Cor de Maria Blanes
Passeig Santa Bàrbara 1 Bis
17300 Blanes
Tel 972333087
cordemaria@cordemariablanes.cat
www.cordemaria.cat

COL·LEGI COR DE MARIA DE BLANES
PRESENTACIÓ DEL CURS 2020-2021
QUART ESO A
Equip directiu
Titular

Nemesio Rocamora

Directora Pedagògica

Anna Casadevall

Sotsdirectora

Carme Gálvez

Cap d’Estudis

David Pujol

Cap d’EVICE

Anna Aceña

Equip d’Orientació Escolar
Psicopedagoga

Estefi Lizana

Tutoria
Tutor/-a 4t ESO A

Yolanda Roig Clavijos

Professors de les diferents àrees
Matemàtiques

Josep Maria Bancells i Maria Jesús Acevedo

Llengua Catalana

Yolanda Alía i Marta Portas

Llengua Castellana

Yolanda Alía i Marta Portas

Anglès

Glòria González

Socials

Clara Castrillo

Educació Física

Sergi Cantón

Religió

Yolanda Alía

Optativa d’Informàtica

Josep Ma. Bancells

Optativa Llatí

Yolanda Alía

Optativa d’Alemany

Glòria González

Optativa de Biologia i Geologia

Marta Llambí
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Optativa de Física i Química

Maria Jesús Acevedo

Optativa de Tecnologia

Maria Jesús Acevedo

Optativa de Visual i Plàstica

Yolanda Roig

Optativa d’Economia

David Pujol

Optativa de Ciències aplicades a Marta Llambí
l’activitat professional
Taller de Francès

Yolanda Roig

Taller Creatiu

Yolanda Roig

Normativa
A principis de curs donarem als alumnes la normativa de centre. Tot i això, us
destaquem les normes més importants a tenir en compte:
•

Assistir puntualment a classe és imprescindible pel bon funcionament
del curs.

•

La responsabilitat: l’interès pels estudis, l’esforç i l’afany de superació
són fonamentals.

•

Cal justificar les faltes d’assistència per escrit a través de la
plataforma Alexia.

•

Per sortir durant l’horari escolar caldrà l’autorització per escrit dels
pares o tutors.

•

Cal respectar tots els membres que formen part de la comunitat
educativa (professors, alumnes, personal no docent...)

•

Tenir cura del material i de les instal·lacions. L’esforç per mantenir el
col·legi ha de ser responsabilitat de tots. S’hauran d’abonar els
desperfectes produïts per imprudència o negligència.

•

Portar el xandall reglamentari en bones condicions i marcat amb el nom
de l’alumne. Vestir de manera adequada per a un centre educatiu. Heu
d’entendre que a l’escola no es pot venir com es va a la platja o com es
va vestit per practicar qualsevol esport.
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•

Mantenir una correcta higiene personal així com la de l’entorn escolar.

•

Portar el material escolar necessari.

•

Els mòbils, si els porten, cal tenir-los parats i dins la motxilla o a la
guixeta. L’escola no es fa responsable en cas de pèrdua o trencament
de l’aparell.

•

Queda prohibida la gravació d’escenes des de dins o des de fora de
l’escola. Es pot incórrer en un delicte sobre la intimitat de les persones.

•

En casos en què l’alumne necessiti medicació, aquesta haurà d’estar
pautada pel metge i autoritzada pels pares. Ambdós casos per escrit.

•

En cas que un alumne necessiti assistència mèdica l’escola avisarà als
pares o trucarà directament al servei sanitari en funció de la gravetat.

La col·laboració mútua és essencial per a l’educació dels vostres fills.

Relació Família-Escola
•
•
•

•
•
•
•
•

La relació entre les famílies i l’escola es farà mitjançant la plataforma
Alexia o d’una trucada telefònica.
És molt recomanable que les famílies tinguin l’aplicació d’Alexia
instal·lada al mòbil.
Cada trimestre donarem un informe de notes, abans de Nadal, de
Setmana Santa i de final de curs. En cas que un alumne no superi el
trimestre d’alguna matèria, es plantejaran activitats per tal de recuperar
aquelles competències no assolides.
En cas que un alumne no superi la global de curs, haurà d’anar a la
prova extraordinària del mes de juny (del 17 al 22 de juny).
És recomanable fer un seguiment de les notes dels exàmens a través de
la plataforma Alexia.
Durant el curs el tutor concertarà una entrevista amb cadascuna de les
famílies per valorar el seguiment acadèmic de l’alumne. Si és necessari
concertarem altres entrevistes al llarg del curs.
És important la implicació de les famílies. En cas de voler demanar hora
amb un professor cal fer-ho a través de la plataforma Alexia.
El pares també poden demanar hora amb el professor o la professora
que imparteix una determinada assignatura per resoldre una qüestió
concreta que afecti només la seva matèria.
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Avaluació
Cal remarcar que les notes tindran el següent format:
•
•
•
•
•
•
•

NA: no assoliment
AS: assoliment satisfactori
AN: assoliment notable
AE: assoliment excel·lent

Al web de l’escola trobareu els criteris d’avaluació de cadascuna de les
assignatures que segueixen els vostres fills així com els principals
elements de la programació de cada matèria.
Cal destacar la importància de les notes de 1r, 2n i 3r per poder entrar a
Batxillerat o Cicles formatius. Per tant, és important obtenir bons
resultats des del principi de l’etapa.
També és important recordar la possibilitat de no promocionar de curs
amb tres assignatures suspeses o amb dues si aquestes són
simultàniament matemàtiques, llengua catalana o llengua castellana.

