
 
 

 

Guia de l’alumnat 

Curs 2020-2021 



 
 

Comença ja el nou curs 2020-2021 amb il·lusió i forces renovades. 

 

Una nova etapa s’inicia ara per a vosaltres, un nou repte, nous companys/es, 

professorat però que, com sempre, afrontarem amb esperit de superació. 

 

Tots formem un gran equip, i és per això que el vostre paper és fonamental per 

tirar endavant. 

 

Gaudiu, doncs, de les oportunitats que us anireu trobant al llarg del camí i no us 

oblideu que podeu comptar amb el nostre ajut! 

 

 

 

 

Aliquam ultrices Benvinguts i benvigudes al Creu 
de Saba! 

L’Equip Docent 



Què és el teu institut? 

Això si …       …i això també 

El teu institut és el lloc on 

aprendràs coses que 

t’interessen molt... 

...i d’altres que no 

t’interessen tant, però que 

amb el temps descobriràs 

que valien la pena saber-

les! 

 

Hi coneixeràs nois i noies que 

et cauran bé, faràs amistats... 

... però també aprendràs a 

respectar i treballar plegats 

amb tot tipus de persones, 

tant si et cauen bé com si 

no. 

Veuràs que moltes coses es 
poden aprendre de manera 

divertida... 
 

...i també que d’altres 
requereixen esforç, perquè 
la dedicació i el treball són 

necessaris per tirar 
endavant! 

 

Veuràs que hi ha moltes 

maneres d’aprendre i de 

treballar, i totes són igualment 

importants. 
 

Individualment, en grup; 

utilitzant el llenguatge, els 

nombres, els símbols, els 

gràfics, les imatges, el gest, 

fent descoberta... 

Treballaràs un tema 

fonamental: la teva manera 

de relacionar-te... 

Cal tenir empatia i, per tant, 

no fer allò que no 

t’agradaria que et fessin a 

tu. 

 



Descobriràs persones que 

tenen més habilitats que tu 

en algunes matèries, i 

d’altres en tenen menys... 

 

Però l’important és: 

conèixer-te millor, respectar 

els altres i treure el màxim 

profit possible de les teves 
capacitats. 

 

També conviuràs amb 

persones diferents quant a 

preferències, origen, aspecte 

físic... Això no obstant, cal 

que pensis sempre... 
 

...que cada persona és 

única, per això ningú no vol 

–amb raó– que li posem 

“etiquetes”. L’important és 

treballar conjuntament. 

 

Finalment veuràs que la 

formació que reps a l’institut 

no és tan sols per obtenir un 

títol o una feina... 

 

...sinó també per tenir cura 

de la teva salut, per tal de 

prendre millor les decisions 

i assumir els reptes de la 

vida, i tot allò que t’ajudi a 

ser una persona feliç. 
 

T’encoratgem, doncs, a aconseguir entre tots els objectius que ens anirem 

proposant, a no defallir a mig camí. Entre tots ens ajudarem! 

 

L’EQUIP DE PROFESSORAT 



 
 
 De què t’informa 

aquesta guia? 

1.- Quin horari farem? 

2.- Com estem organitzats? 

3.- Quin professorat tindrem? Quin 

tutor o tutora? 

4.- Què hi trobarem a l'Institut? 

5.- Què cal tenir present perquè tot 

funcioni? 

6.- Què cal tenir per començar a 

treballar? 

7.- Algunes orientacions per fer una 

bona feina. 

8.- Quines festes farem? Quan ens 

donaran les notes? 

9.- El professorat t'aconsella. 

En aquesta guia hi trobaràs 9 punts 

clau que et seran molt útils per 

"moure't" per l'Institut.  

 

Llegeix-los detingudament. 



 

 

1r i 2n ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:30 – 9:25h      

9:25 – 10:20h      

10:20 - 10:40h                                                                     ESBARJO 

10:40 – 11:35h      

11:35 – 12:30h      

12:30 – 12:50h                                                                      ESBARJO 

12:50 – 13:45h      

13:45 – 14:40h      

3r i 4t ESO DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8:00 – 8:55h      

8:55 – 9:50h      

9:50 – 10:10h  ESBARJO 

10:10 – 11:05h      

11:05 – 12:00h      

12:00 – 12:20h ESBARJO 

12:20 – 13:15h      

13:15 – 14:10h      

1. Quin horari farem? 



2. Com estem organitzats? 

1 
El Director, el Cap d´Estudis, el Secretari i el Coordinador Pedagògic formen la 

Junta Directiva de l´Institut. 

