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Educació Secundària Obligatòria 
 

L’Institut Arraona es proposa com a tasques fonamentals ajudar l’alumnat en l’assoliment dels 
coneixements adequats a les seves capacitats i orientar-lo en la seva formació acadèmica i personal.  
 
L’alumnat de secundària es troba en una edat en què necessita atenció i assessorament per tal de 
decidir les opcions acadèmiques que perfilaran el seu futur. En aquest sentit, es fa imprescindible la 
col·laboració entre l’Institut i les famílies. 
 
Us proporcionem aquest dossier perquè disposeu d’informació sobre el nostre centre. 
 

1 Organigrama 
 

 Director: Toni Lamagrande 
 Cap d’estudis: Andreu Huizinga (2n i 3r ESO i Batxillerat) 
 Cap d’estudis adjunt: Cynthia Del Jesús (1r i 4t ESO) 
 Secretària: Marta Casas 
 Coordinadora pedagògica: Tomi Del Jesús 
 Coordinadora 3r d’ESO: Assumpta Abellán 

 

2 Tutories 3r ESO 
 

 3r ESO A: Lorena Díaz.  T. Individuals: Rosa Clemente i Toni Fuentes. 
 3r ESO B: Assumpta Abellán. T. Individuals: Lluís Conca i Toni Fuentes. 
 3r ESO C: Imma Moles. T. Individuals: Montse Hernández i Toni Fuentes. 

 

3 Horari 
 

L’horari general de classe és el següent: 
De dilluns a divendres:  de 7.55 h a 14.35 h  
Esbarjos: de les 9.55 h a les 10.15 h i de les 12.15 h a les 12.35 h  
 

Per assistir a classe cal portar els llibres i/o el material necessari. 
 
La porta d'accés al centre estarà tancada durant l'horari lectiu i l’alumnat d'ESO no pot sortir del centre 
sense una autorització. La família ha de venir a recollir a l’alumne/a i s’ha de deixar constància al 
registre corresponent a consergeria.  
 
L’assistència i la puntualitat són obligatòries (la porta d’entrada es tancarà a les 8h), qualsevol falta 
s’ha de justificar documentalment.  Les justificacions de les faltes d’assistència es fan mitjançant 
l’agenda i justificant mèdic.  

L'alumne/a lliurarà el justificant al tutor/a individual en un termini màxim d’una setmana des de la 
seva reincorporació. 

L’acumulació de faltes d’assistència injustificades constitueix una conducta contrària a les normes de 
convivència i es comunica a la família. 
 
Els retards i les faltes, si són previsibles, s’han d’avisar anticipadament. Els retards no justificats tenen 
el mateix tractament que les faltes no justificades. 
 
En cas de malaltia, recomanem que la família es posi en contacte amb el tutor/a individual al més 
aviat possible. 
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4 Convivència 
 

Un dels objectius del centre és fomentar els bons hàbits de convivència entre els diferents estaments 
de l’institut.  

 
Per poder disposar d’un espai adequat per a l’estudi hem de vetllar pel bon manteniment de les 
instal·lacions i afavorir un ambient de treball i de respecte. 
 
El nostre centre ofereix un servei de mediació amb l’objectiu de resoldre conflictes dins d’un context 
educatiu. La participació en el procés de mediació és voluntària.  
A més a més, també participem en el Programa TEI (Tutoria entre iguals) com a eina de prevenció de 
la violència i resolució de conflictes. 
 
Cal que recordeu que l’ús dels telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics no està permès al centre, 
excepte quan el professorat ho autoritzi de forma explícita per al desenvolupament d’una activitat. 
 
Si es produeix un incompliment de les obligacions de l’alumnat, s’aplicarà la normativa vigent (Llei 
12/2009 i Decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la 
convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya).  
 
