
Reunió amb les famílies
Institut Menéndez y Pelayo

5 octubre 2020

2n batxillerat



Atenció a les famílies

Comunicació amb el tutor/a

Agenda 

Esemtia

Correu electrònic

Entrevista

Reunió telemàtica a convenir

Conversa telefònica

Contacte institut

Telèfon: 93 200 27 55             Correu: a8013226@xtec.cat

https://edu.esemtia.com/LoginEsemtia.aspx


GRUP TUTOR/A CONTACTE

2A Josep María Erill jerill@imyp.cat

2B José Montiel jmontiel@imyp.cat

2B batxibac Albert Truñó atruno@imyp.cat

2C Albert Vilanova avilanov@imyp.cat

INSTITUT MENÉNDEZ Y PELAYO 932002755

a8013226@xtec.cat
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Tutors i grups de 2n de batxillerat

mailto:a8013226@xtec.cat
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Protocol covid-19



L’alumne no pot anar al centre si:

Té algun dels símptomes compatibles amb la

COVID-19:

1.Febre o febrícula (>37.5°C)

2.Tos

3.Dificultat per a respirar

4.Mal de coll*

5.Refredat nasal*

6.Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap

7.Mal de panxa amb vòmits o diarrea

8.Pèrdua d’olfacte o gust

*Només si apareixen conjuntament 

amb algun altre símptoma de la llista.

Es troba en aïllament perquè ha estat

positiu per a la COVID-19.

Està en espera del resultat d’una PCR

o una altra prova de diagnòstic

molecular.

Conviu amb una persona

diagnosticada de COVID-19.

Es troba en període de quarantena

domiciliària per haver estat

identificat/da com a contacte estret

d’alguna persona diagnosticada de

COVID-19.



Si es detecten símptomes al centre



Comunicar el resultat de la PCR al tutor/a amb la 

màxima rapidesa possible (tant si és positiu com si 

és negatiu)

MOLT IMPORTANT

Comunicar al tutor/a si s’està pendent d’una prova 

PCR, tant d’algun membre de la unitat convivent 

com del mateix/a alumne/a



Mesures d’higiene i seguretat. Al centre

1. Servei de neteja constant

2. Ventilació de les aules (portes i finestres sempre obertes)

3. Desinfecció de l’aula al final del dia i quan hi hagi un canvi d’alumnes

a l’aula.

4. Control de l’ús de la mascareta sempre a tot arreu

5. Grups “estables” a partir de les assignatures de modalitat.

6. Entrades i sortides esglaonades



Esglaonaments

Del 5 d’octubre al 6 de novembre

A partir del 9 de novembre

SEGON DE BATXILLERAT: Entrada principal



Mesures d’higiene i seguretat. La família

1. Insistir en la puntualitat (entrades fora d’horari només per

raons degudament justificades, per l’accés principal)

2. Assegurar-se que el fill/a porta 2 mascaretes, estoig d’higiene i

ampolla d’aigua, així com el material escolar (no es podrà

deixar a consergeria material oblidat)

3. Accés al centre només per anar a Secretaria

4. Reunions i entrevistes telemàtiques



Mesures d’higiene i seguretat. L’alumnat
1. Màxima puntualitat (entrades i sortides, entre classes i a l’esbarjo)

2. Control de la mobilitat (romandre a l’espai assignat al seu grup
estable i no barrejar-se amb altres grups). Respectar la distància de
seguretat.

3. Ús de gel hidroalcohòlic quan entrin en algun espai nou

4. Ús de mascareta (adequada i ben posada)

5. Portar: mascareta de recanvi, gel hidroalcohòlic, mocadors de paper
i ampolla d’aigua (preferentment reutilitzable)

6. Ordre i neteja



D’un/a alumne/a De tot el grup

Tasques a les diferents 

plataformes

Reunió virtual amb el tutor/a

Horari de classes virtuals (1-2 

hores per matèria)

Tasques a les diferents 

plataformes

En cas de confinament...
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El batxillerat al centre



El Sistema educatiu a Catalunya
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Matèries 2n de Batxillerat 
(curs 2020-21)

Llengua catalana i literatura 2 h.