2 
El principal òrgan de govern és el Consell Escolar, on estan representats tots els 

sectors que conviuen a l´Institut. 

3 De la Junta Directiva depenen totes unes comissions i coordinacions. 

4 
El conjunt de professors tutors i co-tutors, és a dir, el Claustre, duu a la pràctica 

allò decidit per la Junta Directiva. 

5 
El Claustre de professors pot fer les seves propostes al Consell Escolar on hi té sis 

representants. 

6 
Els alumnes delegats poden proposar allò que desitgin al Consell Escolar a través 

dels seus representants. 

7 
El Personal d´Administració i Serveis (PAS) l´integren una administrativa i dues 

conserges. Tenen un representant al Consell Escolar. 

8 L´Ajuntament té un representant al Consell Escolar. 

9 
Les mares i els pares s´agrupen en una Associació de Mares i Pares d´Alumnes 

(AMPA) i tenen dos representants al Consell Escolar. 

10 El sector d´alumnes té tres representants al Consell Escolar. 

11 
El Director presideix el Consell Escolar. També el Cap d´Estudis i el Secretari 

formen part del Consell Escolar, encara que el Secretari no pot votar. 

 

Quantes persones composen el Consell Escolar ? 
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Direcció 

Coordinació 
Pedagógica 

Coordinadors 
de nivell 

Tutors Delegats 

Coordinador 
d'Activitats 

Cap d'estudis 

Caps de 
departament 

Científico-Matemàtic 

Romàniques 

Tecno-Artístic 

Orientació 

Humanístic 

Coordinació 
informàtica 

Secretaria PAS 

Secretaria 

Conserges 

El nostre organigrama: 



FUNCIÓ CÀRREC NOM 

1 
Coordina les activitats de tutoria 
de 2n d’ESO. 

A Coordinador de nivell. 1 Pili Rovira i Esther Paredes 

2 
Dirigeix el funcionament 
general. 

B Caps de Departament 2 Javier Morales 

3 
Vigilen les entrades i les sortides 
de l´Institut. 

C Director. 3 Marcel Lobos 

4 
És el responsable dels equips 
informàtics. 

D Coordinador de nivell. 4 Àlex Sala 

5 
Assessora i coordina tot el 
professorat del Centre. 

E 
Coordinador 
d´informàtica. 

5 Mónica Ríos 

6 
Coordina les activitats de tutoria 
del 3r d’ ESO. 

F 
Coordinador 
d’Activitats. 

6 Marc Gàlvez 

7 
Coordina les activitats de tutoria 
del 1r d’ ESO. 

G Coordinador de nivell. 7 Laura Uña 

8 
Organitza els horaris, els espais i 
vetlla pel bon funcionament del 
centre. 

H Tutors. 8 

María de la Vega 
Rosa Buenacasa 
Gemma Romera 
Raquel Amores 
Maria Martínez 

9 Porta els comptes del Centre. I Cap d´Estudis. 9 Gemma Sans 

10 
Coordina les activitats de tutoria 
de Batxillerat. 

J 
Coordinador 
Pedagògic. 

10 Yolanda Alonso 

11 
Fa les tasques administratives: 
matrícules, beques... 

K 
Coordinador de Riscos 
Laborals 

11 Jose Gómez 

12 
Són els responsables de cada 
grup classe. 

L Conserges. 12 Germàn Díaz 

13 
Assessora el professorat sobre 
les sortides del centre i 
organitza les festes del centre. 

M Coordinador de nivell. 13 Emilio Peiró 

14 
Coordina les activitats de tutoria 
del 4td’ ESO. 

N Administrativa 14 Mar Abad 

15 
Coordina la seguretat i els plans 
d’emergència dels centre 

O Secretari 15 Núria Ribas 

16 
Coordinen al professorat de 
diferents àmbits 

P Coordinador de nivell. 16 Cada tutor 

 

Qui fa què? 

Relaciona les tres columnes 

Si ja ho tens clar, anota les teves respostes en la pàgina següent. 



Les meves respostes: 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

Quants encerts has fet? 



3. Quin professorat tindrem? Quin tutor o tutora? 

Llistat de matèries comunes i professors i 

professores que les imparteixen. Les matèries 

comunes són aquelles que fa obligatòriament tot 

l'alumnat. 

