matricular-se només de les matèries pendents 

de 1r Batxillerat



ACTITUDS I CONDUCTES EN ELS NOIS/ES DE 1R DE BATX.

 L’adolescència:

Comporta: Canvis físics

Descoberta

Plaer

Nous sentiments

Tancament personal

Genera: Por

Inseguretat

Angoixa

 Manera de ser:

Infantilisme, per comoditat i sobreprotecció

Major maduresa i voluntat d’estudiar de les noies 



ACTITUDS I CONDUCTES EN ELS NOIS/ES DE 1R DE BATX

 Estudis de 1r de Batxillerat

Alguns segueixen per inèrcia.

Tots noten un canvi d’exigència ESO-Batxillerat.

Alguns reaccionen amb desànim, angoixa, por inicial.

Actituds que prenen:

Alguns amb treball i esforç.

D’altres amb passotisme i no fer res (repetir).

 Feina dels Pares/mares

Donar suport

Escoltar

Acompanyar

Donar normes i punts de referència 



GRUPS - CLASSE 1RS DE BATXILLERAT 2019-20

 Total alumnat : 153

 Criteris de confecció dels grups:

1. Modalitat de batxillerat segons la preinscripció feta                                     

al centre (maig-juny).

2. Nombre d’alumnes per grup.

3. Incompatibilitat dels itineraris.

4. Repartiment dels repetidors/es.

i si s’escau:

1. Reajustament: procedència, nois – noies, etc...



GRUPS-CLASSE DE 1R BATXILLERAT 2019-20

1r A   Ciències i Tecnologia:    39 alumnes (22 noies i 17 nois)

21 de l’escola – 18 de fora

0 repetidors

1r B   Ciències i Tecnologia:     38 alumnes (9 noies i 29 nois)

21 de l’escola – 10 de fora

7  repetidors

1r C   Ciències socials:        38 alumnes (23 noies – 15 nois)

18 de l’escola – 17 de fora

3 repetidors

1r D   Ciències socials i Humanística: 38 alumnes (25 noies i 13 nois)

18 de l’escola - 20 de fora

1 repetidor 



COMENTARIS GENERALS

 Grups molt nombrosos, però de moment amb
ganes de treballar.

 Sempre el 1r trimestre és d’adaptació, amb
angoixa i manca de ritme.

 Tenir en compte que tots els grups parteixen de
diversitat pròpia a l’iniciar el curs (nivell,
procedència i actitud).



NORMATIVA

❖ Vigilar amb els justificants de les absències.
L’absentisme provoca manca de ritme en el treball i
estudis. Si falta algú a 1ª hora, rebreu una notificació per
correu, generada per l’Alèxia.

❖ Les faltes les podeu consultar a l’Alèxia. En cas
d’acumulació, ens posem en contacte per telèfon o per
correu electrònic.

❖ Les expulsions, si es produeixen, es comuniquen
telefònicament i per carta amb retorn signat .

❖Segons la gravetat de les faltes, aplicarem una sanció
reparadora. (tardes de dimarts)



 Aules compartides amb cicles formatius, cal vigilar
de no oblidar-se res.

 En cas de guàrdia a última hora, es deixarà marxar 

a casa.



 ÚS DELS MÒBILS

• Volem que sàpiguen gestionar l’ús del mòbil a l’escola.

• Es prohibeix l’ús del mòbil als vestidors.

• Haurà d’estar a la motxilla apagat o en mode avió.

• El professor decideix quan es fa servir a l’aula.

• En cas d’expulsió, el mòbil es deixarà sobre la taula del

professor.

• Retorn del mòbil

• El professor/tutor no es responsabilitza en cas de pèrdua o

robatori.



CALENDARI ESCOLAR     CURS 2019-20

VACANCES

NADAL: del 21/12/2019 (dissabte) al 07/01/2020 

(dimarts), ambdós inclosos.

SETMANA SANTA: del 4/04/2020 (dissabte) al 

13/04/2020 (dilluns), ambdós inclosos.

FI DE LES CLASSES : a partir del 5 de juny de 2020 

(divendres)



FESTIUS

1 de novembre (dv) Tots Sants

29 de novembre (dv) Festa Major St. Sadurní

5 de desembre (dj) Festiu de lliure disposició

6 de desembre (dv) Dia de la Constitució

24 de febrer (dll) Festiu de lliure disposició

1 de maig (dv) Festa del treball

4 de maig (dll) Festiu de lliure disposició



AVALUACIONS DEL CURS 2019 – 20

PREAVALUACIÓ 23 d’octubre

1a AVALUACIÓ (del 13 de setembre fins 28 de novembre) 

 qualificacions: 20 de desembre

2a AVALUACIÓ (del 2 de desembre fins el 28 de febrer)

 qualificacions: 20 de març 

3a AVALUACIÓ (del 2 de març fins el 5 de juny)

 qualificacions: 5 de juny 

EXAMENS RECUPERACIONS I MILLORA 8 al 12 de juny

NOTES FINALS qualificacions 19 de juny

EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE 1, 2 i 3 setembre



ACTIVITATS EXTRAACADÈMIQUES

 Festes populars: Nadal (21 desembre) 

Carnestoltes (1 març)

Sant Jordi (23 d’abril)

 Jornades culturals:  3, 4 i 5 de març 2020

 Estades d’idiomes: 30 març al 3 d’abril 2020

 Sortides culturals, des de diferents assignatures

 Xerrades i seminaris: “Sortim de festa”

“Game over”: Institut Guttman



ESTADES D’IDIOMES A ANGLATERRA

 30 de març al 3 d’abril 2020

 Inclou: - Bitllets avió

- Transport públic

- Trasllats aeroport des de Sant Sadurní

- Tots els àpats.

- Allotjament en famílies

- Classes anglès 3 dies.

- Assegurança 

- Professorat acompanyant

- Visites a diferents museus i activitats d’oci





PROJECTES D’INNOVACIÓ

 PROJECTE D’ORIENTACIÓ: 27 DE MARÇ

 “AQUÍ PROU BULLYING”: 

protocol d’actuació i app al mòbil

per poder denunciar l’assetjament 

escolar     B-resol

 PLA DE SALUT: projecte interdisciplinar per millorar 

els hàbits saludables del alumnes.



HORES ENTREVISTA TUTORS

1R A BATX: ORIOL TORRENTS, Dijous, 11.00 a 12.00 h
Divendres, 13.10 a 14.05 h

1R B BATX: MONTSE ENAJAS, Dimecres, 9.30 a 10.30 h
Dijous, 9.30 a 10.30 h

1R C BATX: MERCÈ SADURNÍ, Dilluns, 12.00 a 13.00 h
Dijous, 11.00 a 12.00h

1R D BATX: NÚRIA TALAVERA, Dilluns, 9.30 a 10.30 h
Divendres, 11.00 a 12.00 h



BONA NIT 

GRÀCIES PER LA SEVA ASSISTÈNCIA


