
REUNIÓ INFORMATIVA     CURS 2021-2022

                  1r ESO C



                     1r ESO  C
              Tutora: Neus Domingo



Hora d’ atenció a les famílies:

● DIJOUS 10:45 a 11:45

●  A partir d'ara, totes les comunicacions 
institut-família i família-institut es faran per 
l'Aplicatiu de Tutoria. Qualsevol 
comunicació que s' hagi de fer, tant per part 
vostra com nostra,  serà per aquest canal.



BENVINGUDA

Sigueu benvinguts/des a l’institut per tal de 
compartir aquesta reunió d’inici de curs.

La vostra presència significa que esteu molt 
implicats en la tasca conjunta que tenim d’educar 
els vostres fills/es.



Calendari escolar del curs 2021-2022
Data No lectius i períodes de vacances
29 setembre Festiu. Festa Major

12 octubre Festiu. Mare de Déu del Pilar.

1 novembre Tots Sants

6 desembre Festiu. La Constitució

7 desembre Lliure disposició

8 desembre Festiu. La Immaculada Concepció

Del 23 desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal

28 febrer Lliure disposició

De l’11 al 18 d’ abril: Vacances de Setmana Santa

2 maig Lliure disposició

11 maig Festiu. Festa Major

Inici i acabament de classes

13 setembre Inici classes ESO, Batxillerat i CFGM

22 juny Últim dia classe ESO





Equip Docent 1r ESO C. Tutor: Neus Domingo
Ll.catalana Xavier Carrasco

Ll.castellana Xavier Carrasco

Matemàtiques Joan Aige

Anglès Pili Cornella

Socials Maribel Solsona

Experimentals Neus Domingo

Tecnología Neus Domingo

MÚSICA Maria Lluc Coli

ViP Meritxell Miret

EF Josep Purroy

Global Scholars Yolanda Mallol

RELIGIÓ Begoña Díaz

CULTURA I VALORS Alberto Griñan

Francès Sandra Escolà



Marc horari

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:25h-9:25h classe classe classe classe classe

9:25h-10:25h classe classe classe classe classe

10:25h-10:45h ESBARJO    ESBARJO ESBARJO   ESBARJO ESBARJO

10:45h-11:45h classe classe classe classe classe

11:45h-12:45h classe classe classe classe classe

12:45h-13:00h ESBARJO   ESBARJO ESBARJO   ESBARJO ESBARJO

13:00h-13:55h classe classe classe classe classe

13:55h-14:50h classe classe classe classe classe



LES AVALUACIONS

1r Trimestre Del 13 de setembre al 1 de desembre de 2021

2n Trimestre Del 2 de desembre de 2021 a l'11 de març de 2022

3r Trimestre Del 14 de març al 22 de juny de 2022

Distribució dels trimestres:

Avaluació inicial/ setmana activitats avaluació:  del 8 al 14 d’ octubre.



    Web del centre:      https://iestorrevicens.cat/    

   Espai famíles:  https://iestorrevicens.cat/espai-familia/

Documents Departament de Salut per a les famílies:

● https://iestorrevicens.cat/wp-content/uploads/2020/09/Salut-_-Escola-CARTA-Docents.pdf

● https://iestorrevicens.cat/wp-content/uploads/2020/09/Salut-_-Escola-Annex-Docents.pdf

Normativa Covid-19
És molt important respectar la normativa Covid del centre, 
no fer-ho es sancionarà a la Comissió de Convivència.

https://iestorrevicens.cat/
https://iestorrevicens.cat/espai-familia/
https://iestorrevicens.cat/wp-content/uploads/2020/09/Salut-_-Escola-CARTA-Docents.pdf
https://iestorrevicens.cat/wp-content/uploads/2020/09/Salut-_-Escola-Annex-Docents.pdf


● Ús de la mascareta i mesures de prevenció i seguretat 
necessàries per tal de fer front a la crisi sanitària ocasionada per la 
covid-19. 

● Mascatera, rentat de mans i distància.





ACCESOS I SORTIDES 
Porta 1: 
08,25-3r i 4t d’ESO
 

08,35-PFI

Porta 2:
08,25-1r i 2n ESO

Porta 3:
08,35-Batxillerat i 
CFGS
08,35-CFGM

Porta 4:
08,35-Batxillerat i 
CFGS



No porteu el mòbil a 1r, 2n i 3r d’ ESO!

● La llei  no permet que per sota dels 14 anys els 
nens i adolescents s'obrin comptes en les xarxes 
socials. És per això que demanem la col.laboració 
dels pares per fer un ús responsable del mòbil fora 
del recinte escolar.

● Es faran tallers d’ assessorament a l’ alumnat en 
col.laboració amb els Mossos d’ Esquadra 
(virtualment)

● Recordem que tot allò que passa fora del centre i 
que afecta a la convivència al centre, es tractarà a 
la Comissió de Convivència i serà sancionat si s’ 
escau.



Què li demanem a l'alumne de 
1r d'ESO?

● Progressiva adquisició d’autonomia en l’organització de les 
tasques acadèmiques.

● Control sobre els propis resultats i capacitat d’autoavaluació i 
reflexió sobre el seu procés d’aprenentatge.

● Constància en el treball.Esforç.

● Compromís en la creació d’un ambient adequat per a 
l’adquisició dels aprenentatges propis i dels altres.

● Implicació personal per a la bona convivència entre tots els 
membres de la comunitat educativa.



● Psicòloga-Orientadora
● Coordinadora PIM
● Pedagoga (tutora PFI)
● Educadora Educació Especial
● Tècnic d'Integració Social (TIS)
● Serveis educatius: EAP

EL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ



  SORTIDES ESCOLARS

● Octubre: sortida de tutoria a La Mitjana

● Segon trimestre: a concretar 

● Final de curs: sortida lúdica de 2 dies a Alquézar.

● Altres sortides organitzades pels departaments.

● Sortides a Lleida: autorització signada amb el full de 
matrícula.



● VOLEM ENTRE TOTS QUE ELS NOIS I 
NOIES ESDEVINGUIN PERSONES 
ÍNTEGRES, AUTÒNOMES I PREPARADES 
PER A LA VIDA

ON VOLEM ARRIBAR?