Matèries Comunes Professor/a 
Hores/ 

setmana 
Lloc 

Tutor de grup    

Llengua Catalana    

Llengua Castellana    

Llengua Anglesa    

Ciències Naturals    

Matemàtiques    

Ciències Socials    

Tecnologia    

Educació Física    

Visual i Plàstica    

Música    

 



4. Què hi trobarem a l'institut? 

ESPAIS DEL CENTRE A DISPOSICIÓ DE L’ALUMNAT  

Aules 

A l’Institut hi trobareu les aules comunes i 

les aules específiques, que són les de:    

La Mediateca 

Lloc per a l’estudi i la consulta de llibres. Sempre hi ha d’haver algun professor o 

professora quan hi vagis a treballar. Aquest curs s’utilitzarà com a aula. 

 

Per aquest motiu, no s’iniciarà el servei de préstec de llibres de la nostra biblioteca. 

 Tecnologia 

 Informàtica 

 Laboratoris 

 Expressió 

 Música 

El Gimnàs i Sala d’Actes 

El Gimnàs és l'espai on es desenvolupen les 

activitats d'Educació Física. 

No és un lloc per jugar-hi lliurement. Heu de 

seguir les instruccions del professorat 

d’Educació Física i heu de portar roba d’esport, 

tot i que aquest curs no s’utilitzarà. 

ALTRES ESPAIS 

Sala de Professorat  i Departaments  

Són els llocs de treball on trobareu el professorat. Sempre heu de demanar permís 

per entrar-hi. 

Secretaria 

És l’espai on podreu resoldre qualsevol problema referent a la vostra documentació 

acadèmica. Qualsevol gestió l'haureu de fer per la finestreta, on us atendran les 

administratives o els administratius. Consulteu l'horari. 



 

Consergeria 

És el lloc de treball de les conserges. Se us hi ofereix el servei de copisteria i el 

material sanitari, si s'escau. Hi podeu adquirir les fotocòpies a 0,10 € i també hi 

podeu encarregar enquadernacions en espiral. Cal que demaneu les fotocòpies des 

de la finestreta i que hi deixeu els originals amb un dia d’anticipació. Però de 

moment aquest servei queda fora de servei fins nou avís. 

 

Lavabos 

Estan situats a cadascuna de les plantes, a prop de les aules, al pati i al gimnàs. En 

hores de classe s'utilitzaran només en cas d'urgència. 

 

Pati 

És el lloc que haureu d'ocupar durant l'esbarjo i d'acord amb les normes que us 

donarà el professorat de guàrdia. Tindreu una zona per nivell. Cal conservar-lo net i 

per tant convé utilitzar les papereres i tenir cura dels arbres i de les plantes. Les 

pilotes es podran utilitzar només a les pistes. En cas de pluja, no podreu estar al 

vestíbul de l'entrada, ni als passadissos ni a les aules. 

 Servei de Fotocòpies i enquadernació 

o 10 cèntims les fotocòpies en paper. 

o 30 céntims les fotocòpies a color. 

o 15 cèntims les fotocòpies en cartolina o 

paper Basik. 

o 2 € l’enquadernació de documents 

 Servei de cantina i menjador 

 Lloguer de guixetes (opcional) 

SERVEIS DE L’ INSTITUT (temporalment fora de servei) 

ASSEGURANÇA ESCOLAR 

Tots els nois i noies de l'Institut teniu una assegurança que cobreix els accidents 

escolars i dóna dret a l'assistència mèdica necessària tant per a les activitats 

internes del centre com en el cas d'una sortida extraescolar degudament 

programada. 



 

Plànol de l’edifici 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Què cal tenir present perquè tot funcioni? 

NORMES DE L’INSTITUT 

 L’Institut és un espai de treball seriós on convivim moltes persones. Els 

alumnes i les alumnes us hi heu de comportar SEMPRE AMB CORRECCIÓ i heu 

de RESPECTAR les persones i les coses per fer possible la bona convivència. 

 Els alumnes i les alumnes sou responsables de NO embrutar cap espai del 

Centre, inclòs el pati. Hi haurà un torn de neteja del pati per cursos. 

 A l’institut no es pot fer servir el mòbil, els aparells de música, els 

monopatins, patins, pilotes ni bicicletes.  

 Els alumnes i les alumnes no podeu sortir del Centre en horari escolar, sense 

justificació. Si heu de marxar, caldrà que us vinguin a buscar els vostres pares. 

 Els passadissos i les escales són llocs de pas i per tant no hi podeu estar, 

sobretot en hores de classe. 

 A les hores d'esbarjo, cal que sortiu de les aules i aneu al pati o a la cantina, on 

podreu esmorzar. 

 L’Institut no és el lloc adequat per menjar llaminadures. Així doncs, no és 

permès de portar-ne. 

