
INS Montilivi  
Reunió de famílies 2n BAT 

23/09/2020 



1. El batxillerat. Característiques. 

2. Horari, calendari i assistència  

3. Treball de recerca 

4. Mesures extraordinàries 

5. Presentació dels Tutors 

 

 

        
     
    
        
      
        
 
     
 

Índex 



 

• Final d’etapa: importància notes  

• Les PAU  

• Prova d’accés a CFGS (nascuts el 

2002, 19 anys en l’any on fan les 
proves) 
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• Proves DELF / Cambridge: 

acreditació de nivell de 

coneixement de llengua estrangera  
B2 i C1 
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▪ Criteris per fer els 

agrupaments : 4 grups 

▪ Recuperació assignatures 

pendents del curs anterior 
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De dilluns a divendres 

•  De 8 a 11 h: classe 

•  D’11 a 11.30 h: esbarjo 

•  D’11.30 a 14.30 h: classe 
 

Mesures extraordinàries: 
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• Entrada flexible entre les 7.50h i les 8.05h 

• Pati: 11.00h – 11.30h  

• Sortida: 14.30h 
 



▪ Accés a l’institut: 
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▪ Accés a l’edifici principal (A1): 
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▪ Accés a l’edifici principal (A2): 
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• Des de començament de curs, es controla 

l’assistència i altres incidències dels 
alumnes.  

• Les famílies podran consultar a la pàgina 

web les possibles faltes i/o incidències dels 

seus fills/es. Usuari i contrasenya. 

• Cal que els pares ho justifiquin al tutor/a per 
escrit omplint el document corresponent. 

• L’assistència a classe és important. 

L’acumulació de faltes injustificades pot 

comportar la pèrdua del dret a examinar-se 
en convocatòria ordinària. 
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A efectes acadèmics únicament tindran la 

consideració de faltes justificades les següents: 
 - Malaltia i visita mèdica, degudament 

documentada. 
 - Força major (avaries en el transport públic o 

d’altres). 
 - Circumstàncies personals i familiars que facin 

inexcusable la presència de l’alumne. 
 
Cap altra circumstància no podrà considerar-se com a 

falta justificada. Així, per exemple, no seran 

justificables els retards per haver-se adormit o la no 

assistència a classe per quedar-se a estudiar per a un 

examen. 
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Avaluacions 
• Primera avaluació: del 14 de setembre al 20 de 

novembre 
• Segona avaluació: del 23 de novembre al 19 de 

febrer 
• Tercera avaluació: del 22 de  febrer al 7 de maig  

Vacances 
• Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener 
• Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril 

Dies de lliure disposició 
• 12 d’octubre de 2020, 29 i 30 d’octubre de 2020, 7 i 

8 de desembre 2020, 12 de febrer 2021, 24 de maig 
2021. 

Vacances 
• Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener 
• Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril 
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Treball de Recerca 

És un 10 % de la nota de Batxillerat. 

Canvi de dates: 

● Presentació  del treball el dia 4 de 

desembre. 

● Hi ha una exposició oral el dia 14 de 

desembre. 
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• Entrades i sortides esglaonades 
• Higiene de mans: a l’entrada, per baixar al 

pati i al tornar del pati. 
• Ventilació de les aules: les finestres 

romandran obertes deu minuts abans 

d’acabar la classe i fins a cinc minuts 

després de començar. Durant tot el pati 
també.  

• Els alumnes han de portar mascareta en tot 

moment, excepte a Educació Física quan 

siguin a l’exterior. Important portar una 
mascareta de recanvi a la motxilla.  
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• Grups estables: 
 

– Un grup més per nivell i dos més a quart 

d’ESO. 

 

– Aula fixa per grup assignada per la 

majoria d’hores. 

 

– No s’utilitzaran algunes aules 

específiques. 
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• Desinfecció i ventilació dels espais: 

– Sistema de neteja entre utilitzacions de 
diferents grups. 

– Per tenir més garanties es produirà 

triple desinfecció (empresa, alumne a 

l’entrada i alumne a la sortida): Els 

alumnes desinfectaran la seva taula i 

cadira quan arribin al matí i abans de 

marxar. Repetiran el mateix 

procediment si han de canviar d’aula, a 
l’entrada i la sortida. 
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• Es continuarà oferint servei de Bar/Cantina 
amb algunes restriccions: 
- Sentit únic de circulació dels usuaris 

respectant la distància. 

- Reserva prèvia per dinar. El nombre 

d’usuaris està limitat per tal de respectar 

distància de seguretat. En cas necessari, 
es faran torns. 

• Les famílies no podran accedir a l’institut 

sense cita prèvia. En la mesura que sigui 

possible, les entrevistes amb els tutors/es es 
faran de forma telemàtica o telefònicament. 
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• Els alumnes que convaliden o no cursen 

alguna assignatura romandran a l’aula amb 
els companys/es.  
 

• Amb l’autorització parental corresponent 

podran començar  més tard o sortir de 

l’institut més aviat si coincideix amb 

aquestes hores o sortir del centre durant 
l’horari lectiu. 
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  2n BAT A             Adriana Danés 

  2n BATXIBAC     Andrea Peña 

  2n BAT B             Joan Cortada 

  2n BAT C             Júlia Blanco 

  2n BAT D             Blanca Fernández 
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• Horari d’entrevista amb el tutor/a  
 

• Contacte:  
     - Correu electrònic: @institutmontilivi.cat 
     - Agenda de l’alumne 
    - Telèfon institut (972 209458) 
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• Rebuda dels alumnes a les 10h, a 

l’entrada de l’institut per part dels 

tutors/es 

• Van anar a les aules acompanyats 

dels seus tutors/es. Des de les 10h 

fins a les 11.00h. 

• Material: Guia de l’alumne, agenda, 
fitxa de l’alumne fitxa mèdica i altres. 
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• Horari: puntualitat 
 

• Normativa del centre: hem de 

respectar al màxim les mesures 

extraordinàries 
 

• Documents importants que han de 
retornar signats 
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https://www.institutmontilivi.cat/informacio-pares/ 

 

• Preguntes freqüents 

• AMPA 

• Incidències 
• Enquestes famílies 

 
 
•Comentari 
•Queixa 
•Punt d’informació 
•Suggeriment 
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Moltes gràcies per la seva assistència  


