
Reunió amb famílies
13 d’octubre de 2022
18:45 hores (1r, 3r ESO i 1r BAT)

20:00 hores (2n, 4t ESO i 2n BAT)



Equip directiu i equip d’orientació

- Equip directiu
Director............................. Roberto Ayuso
Cap d´Estudis ..................Maurici Rodríguez
Caps d´Estudis Adjunts… Isabel Reynés, Josep Barceló
Secretària..........................Catalina Gil

- Orientadors……….Gregori Amengual (1r, 2n ESO), 
Antònia Ferragut (3r, 4t ESO), Margalida Canyelles (Batx).
- PTSC (educadora social): Cristina Romero.

DADES DEL CENTRE:
Pàgina web:    http://www.iescanpeublanc.cat/
Correu general:             iescanpeublanc@educaib.eu

http://www.iescanpeublanc.cat/


ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

ESO:
•1r ESO:  9 grups      
•2n ESO: 7 grups 
•3r ESO:  7 grups (un d’ells és de Diversificació) 
•4t ESO:  7 grups (un d’ells és de PRAQ)

BATXILLERAT:
•El nostre centre disposa de les següents modalitats:

❖ General 
❖ Ciències i Tecnologia
❖ Humanitats i Ciències socials

• Nombre de grups:
❖ 1r BAT:  3 grups
❖ 2n BAT: 3 grups



INFORMACIÓ GENERAL

- HORARI ESCOLAR
Entrada 8:00h 
Sortida 14:05 h 

Dimarts 1r BAT a les 15h
Dimarts i dijous 2n BAT a les 15h

- HORARI OFICINES (SECRETARIA)
Dilluns a divendres: 9:00h – 13:30h

- ESPLAIS
1r esplai: 9:50 h – 10:10h
2n esplai: 12:00 h -  12:15



LA NOSTRA VISIÓ: volem ser un centre…

- Que asseguri les competències per a TOT l’alumnat.

- Que generi unes altes expectatives d'èxit entre l'alumnat 

per fer front als seus reptes personals, acadèmics i/o 

professionals. 

- Que desenvolupi al màxim el talent de tot l'alumnat per 

treure el màxim partit de les seves capacitats en el seu 

projecte de vida.  

- Que afavoresqui un clima de convivència basat en la 

confiança, la participació i el respecte, on tothom se senti 

satisfet per la feina feta i els resultats obtinguts.



ELS NOSTRES VALORS: promovem …

- Els valors democràtics, el civisme i l'empatia.

- La diversitat, la igualtat d'oportunitats i el respecte per 

les característiques personals (culturals, religioses, 

sexuals...). 

- La cultura de l’esforç.

- El respecte pel medi ambient.

- Els hàbits de vida saludable.

- La responsabilitat, el plaer d'aprendre, el compromís 

social i personal, la participació i l'orgull de pertànyer a 

Can Peu Blanc.



COMISSIONS

Mitjançant les diferents comissions, pretenem implicar tota 

la comunitat educativa en la millora de la nostra societat:

- Convivència.

- Igualtat i coeducació.

- Medi ambient.

- Normalització lingüística i biblioteca.

- Salut.

- Web i projecció de centre.



CALENDARI ESCOLAR



DIES NO LECTIUS

● 31 d’octubre.

● 27 de febrer.

● 28 de febrer (festa escolar unificada).

● 2 de maig.



AVALUACIÓ ZERO

• L’avaluació zero tindrà lloc els dies 17, 18, 19 d’octubre.

• Els equips docents de cada grup es reuneixen per parlar del 
grup i de cadascun dels alumnes per posar en comú 
accions conjuntes en funció de les característiques del grup 
i de l’alumne. 



