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PRESENTACIÓ

 Relació de famílies assistents

 El grup: 23 alumnes
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CALENDARI DEL CURS
Avaluacions
1r trimestre
●

Notes 1a preavaluació (orientatives)

●

Notes 1a avaluació

2n trimestre
●

Notes 2a avaluació

3r trimestre

14/09/20 fins 4/12/20
Última setmana d’octubre 2020
18 de desembre 2020
09/12/20 fins 19/03/21
30 març 2021
22/03/21 fins 22/06/21

Avaluació final

Juny 2021

Proves de recuperació

Juny 2021

Avaluació extraordinària

Juny 2021

o Repàs del sistema d’avaluació:
▪ Assoliment excel·lent 4(9-10), assoliment notable 3(7-8), assoliment
satisfactori 2 (5-6), no assolit 1 (1-4)

Treball de Síntesi
- 2a o 3a setmana de juny de 2021

Colònies
- 16-17-18 juny de 2021

Calendari de festivitats i diades programades
●Castanyada: 30 d’octubre
●Setmana de la Ciència: Del 14 al 28 de novembre
●Carnestoltes: 12 de febrer
●Sant Jordi. 23 abril
●Jocs Florals: -

Dies de lliure disposició (festes escoles Mataró)
- 2 de novembre, 7 de desembre, 15 de febrer, 21 de maig

NORMATIVA (aspectes a destacar)
És interessant que llegiu amb els vostres fills la normativa completa a casa
o Per repetir un examen i entregar un treball més tard de la data fixada caldrà una
justificació en el que la família manifesti que sabia que en el moment de l’absència l’alumne
tenia la prova o l’entrega de feina. Si es repeteix el cas en un alumne, es valorarà per l’equip
docent les mesures a prendre.
o Roba:
▪ El dia en que l’alumne fa educació física haurà de venir amb la roba esportiva de
l’escola de casa. No es faran servir els vestuaris.
▪ Cal vestir d’una manera adient en cada moment per venir a l’escola
o Aparells TIC (mòbils, tablets, ...): El criteri general és que no es poden utilitzar durant
l’horari escolar. El professorat pot autoritzar-ne l’ús sota el seu criteri per a les activitats
pedagògiques programades. A les sortides de tot el dia es podran fer servir durant el dinar i a
la tornada quan el professor/a ho autoritzi. En activitats com colònies o viatge, es fixarà
l’horari en el que poden fer-se servir. Si s’incompleix la norma, el dispositiu es retira i es
retorna al cap d’una setmana a una persona adulta de la família.

INFORMACIONS DIVERSES


Sancions: Han desaparegut les permanències obligatòries i les sancions del pati. La falta lleu
repercutirà sobre la nota de la matèria. L’acumulació de 3 faltes lleus farà una de greu. Les faltes
greus es comunicaran amb un full d’incidències. L’acumulació de 3 faltes greus farà una de molt
greu. La molt greu comportarà una sanció inmmediata de restar a casa el temps que l’equip docent
i la normativa legal determini.



Normes COVID:
o Puntualitat entrades (8:25/ 15:10) porta principal, es tacaran 5 min. després de les entrades
o Mascareta obligatòria a l’ESO, portar una mascareta de reserva,
o Separació de grups i espais; escales i lavabos.
o Porta Ampolla d’aigua plena de casa
o No compartir els llibres ni el material,
o Sortides sempre per l’hort (13:10/ 17:10). Zona
habilitada pares.



Fulls enviats per email, cal retornar-los també per email.



Menjador/ Metge: s’ha de comunicar 24h mínim abans per email a secretaria, sortida principal.



Deures de setembre: Els alumnes que tenien deures de setembre els havien de dur dilluns 14, en
cas que no s’hagi fet, dijous 17 és l’últim dia d’entrega.

o CLICK EDU: Programa informàtic de gestió de les notes i assistència dels alumnes.

ACTIVITATS I SORTIDES DE TREBALL FORA DE L’ESCOLA
Se’n faran només a Mataró i rodalies, a l’aire lliure o en espais adequats al moment
epidemiològic.

ACTIVITATS EDUCACIÓ EN VALORS
- Prevenció INTERNET SEGURA
- Educació per a la interculturalitat
- Educació Cívica: tallers de civisme
- Orientació escolar i laboral
o Activitats a la tutoria:
Acompanyament emocional, valors, autoconeixements de capacitats, aptitud...

DELEGATS D’AULA
- Persona que s’ofereix de forma voluntària a fer tasques d’informació i coordinació amb el
grup de pares.

