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Tutors 1r BTX 

Tutora 1r Btx. A:  
Elena Morán (emora2122@iesffg.cat) - Dep. Socials 
 
Tutora 1r Btx. B:  
Núria Díez (ndiez2122@iesffg.cat) - Dep. Ciències Naturals 
 
Tutora 1r Btx. C:  
Carme Trulls (ctrulls2@iesffg.cat) - Dep. Matemàtiques 
 
Coordinadora de Batxillerat:  
Núria Domènech (ndomen4@iesffg.cat) - Dep. Ciències Naturals 

mailto:emora2122@iesffg.cat
mailto:jsoler23@xtec.cat
mailto:ctrulls2@iesffg.cat
mailto:ndomen4@xtec.cat


Tutors 2n BTX 

Tutora 2n Btx. A:  
María Jesús Ruiz (mruiz115@xtec.cat) - Dep. Castellà 
 
Tutor 2n Btx. B:  
Paco Coronado (fcoronad@xtec.cat) - Dep. Ciències Socials i Filo 
Raúl Torres (rtorre15@iesffg.cat) 
 
Coordinadora de Batxillerat:  
Núria Domènech (ndomen4@iesffg.cat) - Dep. Ciències Naturals 

mailto:mjove229@xtec.cat
mailto:jsoler23@xtec.cat
mailto:ndomen4@xtec.cat
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Objectius del Batxillerat 

- Desenvolupar una bona base de cultura general 
(sobretot, a través de les matèries comunes) 
  

- Aconseguir una formació específica sòlida, orientada als 
interessos de futur  
(sobretot, a través de les matèries de modalitat) 
 

- Desenvolupar l’autonomia personal i la maduresa 





Calendari del curs - 1r BTX 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Pre-avaluació: 
28 octubre 
 
Exàmens trimestrals: 
29 novembre - 3 
desembre 

Exàmens trimestrals: 
7 - 11 de març 

Exàmens trimestrals: 
23 - 27 de maig 

Exàmens finals: 9 - 14 de Juny 

Exàmens extraordinaris: Setembre 2022 



Calendari del curs - 2n BTX 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Exàmens trimestrals: 
15-19 de novembre 

Exàmens trimestrals: 
7 - 11 de febrer 

Exàmens trimestrals: 
25-29 d’abril 

Exàmens finals: 9 - 13 de Maig 

Exàmens extraordinaris i PAU: 14-16 de Juny 

Finals de Juny: 
Graduació de 2n BTX 



Índex de la reunió 

 

1 Presentació del tutor/a 
2 Organització del Batxillerat i calendari 
3 El Treball de Recerca 
4 Orientació acadèmica i professional 
5 Activitats de centre i sortides 
6 Comunicació i Alexia 
7 Orientacions a famílies 
8 Altres informacions 
9 Lliurament notes preavaluació 
 
 
 

🖃🖃 Av. de la Generalitat 30, 08970 Sant Joan Despí (BARCELONA), 🖃🖃 933731611 - 🖃🖃 933738209 
🖃🖃 http:// www.iesffg.cat - 📬 iesffg@xtec.cat  

Maria Rosa Ena mena@xtec.cat 



 
 

● El Treball de Recerca (TR) és una matèria del currículum de batxillerat.  
● Representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat i és imprescindible 

dur-lo a terme per superar l'etapa. 
● Els alumnes de 1r de Batxillerat començaran la tria de tema al gener i 

hauran d’entregar el treball definitiu durant el segon trimestre de 2n de BTX 
● L’alumne té el suport d’un tutor 
● Es fan activitats de tutoria per acompanyar el procés del TR 
● Dur-lo a terme requereix constància, esforç i autonomia. 
● Es realitza una activitat inicial per ajudar a triar el tema 

El Treball de Recerca a 1r BTX 



 
 

● El Treball de Recerca (TR) és una matèria del currículum de batxillerat.  
● Representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat i és imprescindible 

dur-lo a terme per superar l'etapa. 
● L’alumne té el suport d’un tutor 
● S’han fet activitats de tutoria per acompanyar el procés del TR 
● Calendari TR 2n BTX 

○ 2 novembre: Lliurament esborrany 
○ 10 desembre: Lliurament memòria definitiva 
○ 13 gener: Presentacions orals 

El Treball de Recerca a 2n BTX 
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Orientació acadèmica i professional 

Al llarg dels cursos de Batxillerat, fem activitats i xerrades per a 
orientar els alumnes en el seu futur acadèmic i professional. 
 