ENTREGA
INFORMES / BUTLLETINS

                                  Previsió de dates
Avaluació zero (Publicació Gestib)    21 d’octubre (14h)              
  
1a AVAUACIÓ                22 de desembre
2a AVALUACIÓ(LOMCE)    27 de març
3a AVALUACIÓ              ESO i 1 BAT: 23 de juny
                                            2 BAT: 26 / 29 de maig



DIAPOSITIVA LLIURE PER AL TUTOR



SISTEMA D’AVALUACIÓ

- Aquest curs escolar s’aplica una nova normativa 
(LOMLOE) als cursos imparells (1r, 3r ESO i 1r BAT) i la 
normativa LOMCE al cursos parells 2n, 4t ESO i 2n BAT

LOMCE
- Butlletins d’avaluació trimestral de cadascuna de les 

matèries.
Cada matèria amb una nota entre “1” i “10” (ESO) o “0” 
i “10” (BAT)



SISTEMA D’AVALUACIÓ LOMLOE

1r, 3r d’ESO.

1r Batxillerat.

Model d’informe de seguiment (a partir de febrer)

https://drive.google.com/file/d/1Dj02X1zxbNeuMp7xYfZkX2GbVmyvu-U1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LuvDuXn_H_IwI2sOps6mvUBp_4PQpLeV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GD-ECPEAR8gi1vuHmKeDnbkSJ4QagvM-/view?usp=sharing


SISTEMA D’AVALUACIÓ

AL LLARG DEL CURS:

- Informe de seguiment dels criteris d’avaluació.

Cada matèria consta d’un determinat nombre de Criteris 
d’Avaluació i cadascun d’aquests criteris avaluat de la 
següent manera:

GENS, POC, SUFICIENTMENT, MAJORITÀRIAMENT, 
COMPLETAMENT

LOMLOE



SISTEMA D’AVALUACIÓ

AL FINAL DEL CURS:
- Informe amb les qualificacions de cadascuna de les 

matèries. 
Cada matèria serà avaluada amb una de les següent 
denominacions: INSUFICIENT, SUFICIENT, BÉ, 
NOTABLE, EXCEL·LENT
Aquesta nota la crea automàticament el GESTIB en 
funcions de les qualificacions dels Criteris d’Avaluació.

- Informe del grau de desenvolupament de les 
competències clau.(un únic informe per alumne)
Cada competència clau serà qualificada amb una de 
les següents denominacions: 
INEXISTENT / INADEQUAT / BÀSIC / ADEQUAT / 
ÒPTIM

LOMLOE



- Competència en comunicació lingüística.
-Competència plurilingüe.
-Competència matemàtica i competència en ciència, 
tecnologia i enginyeria.
-Competència digital.
-Competència personal, social i d'aprendre a aprendre.
-Competència ciutadana.
-Competència emprenedora.
-Competència en consciència i expressió culturals.

COMPETÈNCIES CLAU



TREBALL DE RECERCA DE 
BATXILLERAT (TRB)
- TRB I:
Cada alumne ha de triar una temàtica que treballarà al 
llarg de 1r de BAT. Tindrà tot el curs escolar per elaborar 
un un resum de la memòria.
En finalitzar 1r de BAT, el tutor de TRB avaluarà el resum 
de l’esmentada memòria.

- TRB II:
Al llarg del primer trimestre de 2n BAT es lliurarà la 
memòria final (70%) que es defensarà oralment davant 
d’un tribunal format per professors (30%).
La qualificació final del TRB II es recollirà en l’avaluació 
ordinària.



ACCÉS AL GESTIB

Adreça:https://www3.caib.es/xestib/families/home
Necessitau nom d’usuari i contrasenya.

https://www3.caib.es/xestib/families/home


CONVIVÈNCIA DURANT EL TEMPS 
DE PATI
Durant el temps de pati:
- Hi ha 5 professors de guàrdia. 

És essencial que l’alumnat compleixi unes normes:
- No tirar deixalles al terra.
- No usar el mòbil.
- Evitar participar i promoure barallles.
- Evitar jugar a jocs que suposin grans aglomeracions 

d’alumnes.



ZONES DE PATI



SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRE

- Tots els dilluns, en cadascun dels dos patis i en el 
hall del centre, hi haurà un servei de préstec de 
llibres.

