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FULL INFORMATIU  
Curs 2015-16 

Número 1, juliol 2015 

1. EQUIP DIRECTIU 

L’equip directiu de l’Institut està format per: 

• Anabel Rodríguez Membrilla, directora 
• Ramon Carreté Aixalà, cap d’estudis 
• Xavier Tresserra Barba, cap d’estudis adjunt 
• Núria Vives Torrelles, secretària 
• Àngels Almazán Cano, coordinadora pedagògica 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que vulgueu resoldre. 

2. CALENDARI DEL CURS 

El calendari del curs 2015-16, d’acord amb el calendari establert pel Departament 
d’Ensenyament i els dies de lliure disposició proposats pel Consell Escolar municipal, és 
el següent: 

• Presentació i inici de les classes d’ESO i Batxille rat:  14 de setembre 
de 2015 

• Presentació de CFGM: 14 de setembre de 2015 

• Inici de les classes de CFGM: 15 de setembre de 2015 

• Presentació de CFGS: 21 de setembre de 2015 

• Inici de les classes de CFGS:  22 de setembre de 2015 

• Darrer dia de classe: 21 de juny de 2016 

• Períodes de vacances: 

o Nadal:                  23 desembre a 7 gener 

o Setmana Santa:                 19 març a 28 març de 2016 

o Estiu:                   des del 22 de juny de 2016 

• Dies festius: 

o El Pilar:     12 d’octubre de 2015 

o Tots Sants     1 de novembre de 2015 

o Immaculada:                8 de desembre de 2015 

o Festa Major d’hivern:              22 de gener de 2016 

o Dia del treball:              1 de maig de 2016 

o Segona Pasqua                 16 de maig de 2016 (pendent    
     de confirmació) 
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• Dies de lliure disposició: 

o 2 de novembre de 2015 

o 7 de desembre de 2015 

o 8 de gener de 2016 

o 8 de febrer de 2016 

o 29 d’abril de 2016 

 

 

3. ACOLLIDA I MARC HORARI 

L’acollida  dels alumnes a l’inici de curs es farà a la sala d’actes i després a l’aula se’ls 
presentarà el curs en l’horari següent:  

• 1r d’ESO:  14 de setembre, de  9:00 a 12:00 hores  

• 2n d’ESO:  14 de setembre, de 10:00 a 11:30 hores 

• 3r d’ESO:  14 de setembre, de 10:30 a 12:00 hores 

• 4t d’ESO:  14 de setembre, de 11:00 a 12:30 hores 

• 1r i 2n Batxillerat:  14 de setembre, a les 11:30 hores 

• CAS:  14 de setembre, a les 12 hores 

• 1r CFGM: 14 de setembre, a les 12.30 hores. 

• 2n de CFGM: 14 de setembre, a les 16:00 hores a l’aulari de l’especialitat. 

• 1r CFGS: 21 de setembre a les 12:30 hores. 

• 2n CFGS: 21 de setembre a les 16:00 hores, a l’aulari de l’especialitat. 

 

El marc horari  del centre és el següent: 

• Matí: ESO, Batxillerat  

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:00 – 9:00      

9:00 – 10:00      

10:00 – 10:20 Esbarjo 

10:20 – 11:20      

11:20 – 12:20      

12:20 – 12:40 Esbarjo 

12:40 – 13:40      

13:40 – 14:40      
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• CCFF: 
 

• 1r curs d’FP de grau mitjà: matí de 8 a 14:40 h (excepte dimecres de 8:00 a 
13:40 h). 

• 2n curs d’FP de grau mitjà: tarda de dilluns a dijous de 15:00 a 21:30 h 
(excepte dimecres de 17:00 a 21:30 h) En el cas de TIM dimecres de 16h a 
21:30 h. 

• 1r curs d’FP de grau superior: matí de 8 a 14:40 h (excepte dimecres de 8:00 a 
13:40 h). En el cas del DAS: tots els matins de 8 a 14:40 h. 

• 2n curs d’FP de grau superior: tarda de dilluns a dijous de 15:00 a 21:30 h 
(excepte dimecres de 17:00 a 21:30 h). En el cas del DAS dimecres de 16h a 
21:30h. 

 
• CAS 

• De dilluns a divendres de 8:00 a 12:20 h. 

 

4. REUNIÓ DE MARES I PARES 

Totes les famílies sereu convocades durant el mesos de setembre i octubre  per a 
conèixer els tutors/es dels vostres fills i filles, i informar-vos de diverses qüestions 
relacionades amb el funcionament del curs 2015-16. 

5. MATERIAL ESCOLAR 

Teniu penjat al web  del centre el llistat de llibres i material escolar  per a cada curs. Per 
a la vostra comoditat, l’adjuntem amb aquesta carta. També el trobareu a la vostra 
disposició al taulell de secretaria de l’Institut. 

• ORDINADORS PORTÀTILS: 

Pel que fa als portàtils, els alumnes de 4t d’ESO els hauran de continuar portant ja que 
l’anglès tindrà llibre digital i la resta de matèries treballaran alguns continguts amb suport 
digital. 