- Xerrades sobre les PAU  
- Xerrades sobre els cicles formatius de Grau Superior 
- Xerrades de les Universitats 
- Jornada d’Orientació de Batxillerat 

 
 
 
 



2n BTX: JOB 
Jornada d’Orientació de Batxillerat 

Taula rodona d’exalumnes 

Taula rodona pares i professors 

Durant la Jornada d’orientació, es fan xerrades i taules rodones perquè 
els alumnes puguin consultar els seus dubtes a persones relacionades 
amb el seu àmbit d’interès. 



Orientació acadèmica i professional 

Recursos webs a tenir en compte: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/cercador-estudis/cercador/ 
https://www.unportal.net/ 
 
PAU i accés Universitat: Canal Universitats 
http://universitats.gencat.cat/ca/inici 
 
Ponderacions: 
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preins
cripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/cercador-estudis/cercador/
https://www.unportal.net/
http://universitats.gencat.cat/ca/inici
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2022.pdf
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Objectiu de les activitats de tutoria:  Acompanyar el desenvolupament 
global de l’alumne, l’orientació acadèmica i la cohesió de grup. 
 
❖ Activitats relacionades amb la UNESCO i la Marató 
❖ Informació i xerrades programa Salut i escola  
❖ Informació del programa de mediació escolar 
❖ Xerrades desenvolupament personal 
❖ Activitats contra el racisme 
❖ Activitats Dia de la Dona 
❖ Activitats Dia de la No Violència i la Pau (col·laboracions de ONG’s) 
❖ Informació de beques 
❖ Valoració dels resultats de les avaluacions i hàbits d'estudi 
❖ Informació reunions delegats/des mensuals 
❖ Activitats per a acompanyar el procés d’elecció del Treball de Recerca 

Pla d’acció tutorial 



Activitats i sortides 

- Estem pendents de l’evolució de la pandèmia i les restriccions. 
- S’aniran informant les sortides que es puguin fer al llarg del curs. 



2n BTX: Viatge a Madrid 

El viatge a Madrid és un viatge cultural que es realitza a 2n de Batxillerat 
des del departament de Socials, i està obert a tot l’alumnat. 
 
El viatge inclou: 
- Visita al Museo del Prado (amb guia) 
- Visita al Museo Reina Sofía (amb guia) 
- Visita al Museu Arqueològic 
- Visita al Palacio Real (amb guia) 
- Visita al centre històric de la ciutat 
- Transport en tren d’alta velocitat 
- Allotjament al centre de la ciutat 
- Alguna activitat cultural 
- Alguns àpats 

 
La setmana que va farem la llista  
d’alumnes interessats 

Dates: 15 al 18 de febrer
 Preu aproximat: 

300 € 
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Comunicació i xarxes socials 

Tots els alumnes i docents tenim un correu corporatiu:  
….. @iesffg.cat 

 
Per a estar informats de totes les activitats del centre, seguiu-
nos a les xarxes socials! 
 
@insffg_sjd  
 
@InstitutFrancescFerreriGuardia 
 
@insffg_sjd  
 



Alexia 

Alexia és un gestor acadèmic que permet: 
- Comunicació amb les famílies 
- Gestió i comunicació d’incidències (faltes, retards, incidents, …) 
- Enviament de butlletes de notes 

 
Estem incorporant les funcionalitats de manera gradual. 



Alexia 

Accés a Alexia: 
- A través de l’App “Alexia Família” 
- A través del web del centre 
- La mateixa contrasenya serveix per a les dues vies  

 
Si no heu rebut codis d’accés, informeu al tutor. 
Cal revisar bé la carpeta d’spam per si de cas! 



Alexia 

•ASSISTÈNCIA 
 
•SEGUIMENT ALUMNES (Amonestacions,falta de deures, material,...) 
 
•NOTES 
 
•INFORMACIONS ( sortides...) 
 
•I més coses en el futur... 
 
 



Alexia 

 
 



Alexia 
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❖ Assistència -  L’assistència de l’alumnat de batxillerat és obligatòria. 
 
❖ Puntualitat -  Tot l’alumnat ha de ser puntual. 

 
❖ Treball a l’aula - Es valora la participació dins l’aula i la relació amb els altres. 
 
❖ Estudi 

• És molt important que l’alumnat estudiï un mínim de 2 hores diàries, amb l’objectiu de consolidar els 
seus aprenentatges des de l’inici de curs. 

• No s’ha d’acumular feina per falta d’organització. 
• El curs compta des del seu començament. 