- Es podran prestar els llibres de lectura obligatòria 
dels departaments de Català i de Castellà. 



EDUTECA IB
(Biblioteca escolar digital de les Illes Balears) 
- A disposició de tots els alumnes del nostre centre.
- Ampli catàleg d’exemplars. 
- Foment de la lectura.
- Identificar-se a la plataforma:

● Usuari: adreça electrònica corporativa de l’IES
● Contrasenya: eduteca (així, en minúscula)

- Una vegada identificats poden canviar la contrasenya.
- Accés a EDUTECA IB: http://eduteca.biblioescolaib.cat
- També tenen l'app EDUTECA IB per llegir a un 

dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o tauleta) que està 
disponible a APPStore, Play Store i Microsoft Store.

http://eduteca.biblioescolaib.cat/opac/#index


TUTORIES

Cada tutor/a disposa d’una hora setmanal per 
atendre pares/mares.
El dia d’atenció pares és el _______ a les ______.
Telèfon cites: 971540812



DUBTES I CONSULTES

- En cas de necessitar resoldre dubtes o solucionar 
alguna incidència, us podeu adreçar al tutor/a.

- La família es pot adreçar a qualsevol  professor de 
l’equip docent, per aclarir qüestions relacionades en una 
matèria concreta. Cadascun dels professors, encara que 
no sigui tutor, té assignat al seu horari una hora 
setmanal d’atenció a alumnes i famílies.



CONSULTA JOVE

- Pendent de confirmar el dia d’inici. Depèn de la 
disponibilitat de la infermera.

- Es tracta d’una via de comunicació entre l’alumnat i una 
infermera del PAC.

- Un dia a la setmana, la infermera ve al centre.
- És totalment confidencial.
- L’alumne li pot fer la seva consulta, preocupació... en temes 

de salut.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

És tradició en el centre dur a terme les següents activitats:

- 16 de gener: St. Antoni
- 22 de desembre: Diada d’activitats culturals
- 4 d’abril: Jornades culturals
- 5 d’abril: Concurs d’arrossos



FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS

- Pensau a justificar faltes el més aviat possible: 
preferentment es farà per GESTIB.
- Podreu consultar les faltes d’assistència i retards mitjançant 
el GESTIB. En el butlletí de notes es fan constar les faltes 
acumulades durant l’avaluació i, a més, el total acumulat 
durant el curs. 

● FAJ: faltes d'assistència justificades
● FANJ: faltes d'assistència no justificades
● PNJ: puntualitat no justificada

- Recordau que l’acumulació de 5 RETARDS comportarà una 
amonestació.



ABSENTISME ESCOLAR

- L’assistència a classe és obligatòria i les faltes 
d’assistència s’han de justificar.

- Quan el tutor detecti que l’acumulació de faltes sense 
justificar comença a ser preocupant, es posarà en 
contacte amb la família per acordar estratègies i així 
tancar el problema per tal d’evitar el desenvolupament 
del protocol d’absentisme.



SORTIR DEL CENTRE EN HORARI
LECTIU

- El pare, la mare o el tutor legal han de venir a recollir 
l’alumne.
- En cas que ni el pare ni la mare puguin venir a cercar-lo, li 
podran signar una autorització perquè el professor de 
guàrdia el deixi sortir, prèvia comprovació telefònica (es 
demanarà la identificació i el DNI)
- En cas que l’alumne no tingui l’autorització signada i que 
el pare o mare no el puguin venir a cercar, el professor de 
guàrdia es posarà en contacte telefònic amb la família i se li 
demanarà que enviï un correu electrònic en què autoritzi 
que el seu fill/a surti del centre, a la següent adreça:

               entrada@iescanpeublanc.cat
Una vegada que s’hagi comprovat que s’ha rebut el correu, 
l’alumne podrà sortir.

mailto:entrada@iescanpeublanc.cat


LA REVISTA ESCOLAR

- Cada curs escolar l’institut edita 
dos o més números de la revista 
bruel.
- Les edicions són digitals.
- Qualsevol membre de la comunitat 
educativa hi està convidat a 
participar.
- A l’últim número es publiquen les 
fotografies de tots els grups 
d’alumnes, professors i personal 
laboral.                             