Llengua castellana i literatura 2 h. 

Llengua estrangera 3 h. 

Història de la filosofia 3 h.

Història 3 h.

Tutoria 1 h.

Matèria de modalitat  1
(Comuna d’opció)

4 h.

Matèria de modalitat  2 4 h.

Matèria de modalitat  3 4 h.

Matèria de modalitat  4  optatives 4 h.

Treball de recerca

TOTAL  HORES 30 h.

15



MATÈRIES DE MODALITAT  2n DE BATXILLERAT
(curs 2020-21)

Modalitat de Ciències i 
Tecnologia

Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2.   Física II (M)
Ciències  de la terra (M)
Psicologia  (OP)

2.   Història de l’Art  (M)
Psicologia (OP)

2.   Història de l’Art  (M)
Psicologia (OP)

3.  Biologia II (M)
Tecnologia industrial II (M)
Cultura Audiovisual (OP)

3.    Geografia  (M)
Grec II (M)
Cultura Audiovisual (OP)

3.    Geografia  (M)
Grec II (M)
Cultura Audiovisual (OP)

4.   Química II  (M)
Dibuix tècnic II (M)

4.    Economia d’empresa II  (M) 
Literatura Castellana (M)

4.   Economia d’empresa  II (M) 
Literatura Castellana (M)

MO = Modalitat obligatòria

M=     Modalitat

OP=   Optativa

En vermell les matèries  que s’han  de fer obligatòriament

En blau les matèries que si s’han escollit a 1r és convenient escollir a 2n

IMPORTANT : s’han de cursar  3 matèries de modalitat a 1r i 3 a 2n. 

Modalitat de Ciències i Tecnologia Modalitat de Ciències  Socials Modalitat d’Humanitats 

1. Matemàtiques (MO) 1.  Matemàtiques aplicades a les
ciències socials (MO)

1. Llatí (MO)

2. Física II (M)
Ciències  de la terra (M)

2.   Història de l’Art  (M)
Economia d’empresa II (M)      

2.  Història de l’Art  (M)
Economia d’empresa II (M)

3.  Biologia II (M)
Tecnologia industrial II (M)

Cultura Audiovisual (OP)

3. Grec II (M)
Geografia  (M)

Cultura Audiovisual (OP)

3. Grec II (M)
Geografia  (M)

Cultura Audiovisual (OP)

4.   Química II  (M)
Dibuix tècnic II (M)

Psicologia i Sociologia (OP)
Història de França i Literatura 

francesa (OP batxibac)

4.    Literatura Castellana (M) 
Psicologia i Sociologia (OP)

Història de França i Literatura francesa 
(OP batxibac)

4.   Literatura Castellana (M)
Psicologia i Sociologia (OP)

Història de França i Literatura 
francesa (OP batxibac)
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Funcions de la tutoria

– Fer el seguiment de l’alumne i 
informar-ne a les famílies.

– Coordinar-se amb tot el 
professorat i la psicopedagoga.

– Actuar com a enllaç entre el 
professorat i el grup.

– Fer tutories individualitzades 
quan sigui convenient.

– Controlar les faltes d’assistència.

– Vetllar per la bona convivència al 
centre

– Informar de les activitats i 
normes del centre.

– Presidir les juntes d’avaluació.
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Normativa de centre 

– Es realitzarà un seguiment de faltes a 
través del programa esemtia.

– L’assistència a classe és obligatòria, a 
l’igual que la participació a les activitats 
proposades i sortides.

– Cada falta injustificada de l’alumne 
descomptarà 0,1 punts de la nota final 
de trimestre de l’assignatura. 

– Tres retards computen com una falta 
d’assistència no justificada.
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Normativa de centre

– Els alumnes de batxillerat poden faltar a 
primera a darrera hora i després del 
patí, si falta un professor.

– En cas de falta a un examen, l’alumne 
haurà de portar un justificant oficial 
(metge, etc... ), o la trucada del pare, 
mare o tutor al centre justificant 
l’absència de fill/a.

