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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



Pla d’organització bàsic de centre 
 Gestió COVID - 19



● Actitud                                      

Falta d’actitud  lleu

● Incidència 

● Positiu 

Acumular-ne 5 = 
incidència

1  = 1 sanció
3 = Tasques educatives
6 = 1 dia d’expulsió

Normes I DISCIPLINA 



Normes i disciplina 
● Assistència:

○ Les faltes d’assistència cal justificar-les.

○ Sense justificar es pot perdre el dret d’avaluació a partir del 
20% de faltes.

○ Com es pot justificar?
■ Abans del dia de la falta:

● a través del clickEdu.

● trucant a consergeria.

● portant la justificació emplenada i signada a consergeria.

■ Després del dia de la falta:

● portant la justificació emplenada i signada a consergeria.



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 dins de l’aula excepte en 
activitats planificades.

➢ 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.



PROJECTES
● Es realitza un projecte per trimestre on es 

treballa de manera cooperativa per arribar al 
producte final. Cada trimestre es treballa des 
d’un àmbit.

● Pot variar la manera en què es faran aquests 
projectes depenent de l’evolució de la situació 
relacionada amb la pandèmia.



Optatives multinivell
● Aquest curs s’han organitzat de manera 

diferent ja que s’han respectat els grups 
estables.

● Cada grup classe farà un “tastet d’optatives” 
de 4h i provarà totes les multinivells.



ALTRES PROJECTES
● PROJECTE GUST PER LA LECTURA

● PROJECTE ExE

● PROJECTE COTUTORIES



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


Com estudiar i treballar a l’ESO?
● Espai tranquil, còmode i propi per treballar.

● Tenir taula i estris de treball a l’abast.

● Li cal tenir temps per fer els deures cada dia i/o 
estudiar

● Li cal tenir temps per estudiar.



● Ha de fer activitats extraescolars amb 
“mesura”.

● Hem d’ajudar els nostres fills a fer els 
deures; MAI hem de fer els “seus” deures.

● Hem de controlar la seva agenda per saber 
com s’organitza la feina i l’estudi.

● Hem de donar-li suport i escoltar-lo quan 
ens necessiti.

Com estudiar i treballar a l’ESO?



→ Per accedir en un futur a un cicle formatiu o un 
batxillerat són importants les notes de tots els cursos 
d’ESO. 

→ Per triar l’itinerari de 4t són importants les notes de 
3r d’ESO. 

Cal esforçar-se al màxim des del primer dia!

Com estudiar i treballar a l’ESO?




