
Dijous 9 de setembre de 2021



De què parlarem?

1. Presentació general 
2. 1r dia 
3. Material
4. Comencem 1r d’ESO
5. Mesures de prevenció COVID-19
6. Dubtes i preguntes



TUTORIES 1r d’ESO

1r A David Royo 24

1r B Àlex Martí 26

1r C Alba Rosés 24

1r D Oriol Rovira 25

1r E Marta Anglès 25

1r F Raquel Cortés 25

TOTAL ALUMNES: 149

COORDINACIÓ 1r d’ESO
Txell Vila

ORIENTADORA 1r d’ESO
Rosabel Porras Reunió amb tutors:

Dijous 7 d’octubre a 
les 18.30h





` `



3. MATERIAL

- Chromebook: els el donarem el 2n dia d’escola (cedit per la 
Generalitat i a retornar el juny).

- Llista de llibres i material de les assignatures i material comprat a la  
botiga on-line:

https://drive.google.com/drive/folders/1snBSNocnKSnjjOTTlWNpLY4mztOvavEQ


- Altre material recomanable: carpeta de 4 anelles de llom ample, fulls 
quadriculats, separadors de colors i fundes de plàstic amb forats per 
guardar les fotocòpies. Per a l’alumnat a qui costa organitzar-se és millor 
treballar amb llibreta i no pas amb fulls.

- Estoig amb el material imprescindible: llapis, bolígrafs, goma d’esborrar, 
maquineta, colors, retoladors, tisores i cola de barra.

- Agenda escolar



4. Comencem 1r d’ESO:
● Època de canvis: institut nou, companys nous, professorat nou i 

nombrós, horari nou.

● Tot això comporta uns canvis d’hàbits, metodologia nova, 
criteris nous d’avaluació.

● TOTA SITUACIÓ NOVA ens NEGUITEJA i més en una edat 
com l’adolescència, però amb la planificació adequada 
l’adaptació a aquests canvis serà una oportunitat per créixer i 
aprendre.



QÜESTIONS ORGANITZATIVES

Contacte amb el centre:
● 93 891 20 61
● pàgina web: www.intermunicipal.com
● a8077472@xtec.cat

ALEXIA (s’activarà a inicis d’octubre)

Formulari Google de dades personals - feina a fer la tarda de dimarts

http://www.intermunicipal.com


Mòbil: no està permès dur-lo a l’escola.

Chromebooks (cedits per la Generalitat):

• És una eina de treball.

• Ha de venir carregat des de casa (2-3 dies d’autonomia).

• Cal tenir-ne cura.

• Els comptes d’educació (intermunicipal.com) són gratuïts: 
no tenen publicitat ni aprenen de mi, ni m’identifiquen ni em 
perfilen.  Tenen ús il·limitat. No venen informació a cap tercer. 
Tot el que hi fem garanteix la propietat intel·lectual.  Les eines 
principals de G Suite for Education són classroom, gmail, etc.



HORARI

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8.30-9.30
9.30-10.30

10.30-10.50 PATI

10.50-11.50

11.50-12.50

12.50-13.00 PATI
13-14
14-15



ASSIGNATURES
TUTORIA 
SOCIALS
TECNOLOGIA
MATEMÀTIQUES
CATALÀ
CASTELLÀ
BIOLOGIA
ANGLÈS
EDUCACIÓ FÍSICA
PROJECTES

Projecte científic
Projecte humanístic

Projecte artístic
Projecte francès

EVP
MÚSICA
PLA LECTOR



5. MESURES DE PREVENCIÓ 
COVID-19

Evitem el brot de la Covid-19

 



Mesures: 
abans de VENIR A L’ESCOLA

 

1. Cal prendre’s la temperatura cada matí abans de sortir cap a l'escola.
2. NO s’ha de venir a l'escola si:

✓ febre (37,5) ✓ vòmits o diarrees

✓ tos ✓ mal de cap

✓ dificultat per respirar ✓ calfreds

✓ mal de coll ✓ dolor muscular

✓ alteració del gust o de l’olfacte



Mesures: 
abans de VENIR A L’ESCOLA

 

3. Cal entrar a l'escola amb mascareta (1 de recanvi) i dur-la en tots els 
contextos.

4. Cal portar material propi marcat amb el nom.



Mesures: 
A L’ESCOLA

 

1. Higiene de mans freqüent: a les aules hi ha gel 
hidroalcohòlic.

2. No s’ha de beure aigua directament de les 
fonts: poden portar una ampolla o 
cantimplora. Es podran reomplir al centre.

3. La puntualitat serà extremadament 
important.

4. Cada classe es considera un "grup estable de 
convivència” i, per tant, s’han de relacionar 
amb naturalitat, però sempre cal dur la 
mascareta posada.



Mesures: 
A L’ESCOLA

 
5. El contacte amb altres grups està 

limitat i s’ha de fer respectant les 
mesures de seguretat (mascareta i 
distància).

6. Cada curs està sectoritzat i aïllat per 
portes als passadissos per evitar el 
contacte.



Mesures: 
A L’ESCOLA

 

8. Cada curs té un espai diferenciat en el 
pati. 1r d’ESO: pistes c/Macabeu. 
Disposen dels lavabos de 1r d’ESO.

9. Entrades i sortides a les aules per 
grups classe i per torns.



en cas d’un positiu dins la classe- segons informacions actuals

La recomanació del Departament de 

Salut i Educació és vacunar-se, ja que si 

l’alumne té la pauta completa de 

vacunació no caldrà confinar-se



VOLEU FER CAP PREGUNTA?