 
❖ Avaluació  

- Exàmens parcials, trimestrals i finals.  
- Es valora l’actitud de l’alumnat, els seus aprenentatges i la feina feta (exercicis dins l’aula, deures, 

treballs, exàmens, etc.). Per a més informació vegeu el pla docent de cada matèria. 
  
❖ Recuperació 
 Es faran recuperacions segons el calendari normatiu (setembre a 1r BTX). D’altra banda, també es 

podrà recuperar en els termes expressats en el pla docent de cada matèria. 
 
Normativa de Batxillerat: Hi haurà incidències per acumulació de faltes injustificades i/o retards. 

Aspectes importants al Batxillerat 



Com és l’adolescent? 
 
❖ L'adolescent inicia un camí a la maduresa just quan canvia d'una 

manera vertiginosa el seu cos, la seva veu i les seves idees. 

❖ L'adolescent és impulsiu. Intenta consolidar a través dels seus amics 

la seva personalitat i criteris de la vida.  

❖ Viu en plena contradicció: vol trencar amb l'adult però segueix 

necessitant el seu afecte. 

❖ La comunicació es fa imprescindible. Li hem de donar valors i fer que 

s'adoni del valor del treball i de l'esforç diari. Hem de fer-li veure que 

l'esforç de l'avui és una inversió per al demà. 
  

Orientacions a les famílies 



Com podem ajudar les mares i els pares des de casa? 
 
❖ Lloc. Han de tenir un lloc fix per estudiar, on no molestin germans, TV, ben iI·luminat i ben 

ventilat. 
❖ Horari. Han de tenir penjat en un lloc visible de l’habitació l’horari escolar i extraescolar. 
❖ Agenda. Cal que els pares demanin i revisin l'agenda cada dia. 
❖ Apunts. Han de repassar-los diàriament i tenir-los ben organitzats. 
❖ Temps d'estudi. Han de dedicar una hora i mitja a l'estudi (deures, passar a net, organitzar 

apunts). 
❖ Descans. Han de dormir 8 hores com a mínim. 
❖ Alimentació. Cal que sigui equilibrada. Han de menjar fruita i verdura i calci ja que estan fent 

un creixement molt important en poc temps. 
❖ Autonomia personal. Han de guanyar autonomia en les seves necessitats d'ordre i higiene, i 

compartir les feines de la casa amb la resta de la família. 
❖ Temps lliure. Cal que reinverteixin el temps lliure en activitats que els relaxin i els donin 

satisfaccions personals, que no ultrapassin més d'una hora de TV i/o ordinador al dia, i que no 
quedin saturats amb activitats extraescolars. 

  
L'èxit d'un bon estudiant està resumit en una bona comprensió lectora, una bona 
organització i molta il·lusió en la seva visió de futur. Les famílies han d'escoltar els seus 
neguits i estimular-los en el seu procés. 

Orientacions a les famílies 
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COVID-19 

Abans de venir a 
l’institut 

Dins l’institut Si sóc positiu o he de 
fer quarentena... 

Comproveu símptomes 
 

No es pot venir a 
l’institut amb febre. 

Mascareta ben posada 
sempre 

 
Ventilació aules 

 
Gel hidroalcohòlic 

La família envia un 
correu electrònic a la 
tutora + coordinadora 



Organització horària  
deguda a la pandèmia 

- Redistribució horària 
- Entrades i sortides 

esglaonades 
- Ús de 3 portes d’accés 

diferents 
- Dues franges de pati per 

evitar aglomeracions 



 
 

Normativa sobre telèfons mòbils 
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Lliurament notes Preavaluació 

El lliurament es farà a través d’Alexia el divendres 5 novembre. 
 
Totes les famílies que no tinguin accés a la plataforma Alexia,  
cal que escriguin un correu al tutor indicant l’adreça correcta de 
correu electrònic, per a poder-la revisar a Alexia. 
 
 
És important que revisem les notes amb els fills/es.  
Si alguna qualificació és baixa, ara a l’inici de curs és el 
moment de pensar possibles mesures per a millorar 
l’aprenentatge. 



PÀGINA WEB INSTITUT 

•  http://www.iesffg.cat/ 

PÀGINA WEB DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

•  http://ensenyament.gencat.cat/ca 

Informació d’interès 

http://ensenyament.gencat.cat/ca


TORN OBERT DE 
PARAULES 



GRÀCIES 
PER LA  
VOSTRA  

ASSISTÈNCIA 
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