 Recordeu que no és permès FUMAR ni BEURE ALCOHOL a l’Institut. 

 I recorda... quan et desplacis per l'Institut ho has de fer amb tranquil·litat i sense 

xivarri. 

La convivència  



 

Normes d’ús dels ordinadors 

portàtils 

 Cada alumne és responsable directe 

del seu ordinador / chromebook. 

 Els portàtils han d’arribar al centre 

amb la bateria carregada. 

 Es recomana que cada alumne tingui 

un ratolí, una memòria USB si 

s’escau, una funda protectora i uns 

auriculars personals. 

 L’aspecte del portàtil (estalvi de 

pantalles, adhesius externs, fotos ...) 

respectarà les normes de convivència. Es recomana utilitzar l’estalvi de 

pantalles estàndard de l’ordinador. 

 L’ordinador portàtil s’engegarà quan ho demani el professorat. 

 A les classes que no es faci servir el portàtil, aquest haurà de romandre guardat 

a la motxilla. 

 L’ús dels ordinadors i dels seus complements es farà sempre seguint les pautes 

del professorat. 

 Per atendre les indicacions del professorat, cal abaixar la pantalla de l’ordinador. 

 No es permet connectar-se a pàgines d’Internet diferents a les que el 

professorat indiqui. 

 Els alumnes no poden connectar-se a xats, MSN, Facebook o qualsevol altra 

xarxa social si no és per indicació del professorat. 

 Tothom té dret a preservar l'ús de la seva imatge. Per aquest motiu la webcam 

només s'ha d'utilitzar quan ho demani el professorat. Mai s'ha de fotografiar  

altres persones al centre, ni gravar la seva veu o imatge. 

 Cal tenir sempre a mà paper i bolígraf així com els llibres que indiqui el 

professorat. 

 A les guàrdies no es farà ús de l’ordinador si no hi ha una indicació expressa del 

professor/a que encarrega la feina i/o vigila l’aula. 



 

Entre classe i classe 

 Els alumnes hauran d’apagar el portàtil baixant la tapa (mode suspensió) 

després de cada sessió de classe i no el podran obrir, i per tant encendre, fins a 

l’arribada del següent professor/a i per indicació d’aquest/a. 

 El professorat d’una classe abans d’Educació Física es responsabilitzarà que 

aquests alumnes desin els portàtils, excepte a última hora perquè l’alumnat 

baixa els portàtils. 

A l’esbarjo 

 En començar l’esbarjo, els alumnes desaran els portàtils en les seves fundes 

protectores i dins la motxilla. 

 En cap moment, els ordinadors es poden fer servir als passadissos o als patis. 

6. Què cal tenir per 

començar a treballar? 

 MATERIAL COMÚ A TOTES LES MATÈRIES 

 Carpeta classificadora 

 Fulls blancs DIN A4  

 Retoladors punta fina negra, vermella i verda 

 Llapis i maquineta 

 Goma d'esborrar 

 Barra enganxadora 

 Regle graduat de 30-50 cm 

 Retoladors fluorescents 

 L’agenda escolar de l’INS Creu de Saba  



 

MATERIAL ESPECÍFIC D'ALGUNES ÀREES 

El primer dia de classe es farà la presentació de les matèries a les aules i se 

t’informarà amb detall de tota la resta de material que necessitaràs a cadascuna de 

les àrees. 

Àrea Material 

Tutoria  

Llengua Catalana  

Llengua Castellana  

Llengua Anglesa  

Ciències Naturals  

Matemàtiques  

Ciències Socials  

Tecnologia  

Educació Física  

Visual i Plàstica  

Música  

 



 

7. Algunes orientacions per fer una bona feina 

QUÈ TINDREM PRESENT PER 

TREBALLAR? 

Tècniques comunes a les diferents àrees 

 Buscar informació bibliogràfica. 

 Llegir, subratllar i resumir un text. 

 Elaborar definicions escrites a partir de la lectura de textos. 

 Ordenar i classificar la informació rebuda. 

 Memoritzar i assimilar nous conceptes i nous coneixements. 

 Adquirir el nou vocabulari. 

 Expressar-se correctament per escrit. 

 Completar taules de doble entrada. 

 Utilitzar dibuixos. 

 Posar noms a un esquema. 

 Descriure correctament el que s'observa. 

 Extreure conseqüències i interpretar resultats experimentals. 

 Interpretar gràfics. 

 Prendre apunts en veure un vídeo didàctic o en escoltar una explicació. 

 Distribuir-se bé el temps i acabar les feines encomanades en les estones 

de classe. 