CONVIVÈNCIA: conductes disruptives
- Cada amonestació (lleu o greu) resta un punt.
- A l’inici de curs tot l’alumnat disposa d’un carnet amb 6 punts.
Es poden recuperar els punts?
Si l’alumne deixa passar 30 dies sense ser amonestat, 
recuperarà tots els punts del seu carnet.

Com s’informa  la família de les amonestacions?
Rebrà la informació a través del GESTIB.

Quines conseqüències té l’acumulació d’amonestacions?
- Amb la pèrdua dels 3 primers punts, el tutor o tutora es posarà 
en contacte amb la família per arribar a acords i evitar que 
l’alumne continuï acumulant amonestacions.
- Si un alumne perd els 6 punts del seu primer carnet, l’equip 
directiu tindrà una entrevista amb la família per arribar a uns 
acords i podria comunicar-li una sanció de 3 dies d’expulsió.
- Si l’alumne perd els 6 punts del segon carnet, se li obrirà un 
expedient disciplinari.



GRUP DE DIFUSIÓ PER WHATSAPP
- És voluntari.
- És unidireccional: no s’atén  la informació rebuda per part de 
les famílies com a resposta.
-S'utilitza per informació diversa sobre activitats 
desenvolupades en el centre o que formen part de projectes 
interdisciplinaris o extraescolars.
-S’ha d’enviar el missatge "alta" al número 656392170, i tot 
seguit, s’ha d'afegir aquest número als contactes del mòbil del 
membre de la família que vulgui rebre la informació.
- Per donar-se’n de baixa, només cal eliminar el contacte del 
mòbil.
- En el grup només es veu el número de mòbil de 
l'administrador, no el de la resta d'integrants.



ÚS DEL MÒBIL



ADMINISTRACIÓ DE MEDICAMENTS

- No podem administrar cap tipus de medicaments als 
alumnes (*excepte l’alumnat d’ALERTA ESCOLAR).

- Si un alumne té una malaltia crònica o al·lèrgia és important 
fer-ho saber al/la tutor/a per indicar la gravetat de la 
problemàtica.

- Programa ALERTA ESCOLAR BALEAR. Les patologies 
incloses dins el programa d’alerta escolar són 5:  cardiopaties 
congènites, Crisi epil·lèptica, Crisi asmàtica greu, Diabetis i 
Anafilaxi ----> LA FAMÍLIA  N’HA D’INFORMAR EL TUTOR.



PÀGINA WEB



PÀGINA WEB
Quina informació hi puc trobar?

- La pàgina web del centre és el principal mitjà de 
comunicació del centre amb la comunitat educativa.

- Podem trobar-hi informació rellevant com:
- Activitats desenvolupades en el centre.
- Documents institucionals del centre: ROF, 
programacions…

- Cada departament disposa d’un espai. S’hi poden 
consultar els noms dels membres de cada 
departament i informació pròpia del departament.

- L’equip directiu penja tota aquella informació que 
considera rellevant.



ACCÉS AL CENTRE
- A PEU DES DE LA ROTONDA

- EN BICICLETA

Es prohibeix que tota persona aliena al centre entri el 
seu cotxe dins l’aparcament. 
L’aparcament és d’ús exclusiu per al personal del 
centre. 

 



AFA (Associació de famílies d’alumnes)
- El curs 21-22 es va constituir la nova junta de la 
associació de famílies d’alumnes (AFA) de l’Institut.

- Aquest curs informarem de les reunions, de com es 
poden associar les famílies i de les activitats 
proposades.

- Vos convidam a assistir a les reunions i fer 
aportacions.

- Correu de contacte: afa@iescanpeublanc.cat

 



Hem de treballar junts per aconseguir el 
màxim dels vostres fills!

Gràcies per la vostra col·laboració!


