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2. SITUACIÓ ACTUAL 

Davant la situació que estem vivint (COVID):

COSES QUE ESTAN FUNCIONANT COSES QUE CAL INSISTIR

- Entrades i sortides

- Ventilació aules

- Neteja taules aules diferents a 

la pròpia

- Pla actuació al dia a dia 

- Patis

- Ús correcte de mascaretes

- Contacte físic

- Aforament lavabos 

(comportament dintre)



2. SITUACIÓ ACTUAL 

TOT EL GRUP CONFINAT ALUMNES CONCRETS EN QUARANTENA

- Seguiment de l'horari 

normal ONLINE 

(classes/consulta)

- Classroom

- Control “assistència”

- De la mateixa manera que quan 

estan malalts per qualsevol motiu

- Cada professor contacta amb 

l´alumne

- Classroom

- Consulta agenda virtual i 

companys



3. TRETS PROPIS 3rESO

� Trets propis d’aquest curs:

El moment que estem vivint demanda responsabilitat i exigència

� Actituds a impulsar:

Responsabilitat, autonomia, respecte, entendre que hi ha límits, i per tant 
saber respectar aquests límits, estudi constant (no només el dia abans dels 
controls).

� Equilibri entre temps d’estudi i temps d’oci. Moment vital complex:  
adolescència.

� Importància de les relacions, del grup i de les amistats. 
L’equilibri entre la pressió de grup i dels amics i la recerca de la pròpia identitat.



TRETS PROPIS 3rESO

� Importància d’aquest curs.: Última etapa. 
Camí cap el  Graduat de l’ESO.

(la mitjana de 1º, 2º i 3r ESO és important pels estudis posteriors)

� Amb una organització que ens pot ajudar: 

� Agenda virtual de classe

� Classroom

� Acompanyament des de la tutoria, en estreta relació amb la família: 

És una tasca feta en equip. ( tutor/ pares)

� Agenda / plataforma Educamos: eines de comunicació família - escola



Programa d’Acció Tutorial

� Objectiu principal: 

Acompanyar el procés maduratiu integral, des de l’àmbit escolar, mitjançant la tutoria grupal 
i el diàleg personal.

� 1 h setmanal de tutoria grupal:

� Revisió oral de l’agenda virtual.

� Seguiment notes.

� Qüestions funcionament general de l’aula.

� Temes específics d’acció tutorial que ajuden a fer procés.

� Delegats i càrrecs (classe, pastoral, Arrels+ECO, agenda virtual)

� Inici d’orientació d’estudis posteriors- escollir les optatives específiques :

� Tres blocs (Bio/Info/Llatí) (FQ/Economia/Música) (Tecno/Francès/Info)

� Entrevistes amb pares (/ i alumnes).



Programa d’acció tutorial

- Els delegats treballen conjuntament amb les tutores per tal d´aconseguir els 
objectius marcats:

ACADÈMICAMENT

Esperen: + APROVAR
+ BONES NOTES
+ FUTUR

Volen donar: + 100% - EL MILLOR D´ELLS i ELLES
+ ESTUDIAR (molt / més)
+ ATENDRE A CLASSE

EN RELACIÓ AL 
GRUP

Esperen: + Poder ESCOLTAR a classe
+ RESPECTE
+ AJUDAR

Volen donar: + RESPECTE
+ AJUDA
+ SILENCI / Autocontrol



Lliurament dels informes

Organització de 3r



Aspectes generals a tenir 
en compte

� Puntualitat!

� Justificació absència – retard: agenda/telèfon/Educamos.

� Material necessari (llibres, auriculars,...)

� Esmorzar: important!

� Trastorns alimentaris.

� Control ús de noves tecnologies a casa.

??? a mòbils, càmeres, altaveus..



4. NORMATIVES: Ús del Mòbil

� NO es pot fer servir el mòbil:

� A l’escola, excepte si el professor/a ho autoritza expressament.

� El mòbil ha d’estar guardat i silenciat.

En cas d’ ús inadequat:

� L’alumne/a apagarà el mòbil, el col·locarà dins d’un sobre amb el seu nom i el portarà a 
secretaria.

� Els pares/tutors hauran de venir a recollir-lo a partir de les cinc de la tarda fins a un quart de 
set (els divendres només fins a un quart de sis).

� En cas de no poder venir, prèvia autorització, es podrà recollir l’endemà a les vuit del matí.



4. NORMATIVES: Chromebook

RECORDEM ALGUNES NORMES

1. Es tracta d’un  ordinador personal i no s’ha de deixar a altres persones.

2. En cas que un alumne faci malbé l’ordinador d’un company o companya,

la família de l’alumne, que feia un mal ús de l’ordinador, haurà de pagar

les despeses que suposa la reparació.

3. A l’Escola, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic, i per tant, no

es pot escoltar música, veure fotos, entrar a portals no educatius, xatejar,

fer descàrregues…

4. L’ordinador ha de venir SEMPRE amb la bateria carregada de casa.

Recordeu el document signat l’any passat.



5. PROJECTES AMB CONTINUÏTAT

PLA D’IMPULS A LA LECTURA (ILEC)
� Projecte ILEC-ESO: mitja hora diària d’activitats per fomentar el gust per 

la lectura.

� Formació constant del professorat.

� “Legiland”: plataforma digital que promou el gust per la lectura i millora la 
comprensió lectora.    https://www.legiland.cat/

� Biblioteca escolar Arrels - sense servei de préstec

EMBOLCALL SOSTENIBLE

+ Reduir els residus d'envasos i embalatges generats en els esmorzars (paper 

d’alumini).

+ Sensibilitzar sobre el seu ús.

https://www.legiland.cat/


6. CONTACTE amb les FAMÍLIES

HORARI ENTREVISTES @

Montse Soler: Dimecres 11:20 a 12:20 solerm@escola-arrels.cat

Elena Quinteiro: Dilluns 15 a 16 quinteiroe@escola-arrels.cat

Marta Feliu: Dimarts 9 a 10
felium@escola-arrel.cat



7. CIRCULAR 21/10/2020

FULL DE NIVELL

1. HORARIS DE GRUP (habitual i confinament de grup)

2. EQUIP DOCENT

3. RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES (horari entrevistes i 

correu electrònic)

4. LLIURAMENT INFORMES

5. CALENDARI



“#SALALAVIDA”
3r ESO 



BON CURS 2020-21 

A TOTHOM!


