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Tutors 1r ESO 

Tutora 1r ESO A:  
Júlia Camps (jcamps6@iesffg.cat)  
 
Tutora 1r ESO B:  
Jessica Barreda (jbarred2@iesffg.cat)  
 
Tutora 1r ESO C:  
Susana Báez (sbaez@iesffg.cat)  
 
Tutor 1r ESO D:  
Pau Martínez (pmart22@iesffg.cat)  
 
Coordinadora 1r ESO:  
Carmina Rodríguez (crodr39@iesffg.cat)  



Tutors 2n ESO 

Tutora 2n ESO A:  
Esther Ribas (eribas8@iesffg.cat)  
 
Tutora 2n ESO B:  
Mari Carmen Caballero (mcabal22@iesffg.cat)  
 
Tutor 2n ESO C:  
Carlos Martínez (cmart2122@iesffg.cat)  
 
Tutor 2n ESO D:  
Marc Vilaplana (mvilapl9@iesffg.cat)  
 
Coordinador 2n ESO:  
Xavier Belenguer (jbeleng4@iesffg.cat)  



Tutors 3r ESO 

Tutora 3r ESO A:  
Irene de la Osa (iosa2122@iesffg.cat)  
 
Tutora 3r ESO B:  
Desirée Tomás (dtomas1@iesffg.cat)  
 
Tutora 3r ESO C:  
Isabel Pequín (ipequi2122@iesffg.cat)  
 
Tutor 3r ESO D:  
Carles Piquer (cpiquer2@iesffg.cat)  
 
Coordinadora 3r ESO:  
Montse Cano (mcano239@iesffg.cat)  



Tutors 4t ESO 

Tutora 4t ESO A:  
Anna Villar (avilla21@iesffg.cat)  
 
Tutora 4t ESO B:  
Davina Santos (dsant2122@iesffg.cat)  
 
Tutora 4t ESO C:  
Helena Reig (mreig239@iesffg.cat)  
 
Tutora 4t ESO D:  
Monica Pinto (mpinto26@iesffg.cat)  
 
Coordinadora 4t ESO:  
Cristina Fernández (cferna99@iesffg.cat)  
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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 d’orientació acadèmica per a tots els nivells de l’ESO 
❖ 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 
❖ Activitats relacionades amb la UNESCO i la Marató 

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. 
- Les colònies i viatges s’estan organitzant en funció de la 

pandèmia. 
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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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Aspectes importants a l’ESO 
❖ Assistència 
 L’assistència de l’alumnat d’ESO és obligatòria. 
 Les famílies rebran un correu electrònic quan es produeixi qualsevol incidència. 
 
❖ Puntualitat 
 Tot l’alumnat ha de ser puntual. En cas contrari, la família en rebrà una comunicació. 

 
❖ 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. 
✔ Taller de deures (s’informarà properament) SUBVENCIONAT PER L’AMPA 
✔ Acompanyament a l’estudi (consultar a tutor/a) 
 

❖ Avaluació 
 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 (juny). D’altra banda, també es podrà 

recuperar en els termes expressats en el pla docent de cada matèria. 
 



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 al tutor 

+ coordinador 



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 
- Recordeu que per a 

l’espai de lectura cal que 
l’alumnat porti un llibre de 
casa 



 
 

Normativa sobre telèfons mòbils 



 
 

Material d’inici de curs 
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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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