Sancions per acumulació d’absències injustificades: 

 

1 P (retard de 1a 
hora) 

1 F (falta) 
 

3  R (retards d’altres 
hores) 

 

1 F (falta) 

3  F (de primeres 
hores) 

1 incidència (TI truca a la família) 

6 F (de primeres 
hores) 

1 incidència  (l’alumne/a ve castigat al 
centre a les 7.30h) 

9 F (de primeres 
hores) 

1 amonestació escrita 

6 F  1a amonestació 

12 F 2a amonestació 

18 F  obertura d’expedient 
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Segons les NOFC totes les faltes i les sancions que es generen són acumulables durant tot el curs. 
 

Nombre 
de faltes 

tipus de faltes què genera 

1 E (expulsió) 1 incidència 

3 A (actitud) 1 incidència 

1 A 

(durant els acompanyaments i sortides 
equival a una E) 

1 incidència 

3 P 
(retards a 1a hora) 

1 incidència 

1 Incidència mòbil: SÍ el lliura Expulsió de l’aula, amonestació (si escau) i mòbil 2 
dies en custòdia 

1 Incidència mòbil: NO el lliura Expulsió de l’aula i expedient directe  
(1 dia d’expulsió del centre).  

 

3 

incidències  1 amonestació escrita 

1 fer campana 1 

amonestació escrita 

3 amonestacions 
escrites 

obertura d’expedient 

1 falta molt greu obertura d’expedient 

 

Quant a les sortides, els alumnes que tinguin un expedient disciplinari no podran assistir-hi. No 
obstant, es tindrà en compte si l’alumne/a ha reconduït la seva conducta des que va ser expedientat. 
Si és així, el professorat que porta a terme la sortida, juntament amb els caps d’estudis, pot decidir si 
l’alumne/a en qüestió pot participar-hi finalment o no.  

 

5 Protocol d’atenció als pares 
 

Sempre que calgui tractar qualsevol aspecte referent a l’alumnat del centre, les famílies poden 
concertar una visita amb el tutor/a individual corresponent via telefònica o per escrit, via agenda, 
ieducació i/o  e-mail del centre ( a8024765@xtec.cat)   
 
En els casos en què la família necessiti contactar amb altres estaments del centre, sol·licitarà cita 
prèvia respectant l’ordre següent: coordinadors de nivell, caps d’estudis i director. 
 

6 Protocol en cas de malalties o accidents 
 

En el cas que algun/a alumne/a es trobi malament i no pugui continuar amb les activitats habituals, 
avisarem la seva família perquè el/la vinguin a recollir i s’haurà de deixar constància al registre 
corresponent a consergeria. 
 
 
 

mailto:a8024765@xtec.cat
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7 Currículum 
 

Matèries  Hores   

Llengua catalana i literatura  3  Per tal de millorar la competència lingüística i 
matemàtica, de dos grups en creem dos més de manera 
que tenim grups més reduïts i homogenis per nivell.  
 
Com a una altra mesura d’atenció a la diversitat, oferim 
una aula oberta per aquells alumnes que segons el seu 
perfil necessiten aquest recurs. 
 
L’alumnat cursarà també la matèria d’aprenentatge i 
servei (APS) en horari lectiu i fora de l’institut. 
              

                                         
Projectes: el projecte Le Français en projet és anual i 
està pensat per aquells alumnes que van cursar francès 
els cursos passats i volen continuar-lo a 3r d’ESO. La 
resta de l’alumnat cursarà o un projecte anual de teatre 
en anglès: Enjoying English Through Drama o dos 
projectes, un cada quadrimestre, en el que sempre hi ha 
dos professors a l’aula i es treballa de manera 
transversal. Aquests projectes són: Filoart i 
Bibliopsinopsis. I part de l’alumnat farà. 
 
El treball de síntesi es realitzarà a l’abril durant la 
setmana de sortides i viatges (rebran tots els detalls més 
endavant). 

