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Indicacions COVID-19

 Requisits d’accés al centre

 Entrades i sortides

 Grups de convivència

 Optatives

 Patis

 Ús de la mascareta

 Rentat de mans

 Ús dels WC



Plataforma Clickedu

 Oberta a les famílies a partir de mitjans de setembre

 Consulta de notes d’exàmens i controls

 Control d’assistència i retards

 Comunicacions (avisos de consergeria)

 Rebuts

 S’enviaran les claus d'accés



• La Fundació Privada Antonio F. Cagigós, creada
amb la finalitat de potenciar el bon nom i prestigi de
l’escola Pàlcam i premiar l’excel·lència i esforç del
seu alumnat, convoca les “BEQUES ANTONI F.
CAGIGÓS”

• S’estableixen, amb caràcter anual, dues beques per
als alumnes de 4t d’ESO i dues per als alumnes de
cadascun dels cursos de Batxillerat amb una
quantia de 2000 € cada una.



Reviu: inspira’t en la natura
Les activitats de valors  per a aquest curs reuneixen 
dos objectius:

 Mirar endavant, sense ignorar la pandèmia però 
amb la  voluntat de cercar en el futur: reviu.

 Com a objectiu d’escola d’avançar en la línia 
d’escola verda: inspira’t en la natura.

Educació en Valors



4t ESO

AUTONOMÍA, 

TOLERANCIA I 

EMPATIA



MATÈRIES COMUNES



MATÈRIES OPTATIVES



MATÈRIES

COMPLEMENTÀRIES



Han de ser interpretats només com un dels
indicadors d'un nivell maduratiu o un
rendiment donat en una situació
determinada, però, en cap cas, pot ser
interpretat com el nivell de capacitat final, ni
tampoc com un indicador predictiu.

Es mesura la normalitat,

en cap cas es mesuren patologies.

1,2 i 3 Desembre.



SERVEI COMUNITARI i EFEC

Per motius de la pandèmia, el servei comunitari a les

residencies queda restringit. Continuem com el curs

anterior treballant amb:

 Caritas

 Diferents recollides a l’escola

EFEC: Educació financera a les escoles de Catalunya.

5 tallers relacionats amb finances. Pendent de confirmar 

dates.





• L’ús del mòbil a l’escola està prohibit en tots els espais comuns

(pati, bar, passadissos...) i a l’aula. Quan els alumnes entrin al

matí hauran de deixar el mòbil apagat/silenci a les taquilles i no

els tornaran a agafar fins que marxin. Això vol dir que cap

alumne pot portar el mòbil a sobre en cap moment del dia.

• En cas que algú incompleixi la norma, els/les professors/res el

retiraran. L’escola se’l quedarà 3 dies naturals i després el

retornarà a l’alumne/a.



 Els alumnes s’han d’endur diàriament el

dispositiu a casa.

 És la seva responsabilitat portar-lo

carregat cada dia, no es podrà fer-ho a

l’aula.

 A les hores de pati s’ha de guardar a la

taquilla de l’alumne/a.
 Cada alumne/a és responsable del seu IPAD i no pot

en cap cas manipular el d’un altre/a company/a.

 Si un alumne/a fa un mal ús de l’IPAD és

responsabilitat del professor agafar-li durant la

classe. Si ho considera oportú, enviarà un correu al

tutor informant de la incidència.

 La sanció per mal ús serà el bloqueig durant 3 dies

de tot l’IPAD excepte els llibres digitals.



SORTIDES

CONVIVENCIES

27,28 i 29 OCTUBRE

2n trimestre

Per Determinar

3r trimestre

Sortida final de curs



Informacions diverses

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

7 de desembre

28 de febrer

3 de juny

TUTORIES

Presencials / on line

4 ESO B- Antonio Jorge. Dijous de 8 a 9.

ajorge@palcam.cat 

4 ESO C- Oriol Toro.  Dilluns de 8 a 9.

otoro@palcam.cat 

Els tutors de 4t ESO

4 ESO A- Francisco Giraldo. Dijous de 8 a 9.

fgiraldo@palcam.cat 




