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ALUMNAT CURS 2021-2022

ESO (647 alumnes)
•Els alumnes provenen dels CEIPs de:

•Sa Pobla
•Campanet
•Búger

BATXILLERAT (172 alumnes)
•Els alumnes provenen de:

•IES Can Peu Blanc
•Sant Francesc d’Assís

TOTAL ALUMNES: 819



ALUMNAT 1r ESO curs 2022-2023

• En el curs 2022-2023 es matricularan a 1r ESO 
190 alumnes procedents dels col·legis adscrits.
•Haurà 8 grups
• Ràtio d’uns 25 alumnes



ENSENYAMENTS

•ESO (Ensenyament Obligatori):
•1r ESO
•2n ESO
•3r ESO 
•4t ESO 

•BATXILLERAT (Ensenyament Post-obligatori):
L’IES Can Peu Blanc disposa de les següents modalitats:
 Ciències i Tecnologia
 Humanitats i Ciències socials
 General

CURS ESCOLAR 2022-2023



COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA

 PROGRAMA DE MEDIACIÓ
 La participació en aquest programa és voluntària.
 L’alumnat s’ha de formar mitjançant la seva 

participació en cursos de formació.
 Aquest alumnat participa en la resolució de conflictes 

entre alumnes, sempre sota la supervisió del 
professorat de la comissió.

 PROGRAMA DE CIBERMENTORS
 Formen part del programa alumnat mediador
 Fan cursos de formació per estar preparats per 

explicar a la resta d’alumnat els riscos de les xarxes 
socials.



DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ

El Departament d’Orientació està format per:
2 orientadores
1 Educadora Social 
6 PTs (pedagogia terapèutica)
1 professor d’audició i llenguatge
1 professora Atenció a la Diversitat
2 professors àmbit científic
2 professors àmbit lingüístic
1 professor àmbit pràctic



DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ: FUNCIONS

• Suport acadèmic i emocional a l'alumnat.
• Avaluació psicopedagògica per a la detecció de necessitats 

educatives.
• Assessorament a professorat, famílies i alumnat en el 

procés d'ensenyament-aprenentatge.
• Seguiment de l’absentisme.
• Suport a l'acció tutorial per tal de millorar els vincles a 

nivell de grup.
• Coordinar programes d’atenció a la diversitat: 

DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR, PRAQ, TALLER PRÀCTIC, FPB.
• Suport dintre de l’aula de PTs i AL a 1r i 2n ESO.



ORGANITZACIÓ 
1r ESO



HORARI LECTIU  
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

08:00-08:55
08:55-09:50

09:50-10:10 PATI
10:10-11:05
11:05-12:00

12.00-12:15 PATI
12:15-13:10
13:10-14:05

• Classes de 55 minuts.
• Dos patis: un de 20 minuts i un altre de 15 minuts.



DISTRIBUCIÓ HORARIA I MATÈRIESMATÈRIES 1r ESO
6è de Primària 1r d’ESO HORES

Ciències de la Naturalesa Biologia i Geologia 3

Ciències Socials Geografia i Història 3

Llengua Catalana Llengua Catalana 3

Llengua Castellana Llengua Castellana 3

Matemàtiques Matemàtiques 4

Educació Plàstica Música 3

Educació Física Educació Física 2

Anglès Anglès 3

Religió / Valors Ètics
(Triar una) Religió / Atenció educativa 1

Hores de lliure disposició 2

Música Optativa 2

Tutoria 1

Al voltant de 5 mestres 10 professors 30 Hores



OPTATIVITAT 1r d’ESO: RELIGIÓ O ATENCIÓ EDUCATIVA

Atenció educativa:
Una bona part de les activitats celebrades per l’institut són iniciativa de les diferents 
comissions del centre. Per posar alguns exemples:

- La comissió de salut organitza activitats i exposicions per conscienciar sobre la
importància d’adquirir hàbits de vida saludable.

- La comissió de convivència treballa per fomentar valors tant importants com el
respecte, solidaritat, resolució de conflictes...

- La revista de l’IES Ca Peu Blanc treballa per donar difusió fora del centre de totes les
activitats que es desenvolupen en l’institut.

- La comissió de Normalització lingüística organitza exposicions i activitats per preparar la
diada de Sant Jordi, entre d’altres

- La comissió de coeducació prepara activitats per commemorar el dia de la dona o el dia
de no violència de gènere.