Llengua castellana i literatura  3  

Llengua estrangera (anglès)  3  

Matemàtiques  4  

Ciències de la naturalesa / Física 
i Química 

  
2+2 

 

 

Ciències socials  3  

Educació física  2  

Tecnologia  2  

Educació visual i plàstica  2  

Projectes - Religió / Cultura i 
Valors 

 2  

Tutoria  2  

Total  30  

Treball de síntesi  1  

8 Calendari 
 
El curs es divideix en tres trimestres: 

 1r trimestre: del 14/09/18 al 5/12/18 

 2n trimestre: del 10/12/18 al 08/03/19 

 3r trimestre: del 11/03/19 al 14/06/19 
 

Període de vacances: 

 Nadal: des del 22/12/2018 fins al 7/01/2019 (ambdós inclosos). 

 Setmana Santa: des del 13/04/2019 fins al 22/04/2019 (ambdós inclosos). 
 
Dies de lliure disposició i festiu local: 

 02/11/2018 

 07/12/2018 

 11/02/2019 

 04/03/2019 

 13/05/2019 (festiu local) 
 

Lliurament de notes: 

 Avaluació inicial: 9/11/18 

 1a avaluació: 20/12/18 

 2a avaluació: 22/03/19 

 3a avaluació: 14/06/19 

 Avaluació final: 28/06/19 
 

Aquestes dates poden ser modificades al llarg del curs per motius sobrevinguts. 
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9 Serveis 

9.1 Servei d’infermeria 

D’acord amb el Projecte Salut i Escola, el centre disposa d’un servei d’atenció sanitària format per una 
infermera que atendrà de forma voluntària i confidencial alumnes de 3r i 4t d’ESO i, excepcionalment, 
altres nivells.  

Aquesta professional treballa de forma coordinada, si escau, en actuacions concretes amb el 
professorat del centre. 

9.2 Servei de l’àmbit de lectura                                                          

L’àmbit de lectura del centre estarà obert de dilluns a divendres a les hores de l’esbarjo. 
A més a més, els alumnes poden participar en un club lector, tres dimecres per la tarda al llarg del 
curs. 
 

10 D’altres informacions 

Us informem que és important consultar el web del centre (http://agora.xtec.cat/ies-arraona/) ja que 
hi pengem informacions rellevants, com ara el calendari de sortides i activitats i notificacions diverses. 

D’altra banda, us volem recordar la importància de la col·laboració de les famílies amb el centre 
educatiu. Cal reforçar hàbits de treball i estudi a casa, establir horaris  i donar suport a les mesures 
disciplinàries que s’imposin des del centre. Pensem que el suport de les famílies al centre és 
fonamental per poder garantir l’èxit dels vostres fills, tant en l’àmbit acadèmic, com en el personal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Coming together is a beginning; 

Keeping together is progress; 

Working together is success”. 

[Henry Ford.] 

http://agora.xtec.cat/ies-arraona/
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1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
D No lectiu alumnat D Festiu

D Festiu D D Sortida tutorial

D Inici del 1r trimestre

1 2 3 4 1 2

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30

D Festiu D Dia de lliure disposició D Festiu D

D Lliurament de notes de l'avaluació inicial D Inici  2n trimestre ESO i 1r  BATX

D Inici del 2n trimestre 2n BATX D Lliurament de notes d'ESO i 1r BATX

30 Lliurament de notes 2n BATX D

31 1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28

D D Lliure disposició D Inici 3r trim. 2n BAT

D Inici 2n quadrimestre (projectes) D Lliurament de notes de 2n BATX

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30

D Lliurament notes 2n BATX D Lliure disposició D Setmana de viatges 

D Inici 3r  trimestre ESO i 1r  BATX D

D Lliurament notes d'ESO i 1r BATX

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

D
Festiu

D D
Finalització 3r trim. ESO i lliurament notes 3r trim.

D Ex. pendents 2n BATX D Exàmens recuperació/millora nota

D Exàmens finals 2n BATX D Horari no lectiu. A determinar.

D Inici preparació PAU 2n BATX D Lliurament de notes finals

Finalització 3r trim. 2n BATX i 

lliurament notes 2n BATX

novembre 18 desembre 18

Dia de lliure disposició

Vacances de Nadal

gener 19 febrer 19

Vacances de Nadal

març 19 abril 19

Vacances de Setmana Santa

maig 19 juny 19

setembre 18 octubre 18

 Reunió tutors amb famíles