Calendari i Festes
Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener de 2021 ambdós
inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 ambdós
inclosos.
Últim dia de curs: 22 de juny de 2021.
Els festius de lliure elecció aprovats pel Consell Municipal són els següents:
•
•
•
•

Divendres 13 de novembre de 2020
Dilluns 7 de desembre de 2020
Dilluns 15 de febrer de 2021
Divendres 30 d’abril de 2021

Festes locals:
•

6 d’abril de 2020 (dia del Vilar)
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HORARI 4t A

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:00

Optativa
Ciències aplicades
Alemany
Tecnologia

Anglès

8:00

Optativa
Visual i plàstica
Física i química
Economia

Tutoria

Castellà

9:00

Socials

Religió

9:00

Matemàtiques

Optativa
Biologia i geología
Llatí
Informàtica

Català

10:00

PATI

PATI

10:00

PATI

PATI

PATI

10:15

Socials

Castellà

Optativa
Ciències aplicades
Alemany
Tecnologia

Optativa
Biologia i geología
Llatí
Informàtica

11:15

Optativa
Ciències aplicades
Alemany
Tecnologia

Optativa
Visual i plàstica
Física i química
Economia

Matemàtiques

Matemàtiques

12:15

PATI

PATI

PATI

12:30

Taller Creatiu

Matemàtiques

Anglès

13:30

Català

Anglès

Socials

10:20

Matemàtiques

Taller de francès

11:20

Optativa
Biologia i geología
Llatí
Informàtica

12:20

Català

15:15
16:15

Castellà
Educació
Física

Optativa
Visual i plàstica
Física i química
Economia

HORARIS DE VISITA DEL TUTOR:

Aquest curs acadèmic 2020-21 les entrevistes amb el tutor/a seran virtuals via
Teams. És imprescindible concertar prèviament dia i hora amb el/la tutor/a.
Recordem que quan hi hagi qualsevol qüestió que afecti una matèria concreta,
els pares us podeu dirigir al professor que la imparteix i demanar dia i hora de
visita virtual.
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COL·LEGI COR DE MARIA DE BLANES
PRESENTACIÓ DEL CURS 2020-2021
QUART ESO B
Equip directiu
Titular

Nemesio Rocamora

Directora Pedagògica

Anna Casadevall

Sotsdirectora

Carme Gálvez

Cap

d’Estudis

de David Pujol

secundària
Cap

d’Estudis

de Ana Alcaide

primària.
Cap d’EVICE

Anna Aceña

Equip d’Orientació Escolar
Psicopedagoga

Estefi Lizana

Tutoria
Tutor/-a 4t ESO B

Marta Llambí Coll

Professors de les diferents àrees
Matemàtiques

Marta Llambí i Maria Jesús Acevedo.

Llengua Catalana

Anna Brosed i Marta Portas

Llengua Castellana

Anna Brosed i Marta Portas

Anglès

Glòria González

Socials

Clara Castrillo

Educació Física

Sergi Cantón

Religió

Clara Castrillo

Optativa d’Informàtica

Josep Ma. Bancells

Optativa Llatí

Yolanda Alía
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Optativa d’Alemany

Glòria González

Optativa de Biologia i Marta Llambí
Geologia
Optativa

de

Física

i Maria Jesús Acevedo

Química
Optativa de Tecnologia
Optativa

de

Visual

Maria Jesús Acevedo
i Yolanda Roig

Plàstica
Optativa d’Economia
Optativa

de

aplicades

a

David Pujol

Ciències Marta Llambí
l’activitat

professional
Taller de Francès

Yolanda Roig

Taller Creatiu

Yolanda Roig

Normativa
A principis de curs donarem als alumnes la normativa de centre. Tot i això, us
destaquem les normes més importants a tenir en compte:
•

Assistir puntualment a classe és imprescindible pel bon funcionament
del curs.

•

La responsabilitat: l’interès pels estudis, l’esforç i l’afany de superació
són fonamentals.

•

Cal justificar les faltes d’assistència per escrit a través de la
plataforma Alexia.

•

Per sortir durant l’horari escolar caldrà l’autorització per escrit dels
pares o tutors.

•

Cal respectar tots els membres que formen part de la comunitat
educativa (professors, alumnes, personal no docent...)
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•

Tenir cura del material i de les instal·lacions. L’esforç per mantenir el
col·legi ha de ser responsabilitat de tots. S’hauran d’abonar els
desperfectes produïts per imprudència o negligència.