S’aprofitarà aquesta matèria perquè l’alumnat adopti un paper actiu de col·laboració amb 
les diferents comissions per dur a terme tasques rellevants com exposicions, projectes... 
Uns dels objectius serà aconseguir que els diferents espais del centre (aules i passadissos) 
es converteixin en espais d’exposició de les tasques impulsades per les comissions. 



OPTATIVITAT 1r d’ESO

• L’alumnat haurà de cursar una de les 
següents opcions:

• Consum responsable:
• Conèixer conceptes bàsics en relacions financeres
• Fomentar patrons de consum i actuacions sostenibles

• Recursos digitals I
• Té com a objectiu ajudar a l’alumnat a manejar-se sens

dificultats en un entorn cada vegada més digital
• Segona llengua estrangera: alemany



TUTORIA 1r d’ESO

- Cada grup d’alumnes disposa en el seu horari d’una 
sessió de tutoria. 

- Un espai on l’alumnat trasllada al tutor les seves preocupacions. El tutor 
els assessora i si ho troba oportú trasllada les demandes de l’alumnat a 
l’equip directiu.

- Preparar les sessions d’avaluació (tres al llarg del curs).
- Es treballa l’orientació acadèmica i professional
- Convivència
- Faltes d’assistència



PROFESSORS DE GUÀRDIA

- En cadascuna de les franges horàries hi ha entre 5 i 7 professors de 
guàrdia.

- La funció del professor de guàrdia és la de cobrir aquells grups que 
en aquella hora no tenen el seu professor.

- En cadascuna de les dues plantes hi ha un professor de guàrdia. 
- El professor de guàrdia de la planta baixa està situat davant les 

portes dels banys, pel vetllar pel bon ús del bany.

- Professor de guàrdia de l’aula de reflexió.



PROMOCIÓ
• Amb la nova normativa LOMLOE només es pot repetir un 
màxim de dues vegades en l’educació obligatòria (primària i 
secundària)

•Els alumnes promocionen a 2n ESO:
• amb 0, 1 o 2 assignatures suspeses.
• Amb 3 o més suspeses l’equip docent decideix si la
repetició és una opció profitosa.



CONTROL FALTES D’ASSISTÈNCIA

 L’assistència a classe és obligatòria.
 Els professors, a cadascuna de les seves classes, passa llista.
 Les faltes d’assistència no justificades, cada dia es comuniquen als pares mitjançant 

la GESTIB famílies.
 Les faltes d’assistència s’han de justificar, i això es pot fer mitjançant dues vies:

 Mitjançant uns fulls, disponibles a consergeria.
 Mitjançant la GESTIB famílies.

 Sempre que sigui possible, s’ha d’adjuntar un document justificatiu de les faltes 
d’assistència.

NORMATIVA
 Absentisme esporàdic: acumulació de menys de 24 faltes d’assistència no 

justificades en un mes.
 Absentisme intermitent: acumulació d’entre 24 i 60 faltes d’assistència no 

justificades en un mes. En aquest cas s’ha de notificar als Serveis Socials.
 Absentisme crònic: Acumulació de més de 60 faltes d’assistència no justificades 

en en mes.



CONTROL FALTES DE PUNTUALITAT

Quan un alumne arriba tard a una classe, 
ja sigui a la primera classe del dia o 
qualsevol altra, es considera una falta de 
puntualitat.

 L’acumulació de 5 faltes de puntualitat en 
sanciona amb una amonestació amb la 
corresponent pèrdua d’un punt del seu 
carnet de convivència.



CONVIVÈNCIA



SANCIONS

AMONESTACIONS
- Una conducta contrària a les normes de 

convivència podrà ser sancionada amb una amonestació.

AULA DE REFLEXIÓ
És per aquells alumnes que mantenen una conducta 
disruptiva. Aquesta aula té un doble ús:

- El professor podrà decidir, enviar a l’alumne a 
l’aula de reflexió un cert temps per a que es relaxi i sense 
amonestació.

- El professor podrà decidir enviar a l’alumne a 
l’aula de reflexió amb una amonestació.



CARNET DE CONVIVÈNCIA

 Tot l’alumnat arranca un curs escolar amb un carnet 
de convivència virtual que conté 6 punts.