– Aquest curs a 2n de batxillerat es 
realitzarà una avaluació zero (4 nov), 
amb entrega de nota.
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Informació a la web

– Trobareu tota la informació relacionada 
amb batxillerat a la web del centre.

20

http://institutmenendezypelayo.cat/



Activitats fora i dins 
del centre

• Els diferents departaments realitzen
activitats d’assistència obligatòria, que 
poden ser tant dins com fora del centre.

• Es poden seguir les activitats a partir del 
Google Calendar del centre ubicat a la 
página web:



I els alumnes com se 
senten? • Estan sotmesos a molta 

pressió a nivell acadèmic

– Han de prendre una decisió que 
afectarà a la seva vida.

– Elecció dels estudis posteriors

– Lliurament del Treball de recerca

– Les PAU al final de curs

– Notes de tall a les Universitats
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I els alumnes com se 
senten? • Estan sotmesos a molta 

pressió a nivell emocional

– S'enfronten a un nou canvi pel 
curs vinent, amb canvis d’espai i 
canvi de companys

– Inseguretat laboral. Acabar els 
estudis no garanteix un lloc de 
treball.

– Comencen a aparèixer les 
primeres parelles estables, 
modificant grups i relacions 
entre amics
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QUÈ FEM A L’INSTITUT?
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El Treball de recerca • Es un conjunt d'activitats estructurades i
orientades a la investigació, que realitza tot
l'alumnat de Batxillerat.

• Es porta a terme entre finals del primer curs i
inicis del segon curs del Batxillerat.

• Amb l'orientació i seguiment del professorat,
que exerceix la funció de tutor del TR.

• Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o
pot ser interdisciplinari o transversal.

• La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores
aproximadament

• Puntuació: sobre 10: 1 punt

Qualificació Batxillerat = 0,9 · M + 0,1· del TR
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M= Mitjana de 1r i 2n de batxillerat



TR. Què fem al centre?

• 9 de gener 2020 es va iniciar-se el TR a primer 
de batxillerat amb una jornada explicativa, 
entrega del dossier del TR.

• Ex-alumnes de 2n de batxillerat expliquen el TR 
als alumnes actuals (Primer trimestre)

• Activitats biblioteca del centre. Taller fonts 
d’informació i taller sobre Bibliografia (primer 
trimestre). 

• 20 de gener entrega del TR a prefectura 
d’estudis.

• 22 de gener de 2021. Jornada oratòria, taller 
presentació oral.

• 3 de febrer. Defensa oral del TR (per la tarda)
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Convocatòries TR
• ORDINÀRIA

1. PRIMERA CONVOCATÒRIA
• LLIURAMENT 20 GENER 2021
• PRESENTACIÓ 3 FEBRER 2021

2. SEGONA CONVOCATÒRIA
• LLIURAMENT 7 ABRIL 2021
• PRESENTACIÓ 21 ABRIL 2021
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• EXTRAORDINÀRIA
• LLIURAMENT I DEFENSA: 
SETMANA D’EXÀMENS DE JUNY

Les notes de la segona convocatòria ordinària i l’extraordinària no són superiors a 6



I després del batxillerat? Prova d’accés a la Universitat

• L’objectiu de les PAU és valorar la
maduresa acadèmica, els
coneixements i les competències
adquirides en el batxillerat.

• Les PAU són proves anònimes,
idèntiques per a tots els estudiants
de Catalunya, i es realitzen
simultàniament a fi de garantir al
màxim la igualtat d'oportunitats.

• Anualment hi ha dues
convocatòries: ordinària (juny) i
extraordinària (setembre). No hi ha
límit de convocatòries per superar
les PAU.
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• FASE GENERAL

Consta de cinc exercicis:
– 1. Català 

– 2. Castellà

– 3. Llengua estrangera

– 4. Història

– 5. Una matèria obligatòria de  
modalitat .

• FASE ESPECÍFICA (voluntària). 
– Es poden examinar de 2 matèries de 

modalitat triades per l’alumne, que 
poden sumar fins a 4 punts més 
segons ponderacions.
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I després del batxillerat? PAU?