 Col·laborar amb els companys i companyes i el professorat per a la bona 

marxa de la classe. 

 Organitzar-se les feines amb l'agenda. 



 

Normes per a la presentació de treballs escrits 

El dossier d'un treball escrit es presenta amb: 

 

 Cobertes: 

 Els fulls s’han de subjectar amb les cobertes, enquadernats. 

 Portada: 

 En la portada ha de constar: 

 Àrea o Matèria. 

 Títol del treball. 

 Nom i cognoms de l’alumne/a, el curs i el grup. 

 Nom del professor. 

 Índex: 

 En el full d’índex s’indicaran els apartats i subapartats del contingut del 

treball. 

 Ha de constar la pàgina. 

 Contingut: 

 El paper serà DIN A4, escrit per na o dues cares. 

 Utilitzeu preferentment l’ordinador. 

 Les imatges (dibuixos, fotografies, fotocòpies, ...) que utilitzeu per 

il·lustrar un text han de ser adequades i clares. 

 Han d’estar ben retallades i enganxades. 

 En el cas que es faci amb l’ordinador, les imatges no poden 

estar pixelades. 

 Si convé, han d’anar acompanyades d’una ressenya. 

 S’han de respectar els marges indicats, que l’escriptura i les imatges no 

els passin. 

 Cal numerar totes les pàgines. 

 Full de bibliografia consultada i/o webgrafia. 

 

 Informació rellevant i necessària amb una estructura clara i lògica. 

 Correcció ortogràfica, sintàctica i lèxica. 

CORRECCIÓ DEL TREBALL  ESCRIT 



 

 

Vacances de Nadal del 22 de desembre al 7 de gener 

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

Vacances d’estiu 23 de juny 

8.- Quines festes farem? Quan ens donaran les notes? 

Festes del curs 2020-2021 

12 d’octubre (dilluns) Dia de la Hispanitat 

1 de novembre (diumenge) Tots Sants 

6 de desembre (diumenge) Dia de la Constitució 

8 de desembre (dimarts) Immaculada 

1 de maig (dissabte) Festa del Treball 

 30 d’octubre* (divendres) 

Dies de lliure disposició 
7 de desembre (dilluns) 

15 de febrer (dilluns) 

30 d’abril (divendres) 

 Juny Festes Locals per 

determinar  Juny 

 

Vacances del curs 2020-2021 

 



 

Calendari d’informes i notes per a les famílies 

Preavaluació setmana del 26 al 30 d’octubre  

1a avaluació última setmana de desembre  

2a avaluació del 22 al 25 de març  

 Avaluació Final finals de juny 

 

Calendari de reunions amb les famílies 

1r ESO A i B i 2n ESO dilluns 21 de setembre  

1r ESO C i D i 3r ESO dimarts 22 de setembre 

1r BAT A i B i 2n BAT dimecres 23 de setembre 

1r BAT C i 4t ESO dijous 24 de setembre  

 



 

9.- El professorat t'aconsella. 

I... recorda els consells que et 
dóna el professorat: 

 Quan tinguis un problema o alguna dificultat, procura parlar-ne 

amb el teu tutor o tutora. 

        t’interessaran. 

 

 Informa’t sobre les matèries i els exàmens amb el teu professorat o

   amb els/les caps de departament.

 Comunica tota la informació als teus pares. I si necessiten rebre’n 

més, cal que demanin hora de visita al tutor o tutora. 

 
 Llegeix  sempre  els  taulers  d’anuncis.   Aniran  sortint   avisos   que

       
  



   certificats... dirigeix-te al personal de Secretaria. 

 

 Abans de fer l'elecció  de  les  optatives  i  projectes,   escolta   les

    orientacions del professorat i del tutor/a orientador/a. Parla, també,
    amb els teus pares.

      Si   has   de  resoldre  qualsevol  tema  administratiu:  beques, 

 

 Informa't sobre l'horari d'atenció a l'alumnat que  tenen els teus 

    professors   i  professores.   No  dubtis  en  fer  les consultes  que     
    calguin.

  Davant  de  qualsevol  incident  imprevist  no  dubtis  a  dirigir-te  a   
 Consergeria o al professorat de guàrdia. 



PC-2
Texto tecleado

PC-2
Texto tecleado
Les meves anotacions

PC-2
Texto tecleado
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Institut Creu de Saba 

Avinguda Francesc Macià, 193 
Olesa de Montserrat, 08640 

Telèfon 93.778.66.22 

centre@creudesaba.cat 