•

Portar el xandall reglamentari en bones condicions i marcat amb el nom
de l’alumne. Vestir de manera adequada per a un centre educatiu. Heu
d’entendre que a l’escola no es pot venir com es va a la platja o com es
va vestit per practicar qualsevol esport.

•

Mantenir una correcta higiene personal així com la de l’entorn escolar.

•

Portar el material escolar necessari.

•

Els mòbils, si els porten, cal tenir-los parats i dins la motxilla o a la
guixeta. L’escola no es fa responsable en cas de pèrdua o trencament
de l’aparell.

•

Queda prohibida la gravació d’escenes des de dins o des de fora de
l’escola. Es pot incórrer en un delicte sobre la intimitat de les persones.

•

En casos en què l’alumne necessiti medicació, aquesta haurà d’estar
pautada pel metge i autoritzada pels pares. Ambdós casos per escrit.

•

En cas que un alumne necessiti assistència mèdica l’escola avisarà als
pares o trucarà directament al servei sanitari en funció de la gravetat.

La col·laboració mútua és essencial per a l’educació dels vostres fills.

Relació Família-Escola
•
•
•

•
•

La relació entre les famílies i l’escola es farà mitjançant la plataforma
Alexia o d’una trucada telefònica.
És molt recomanable que les famílies tinguin l’aplicació d’Alexia
instal·lada al mòbil.
Cada trimestre donarem un informe de notes, abans de Nadal, de
Setmana Santa i de final de curs. En cas que un alumne no superi el
trimestre d’alguna matèria, es plantejaran activitats per tal de recuperar
aquelles competències no assolides.
En cas que un alumne no superi la global de curs, haurà d’anar a la
prova extraordinària del mes de juny (del 17 al 22 de juny).
És recomanable fer un seguiment de les notes dels exàmens a través de
la plataforma Alexia.
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•
•
•

Durant el curs el tutor concertarà una entrevista amb cadascuna de les
famílies per valorar el seguiment acadèmic de l’alumne. Si és necessari
concertarem altres entrevistes al llarg del curs.
És important la implicació de les famílies. En cas de voler demanar hora
amb un professor cal fer-ho a través de la plataforma Alexia.
El pares també poden demanar hora amb el professor o la professora
que imparteix una determinada assignatura per resoldre una qüestió
concreta que afecti només la seva matèria.

Avaluació
Cal remarcar que les notes tindran el següent format:
•
•
•
•
•
•
•

NA: no assoliment
AS: assoliment satisfactori
AN: assoliment notable
AE: assoliment excel•lent

Al web de l’escola trobareu els criteris d’avaluació de cadascuna de les
assignatures que segueixen els vostres fills així com els principals
elements de la programació de cada matèria.
Cal destacar la importància de les notes de 1r, 2n i 3r per poder entrar a
Batxillerat o Cicles formatius. Per tant, és important obtenir bons
resultats des del principi de l’etapa.
També és important recordar la possibilitat de no promocionar de curs
amb tres assignatures suspeses o amb dues si aquestes són
simultàniament matemàtiques, llengua catalana o llengua castellana.

Calendari i Festes
Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener de 2021 ambdós
inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril de 2021 ambdós
inclosos.
Últim dia de curs: 22 de juny de 2021.
Els festius de lliure elecció aprovats pel Consell Municipal són els següents:
•
•

Divendres 13 de novembre de 2020
Dilluns 7 de desembre de 2020
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•
•

Dilluns 15 de febrer de 2021
Divendres 30 d’abril de 2021

Festes locals:
•

6 d’abril de 2020 (dia del Vilar)

HORARI 4t B
DILLUNS

8:00

Optativa
Ciències aplicades
Alemany
Tecnologia

9:00

Anglès

10:00

PATI

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Optativa
Visual i plàstica
Física i química
Economia

Tutoria

Castellà

9:00

Matemàtiques

Optativa
Biologia i geología
Llatí
Informàtica

Català

10:00

PATI

PATI

PATI

8:00
Educació Física

PATI

10:20

Matemàtiques

Socials

10:15

Anglès

Castellà

Optativa
Ciències aplicades
Alemany
Tecnologia

11:20

Optativa
Biologia i geología
Llatí
Informàtica

Optativa
Biologia i geología
Llatí
Informàtica

11:15

Optativa
Ciències aplicades
Alemany
Tecnologia

Optativa
Visual i plàstica
Física i química
Economia

Matemàtiques

12:20

Català

Matemàtiques

12:15

PATI

PATI

PATI

12:30

Religió

Matemàtiques

Taller creatiu

13:30

Català

Socials

Anglès

15:15

16:15

Socials

Taller de Francès

Castellà
Optativa
Visual i plàstica
Física i química
Economia

HORARIS DE VISITA DEL TUTOR:

És imprescindible concertar prèviament dia i hora amb el/la tutor/a perquè
farem una reunió per Teams.
Recordem que quan hi hagi qualsevol qüestió que afecti una matèria concreta,
els pares us podeu dirigir al professor que la imparteix i demanar dia i hora de
visita, preferiblement a través de la plataforma Alexia.
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