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Calendari general del curs
Podeu consultar en tot moment el calendari del curs a la pàgina web del centre:
Institut Mont Perdut

https://agora.xtec.cat/iesmont-perdut/moodle/mod/page/view.php?id=22922


● Donades les circumstàncies actuals derivades 
de la pandèmia es prioritza el lliurament de 
notes de manera telemàtica.

● Les rebreu per correu electrònic i també us les 
podreu descarregar al finalitzar els trimestres 
des de la plataforma del Clickedu.

● De manera excepcional es podrà demanar 
presencialitat en aquells casos en què sigui 
imprescindible.

LLIURAMENT DE NOTES



● Assistència al Batxillerat:
a. Tot i ser un ensenyament post-obligatori, l’assistència és 

imprescindible per poder aprovar les matèries. 
b. A partir de les 5 faltes no justificades en la mateixa matèria es 

perd el dret a l’avaluació contínua. 
c. Dues faltes poden ser justificades per la família (trucant, a 

través del clickEdu o per escrit) però la resta han de ser 
justificades mitjançant un justificant oficial portant el 
document a consergeria.

Normes i disciplina 



L’ús de la mascareta al centre ÉS OBLIGATÒRIA i sempre 
se n’haurà de tenir una de  recanvi.
No tenir mascareta de recanvi : 
➔ si passa 1 vegada es considera falta lleu.  
➔ si passa 2 vegades es considera falta greu i genera una 

incidència. 
➔ si passa 3 vegades es considera falta molt greu i 

equival a un dia d’expulsió. 
No portar mascareta al centre es considera una falta 
molt greu i equival a una expulsió. 
Qualsevol acte de mal ús de la mascareta és considerat 
com a falta molt greu i equival a un dia d’expulsió.

Normes i disciplina 



Normes i disciplina 
● Ús dels mòbils dins del centre

➢ Queda prohibit l’ús del mòbil excepte amb l’autorització 
expressa del professorat.

➢ L’ús inapropiat de qualsevol d’aquests aparells significarà la 
seva immediata confiscació. L’aparell serà retornat pel tutor o 
cap d’estudis al propi alumne o a la família segons la gravetat 
de la falta.

➢ Incomplir la normativa legal vigent en fets que signifiquin una 
violació de la privacitat i de la intimitat de les persones seran 
sancionats com a falta greu en relació al que s’estableix a les 
NOFC.



Pla d’organització bàsic de centre 
 Gestió COVID - 19



CURRÍCULUM BATXILLERAT



Matèries de modalitat



Matèries específiques



TDR
- Inici segon trimestre 1r

- Finalització segon trimestre de 2n.

- 10% nota global de batxillerat.

- Individual / parella. 



PROJECTE EXE
● Què?

Activitat per a la millora de l’expressió escrita.

● Quan? 
Cada dia, de les 11:20 a les 11:50.

● Quant?
Té un percentatge d’incidència en la nota.



 CAMPS D’APRENENTATGE
● En funció de l’evolució de la situació COVID



Sortides i activitats 
pedagògiques

● De moment i a l’espera de com evolucioni la situació 
actual de pandèmia, el Consell Escolar ha aprovat 
NO realitzar sortides i activitats pedagògiques fora 
del centre durant el 1r trimestre.



AFA
L’associació de famílies de l’institut col·labora en 
l’organització de diferents activitats del centre.
    https://agora.xtec.cat/iesmont-perdut/moodle/mod/page/view.php?id=30702

https://agora.xtec.cat/iesmont-perdut/moodle/mod/page/view.php?id=30702


LA KNTINA
Què ofereix?

● Servei d’entrepans al matí.
● Donada la situació actual s’han establert torns per 

poder anar a comprar l’esmorzar respectant les 
normes COVID.

● El servei és extern i opcional.



Plataforma i Moodle
www.montperdut.cat



Moodle 
● Cada matèria té un curs moodle associat.

● El professorat pot utilitzar el moodle per a la 
matèria, i/o també  altres plataformes com el 
Classroom.

● En qualsevol dels casos és molt important portar 
sempre l’ordinador carregat i en bon estat de 
manteniment.



Plataforma ClicKedu
 En el següent enllaç hi trobareu un tutorial per accedir a la 

plataforma:

http://www.youtube.com/watch?v=HPGqtr9zMZg