Recomanem a les famílies que en feu revisió per tenir-los a punt en començar el curs. Us 
proporcionem el telèfon del servei tècnic de Toshiba per si el preciseu en algun moment: 
902 283 283. 

• AGENDA I MATERIAL COMPLEMENTARI: 

El centre subministrarà una carpeta amb separadors a cada alumne matriculat.  

El material específic de cada matèria el trobareu desglossat al full adjunt. 

L’agenda escolar forma part obligatòria del material escolar i serà proporcionada a tot 
l’alumnat d’ESO el mateix dia 14 de setembre per part dels tutors/es. Tots els alumnes 
utilitzaran la mateixa agenda i no se n’ha de comprar cap altra. 

No portar el material adient afectarà a l’avaluació. 
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6. PROJECTE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES AMPA INSTITUT 
GABRIELA MISTRAL 

L’AMPA de l’Institut Gabriela Mistral implementa el projecte de reutilització de llibres 
iniciat fa alguns cursos, amb la incorporació de la totalitat dels llibres de text. L’objectiu 
que marca aquest projecte és el de facilitar els llibres a les famílies a un preu raonable 
donada la situació econòmica que estem vivint. 

Amb la present adjuntem tota la informació d’aquest projecte perquè les famílies que ho 
desitgin s’hi puguin acollir. A tot l’alumnat s’enviarà el llistat de llibres que els 
correspon en cas de superar el curs.  Per tant, s’entén que si l’alumne/a hagués de 
repetir s’hauria d’acollir a la reutilització del c urs que li toqui . Teniu tota la informació 
del projecte de reutilització de llibres a la pestanya de “Llibres i més info” a la pàgina web 
del centre: http://www.iesgabrielamistral.com.  Demanem a totes les famílies que hi esteu 
interessades, feu el pagament el més aviat possible  per poder fer la previsió dels qui hi 
formaran part. Si teniu alguna dificultat econòmica poseu-vos en contacte amb l’AMPA de 
l’institut: ampaiesgmistral@gmail.com , també els podreu contactar als dimarts de 16 a 
18h. a partir de setembre. L’AMPA  donarà facilitats sempre que la família estigui al 
corrent del pagament de les quotes d’anys anteriors. 

Donada l’envergadura del projecte l’AMPA demana la màxima col·laboració de totes 
aquelles famílies que vulguin ajudar en les tasques d’organització d’aquest, com: selecció 
de llibres, etiquetatge, redistribució de llibres a les aules, confecció de lots, etc. Tots els 
que hi esteu interessats poseu-vos en contacte  amb l’Ampa  de l’institut al correu 
electrònic: ampaiesgmistral@gmail.com    

El lliurament de llibres es farà per part de l’AMPA  a l’aula B41 de l’INS Gabriela 
Mistral:  

1r d’ESO: 8 de setembre de 17 a 19h. 

2n d’ESO: 9 de setembre de 17 a 19h. 

3r i 4t d’ESO:  10 de setembre de 17 a 19h. 

En aquest moment les famílies hauran de lliurar el full de compromís a l’AMPA i el 
comprovant del pagament. 

 

7. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
Com cada any, família i direcció, signem la carta que ens compromet en el procés 
d’aprenentatge i seguiment dels vostres fills/es, el nostre alumnat. El dia de la reunió de 
famílies se us lliurarà la carta de compromís per tal que la signeu i la lliureu al tutor/a.  

 

 

 

 

 



 

Full informatiu, núm 1 
Curs 2015-16 

5

 Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Gabriela Mistral 

8. SORTIDES 

En el proper full informatiu informarem de les sortides previstes aquest curs per a cada 
nivell, i es lliurarà a cada grup el full d’autorització que caldrà tornar signat. El pagament 
es realitzarà en dos terminis (octubre i gener).Preguem que sigueu molt rigorosos amb 
el compliment dels terminis de pagament per tal de poder-les organitzar amb el 
temps que ens cal.  Durant el mes de maig es regularitzarà l’import exacte que correspon 
a cada nivell segons les sortides realitzades i es passarà un tercer document amb la 
liquidació de les sortides realitzades per efectuar un tercer pagament o la corresponent 
devolució a les famílies. 

Els dos pagaments de 1r, 2n, 4t d’ESO i 2n de Batxillerat seran cadascun de: 30 € 

Els dos pagaments de 3r d’ESO i 1r  de Batxillerat seran cadascun de : 40€ 

Les sortides són considerades activitats pedagògiques essencials pel projecte educatiu i 
per tant són activitats obligatòries.  

9. HORARI de SECRETARIA (Atenció al públic) 
 

Juliol (fins al divendres 24 de juliol): de 9 a 14:00 hores  
 
Setembre (fins al 14 de setembre): de 9 a 14:00 hores 
 
Resta del curs:  matins de 9 a 14:00 hores 
    
   Tardes: dimarts i dijous de 15:00 a 18:30 hores 