*La nota final de la fase general és sobre 10 i per entrar a les universitats sobre 14

NOVETAT PAU 2020: Noves ponderacions 2020

Només ponderen els exàmens
amb nota superior a 5

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020-Resta.pdf


ACCÈS A LA UNIVERSITAT DES DEL BATXILLERAT
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És necessari obtenir com a mínim 
5  a la NOTA DE PAU 

per poder accedir a la universitat



PAU • FASES:
1. NOVEMBRE: COMPROVACIÓ DNI, NIE O 

PASAPORTS. CANVIS?
2. FEBRER: PREINSCRIPCIÓ. HAURAN 

D’ESCOLLIR ASSIGNATURES A LES QUE ES 
PRESENTEN

3. MAIG: MATRÍCULA DE LES PAU

• CONVOCATÒRIA JUNY

o TRIBUNAL ORDINARI: JUNY 2021 (8,9 i 10?)
o ES DONEN NOTES EN 10 DIES

• CONVOCATÒRIA SETEMBRE

o SETEMBRE 2021
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Què fem a 
l’institut? • Orientació al centre sobre PAU

o Mitjans de febrer es realitzarà una xerrada 
informativa sobre les PAU i la prematrícula a les 
PAU a tot l’alumnat de 2n de batxillerat.

o Al març s’enviarà una nota informativa als alumnes i 
famílies sobre el procés de prematrícula i matrícula 
de les PAU

o Prematrícula de les PAU. Es realitza al centre amb 
els tutors i coordinació de batxillerat, durant el mes 
de març.

o Matrícula PAU. Finals de Maig. Elecció final de les 
assignatures. Es realiza al centre amb els tutors i 
coordinació de batxillerat.

o Xerrada coaching: “Com preparar-se per la 
selectivitat”. Encara per confirmar.

32



• Dates 2021
– 5 de maig prova de literatura 

francesa.

– 6 de maig prova d’historia.

– Del 24 d’abril al 13 de maig
poden convocar als alumnes per 
realitzar la prova oral.

33

Prova externa batxibac



I després del batxillerat?Cicles Formatius Superiors (CFGS)

• La formació professional capacita per
a l'exercici qualificat de diverses
professions i proporciona la formació
necessària per adquirir la
competència professional

• Des de CFGS poden accedir als
ensenyaments universitaris oficials de
grau sense necessitat de fer cap
prova

• La seva nota d'accés és la qualificació
mitjana dels estudis cursats.

• Si volen millorar la seva nota d'accés
poden presentar-se a la fase
específica de les PAU.
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Accés a CFGS sense batxillerat

• El Departament d'Ensenyament 
convoca les proves d'accés a CFGS 
per a les persones que no tenen el 
batxillerat.

• L'objectiu de la prova és que la 
persona aspirant acrediti la seva 
maduresa en relació amb els 
objectius del batxillerat i les seves 
capacitats referents al camp 
professional de què es tracti, així com 
el domini suficient de les llengües 
oficials.

• Per poder fer la prova d'accés cal 
tenir 19 anys o complir-los durant 
l'any .
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Què fem a l’institut?
• Orientació al centre

– Taula rodona amb antics alumnes que 
parlen en 1ª persona de les seves 
experiències (gener- febrer)

– Xerrada sobre els Cicles Formatius de Grau 
Superior (febrer-PIJ)

– 2 Visites dels alumnes a les portes obertes 
de diferents universitats (amb autorització 
familiar)

– Xerrades sobre orientació laboral (PIJ) 
(març-abril)

– Visita al Saló de l’Ensenyament (març)

– Coordinació amb el PIJ
• Aquí t’escoltem

• Espais de reflexió
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A casa què? • Cal estar ATENTS:
– S’han de motivar i estar al costat, quan 

tenen moments baixos.

– S’ha d’animar, però tampoc ser massa 
estricte, doncs pot crear l’efecte 
contrari.

– Si sorgeix la desconfiança o la 
inseguretat cal marcar objectius 
concrets a curt i mig termini.

– MOTIVACIÓ. Han de tenir un objectiu 
clar.

– Quan la motivació baixa acostuma a 
aparèixer la passivitat i com a 
conseqüència el baix rendiment.
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I a casa, què? • No és suficient amb el que es fa a classe, a
casa s’ha de repassar.