 Cada vegada que un alumne és amonestat, perd un 
punt del seu carnet.

 Si l’alumne está 30 dies sense acumular cap 
amonestació, automàticament recupera tots els 
punts del seu carnet.

PÈRDUA DE TOTS ELS PUNTS DEL CARNET
- L’alumne és sancionat amb 3 dies d’expulsió / Resolució per conformitat.

PÈRDUA DE TOTS ELS PUNTS DEL SEGON CARNET
- Obertura d’un expedient disciplinari.



COMUNICACIÓ 
FAMÍLIA - CENTRE



COMUNICACIÓ 

• COMUNICACIÓ FAMILIA – CENTRE

• Cada alumne disposa d’una agenda escolar que el centre li regala el primer 
dia de classe. Entre els usos que es dona a l’agenda s’ha de destacar:

• Mitjà per sol·licitar entrevista del pare o mare amb un tutor o 
professor.

• Anotar les qualificacions de treballs i exàmens (els exàmens apareixen 
en el GESTIB).

COMUNICACIÓ PROFESSOR - ALUMNE: Classroom

- Es una plataforma Google que permet l’intercanvi de material entre alumne i 
professor.



GESTIB FAMÍLIES
• APP: es fa la descàrrega en el dispositiu mòbil
• ACCÈS: mitjançant usuari i contrasenya proporcionada pels administratius de l’IES.

- És el correu electrònic al que s’enviaran les 
notificacions que informen que en el GESTIB famílies 
hi ha un esdeveniment per consultar.

- Cada dia, a les 14 hores, el GESTIB, informa enviant 
un correu electrònic, de que hi ha notificacions noves 
per consultar.- Per justificar les faltes d’assistència no justificades. 

- Permet adjuntar documents.
- Per consultar les amonestacions. 



LA PÀGINA WEB DEL CENTRE
www.iescanpeublanc.cat



ESPAIS DEL CENTRE



ALTRES ESPAIS
o Biblioteca
o Laboratori de Física
o Laboratori de Química
o Laboratori de Biologia
o Laboratori de Geologia
o Tres aules d’Informàtica
o Dues aules de Plàstica
o Una aula de Tecnologia
o Dues aules de Música
o Aula Polivalent o Saló d’Actes
o Pavelló cobert
o Pista d’esports (pati)
o Bar



PAVELLÓ



AULA DE MÚSICA



SALÓ D’ACTES



AULA DE TECNOLOGIA



AULA DE PLÀSTICA 



LABORATORI DE BIOLOGIA



LABORATORI DE QUÍMICA



AULA D’INFORMÀTICA



BAR
•Obert cada dia de 07.45 h a 13.30 h.

•L’alumnat podrà comanar el berenar abans de les
8:00 hores, just abans de començar les classes.

•Durant la jornada escolar, l’alumnat només podrà
anar al bar durant els esplais.



•L’alumnat pot llogar un taquilla a principi del 
curs per guardar el seu material escolar.
•Aquest servei es pot contractar en 
formalitzar la matrícula.

TAQUILLES



MATERIAL NECESSARI 
PER 

COMENÇAR EL CURS



CLASSIFICADOR

•Recomanam l’ús d’una carpeta amb separadors de matèries.

• Avantatges:
• A l’hora d’entregar els apunts al professors per a la
seva correcció, només es seleccionaran els fulls
corresponent. En cas d’usar quadern, el professor se
l’endurà i l’alumne es quedarà un temps sense quadern.
• Disminució del volum i pes del material que l’alumne
porta dintre de la seva motxilla.
• Els apunts de diverses matèries estan en el mateix
fitxer, amb la qual cosa s’evita oblits de quaderns a
casa.

• Inconvenients:
• Major organització 
per part de l’alumne



PER ACABAR...



AGRUPAMENT D’ALUMNES A 1r ESO

•ELS GRUPS CLASSE SÓN  HETEROGENIS

•A l’hora de fer els grups es tenen en compte els següent 
criteris:

– ELS INFORMES DE PRIMÀRIA
– OPTATIVES
– SUPORTS
– MÍNIM DE 2 ALUMNES D’UNA MATEIXA ESCOLA DE 

PRIMÀRIA EN UNA MATEIXA AULA
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