• No s’han de fer mai grans esforços abans de
l’examen, sinó treballar una mica cada dia.

• Quines activitats cal fer a casa?

– Realitzar deures recomanats pels professors

– Passar a net els apunts, ampliant o aclarint
amb el llibre de text.

– Realitzar esquemes, formularis o diagrames
dels temes treballats

• Planificació de l’estudi: compaginar el
temps d’estudi amb les activitats no
acadèmiques.

• Cercar un bon ambient d’estudi, sense
distraccions i tranquil.
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Relació institut-família o Col·laborar amb l’Institut (normativa,
autoritzacions, hàbits...)

o Anar families i institut tots a la una.
o Comunicació amb la tutora o tutor i

informar de tot el que pugui afectar en
els aprenentatges i la relació amb els
companys/es.

o Ha passat el temps de controlar les
agendes però no ens podem desvincular
dels nostres fills. Cal cercar l’equilibri
entre autonomia i seguiment tot
potenciant el diàleg.

o Ha de continuar el vincle entre institut i
família

o Tenir cura dels hàbits de salut:
alimentació, higiene corporal, hores de
son...

o Saber què fan en el seu temps lliure: on
van, amb qui van ...
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PARES DELEGATS



Jornades temàtiques 
al Menéndez

• Durant les setmanes temàtiques es 
realitzaran diferents activitats a tot el centre 
relacionades amb el tema.

• A Batxillerat generalment s’ofereixen
xerrades i conferències molt interessants, 
tant pels alumnes que cursen la modalitat
com pels altres, donant un enfoc
multidisciplinar.

• JORNADA DE LES CIÈNCIES
– 16 i 17 de novembre de 2020

• JORNADA CULTURAL
– Abril de 2021



Calendari • TRIMESTRES:
• PRIMER TRIMESTRE:

14 setembre – 4 desembre 

• SEGON TRIMESTRE:

9 desembre – 9 de març

• TERCER TRIMESTRE:

10 març – 22 juny

AVALUACIÓ ZERO

4 de novembre

... ens indica el punt en què es troba

l’alumne/a

… estem a temps de prendre les mesures

que calguin perquè l’assoliment de les

competències millori



Calendari
• SETMANES D’EXÀMENS:

– 1r TRIMESTRE: 26, 27 i 30 NOV i 1 DES
– 2n TRIMESTRE: 4, 5, 8 i 9 MARÇ
– 3r TRIMESTRE (GLOBAL): 7, 10, 11 i 12 MAIG
– RECUPERACIONS: 14, 15, 16 I 17 JUNY
– RECUPERACIÓ PENDENTS DE 1r: 14 ABRIL

• DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:

– 7 de desembre
– 15 de febrer
– 21 de maig

• FINAL DE CLASSES LECTIVES: 12 MAIG
• FESTA FINAL DE CURS?
• ENTREGA NOTES FINALS MAIG
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Webs d'interès
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Webs d’interés

E-mail: imepe@unportal.cat
Contrasenya: *****

http://www.unportal.cat/

https://institutmenendezypelayo.cat/orientacio/

Vídeo explicatiu

http://www.unportal.cat/


Webs d’interés
• http://institutmenendezypelayo.cat/

• http://preparatsllestosuniversitat.com/

• http://www.educaweb.cat/orientacio-
online/resposta/fer-despres-batxillerat-12/

• http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/itinera
ris/explora_mapa_destudis

• http://www.unportal.cat/

• http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJ
ava/real/iniciar.do

• http://queestudiar.gencat.cat/ca/
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http://institutmenendezypelayo.cat/
http://preparatsllestosuniversitat.com/
http://www.educaweb.cat/orientacio-online/resposta/fer-despres-batxillerat-12/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/itineraris/explora_mapa_destudis
http://www.unportal.cat/
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do
http://queestudiar.gencat.cat/ca/


Webs d’interès
• BEQUES

– http://matriculauniversitaria.cat/
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http://matriculauniversitaria.cat/


Webs d’interès
• PAU

– http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
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http://universitats.gencat.cat/ca/pau/


GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ
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