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FULL INFORMATIU 

Curs 2015-2016 

Número 2, setembre - octubre 2015 

 

Benvolgudes famílies, 

hem iniciat un nou curs que esperem que sigui profitós i satisfactori per a tota la 

comunitat educativa, començant pels vostres fills i filles, però també per als pares i mares 

i per al professorat i treballadors del centre. Som conscients de les moltes dificultats que 

ens trobem en els temps actuals, malgrat tot confiem que amb l’esforç de tots serem 

capaços de treure el màxim profit d’aquest curs. 

 

1. REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES 

 
Totes les famílies sou convocades durant el proper mes d’octubre per a conèixer els 

tutors/es dels vostres fills i filles, i informar-vos de diverses qüestions relacionades amb el 

funcionament del curs 2015-2016. Les reunions de 1r i 3r ESO ja es varen convocar el dia 

30 de setembre i les de 2n i 4t, el dia 7 d’octubre, a les 17.45. 

Les reunions de 1r i 2n de batxillerat tindran lloc el dimecres 14 d’octubre a les 17.30, en 

les aules respectives: 

1r batxillerat A – aula B31 

1r batxillerat B – aula B32 

2n batxillerat – aula B42 

 

2. TUTORIES 

 
Aquest és el professorat tutor de tots els grups del centre, amb el dia de la setmana que 

tenen disponible per atendre les famílies: 
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GRUPS TUTORS/ES ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

1r ESO A Rosa Perarnau Ramos Dijous 9:00 – 10:00 

1r ESO B Cinta Montaner Perisé Divendres 9:00 – 10:00 

1r ESO C 

1r ESO D 

1r ESO E 

Laia Piñol Marcos 

Dolors Balaguer Ricart 

Eva Giménez Pérez 

Dijous 11:20 – 12:20 

Dilluns 11:20 – 12:20 
 
Divendres 10:20 – 11:20 

2n ESO A Araceli Velasco Ojosnegros Dimarts 9:00 – 10:00 

2n ESO B Anna Gómez Cortés Dijous 9:00 – 10:00 

2n ESO C Marianna Seguí Ariza Dimecres 12:40 – 13:40 

2n ESO D Txell Garcia Sànchez Divendres 9:00 – 10:00 

2n ESO E Oriol Pachés Gosálbez Divendres 9:00 – 10:00 

3r ESO A Montse Escofet Desco Dimecres 10:20 – 11:20 

3r ESO B Carme Heredia Navarro Dimecres 11:20 – 12:20 

3r ESO C Mirnaya Chabás Segura Divendres 9:00 – 10:00 

4t ESO A Susanna Capdevila Fridrín Dimarts 9:00 – 10:00 

4t ESO B Jesús Cañizares Gutiérrez Dimecres 12:40 – 13:40 

4t ESO C Marta Monfort Subirana Dimecres 13:40 – 14:40 

 

1r BAT A 

1r BAT B 

Óscar Rescalvo Palomares 

Yolanda García Fernández 

Dijous 12:40 – 13:40 

Dimarts 9:00 – 10:00 

2n BAT Elena Segura Aleman (coord.) Divendres 9:00 – 10:00 

   

CAS Sonia Torres Batista Dijous 11:20 – 12:20 
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3. CORREU CORPORATIU D’ALUMNES 

 
Tot l’alumnat del centre disposarà d’una adreça de correu personal 

(usuari@insgabrielamistral.cat) per poder accedir al Moodle del centre (es tracta d’un 

entorn virtual d’ensenyament i aprenentatge) i per a altres usos pedagògics. 

 

4. APARCAMENT I MOBILITAT  

 
Per facilitar la mobilitat viària en les hores d’entrada i sortida al centre volem demanar la 

col·laboració de les famílies: 

 Utilitzeu l’espai d’aparcament pavimentat situat al costat de l’aparcament del 

centre si heu de deixar els vostres fills/es, aturar-vos provisionalment o maniobrar. 

 L’aparcament del centre és d’ús exclusiu per a professorat i personal de l’institut, 

especialment els matins. 

 Recordeu que davant del centre no hi ha zona d’estacionament. Intenteu no deixar 

el cotxe aturat a les portes del centre i així facilitem l’entrada i sortida d’alumnes i 

el servei del bus urbà diari. 

 

5. RECOMANACIONS SOBRE HÀBITS ALIMENTARIS  

 

Hem detectat, en alguns casos, que hi ha alumnes que vénen al centre sense haver 

ingerit cap o molt poc aliment. Aprofitem per recordar a les famílies la importància que té 

la nutrició dels adolescents i joves per al correcte desenvolupament de totes les 

capacitats físiques i psíquiques. Perquè us feu una idea, aproximadament el 20 % de la 

glucosa que necessita tot l’organisme és consumida per les neurones. És evident, per 

tant, que si volem garantir unes bones condicions per a l’aprenentatge, al llarg de tot el 

matí, és necessari que els vostres fills/es facin un primer esmorzar a casa, abans de venir 

al centre, a banda de l’entrepà i altres racions que també són recomanables consumir al 

llarg del matí, en el primer i/o segon pati. 

mailto:usuari@insgabrielamistral.cat
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6. PROJECTE TEI 

Aquest curs 2015-16 s´inicia al centre el programa TEI (Tutoria Entre Iguals). L´objectiu 

principal del TEI és afavorir la convivència al centre i evitar l´assetjament escolar. Els i les 

alumnes ja han rebut la informació i formació pertinent, així com el reconeixement, per 

part de l´equip directiu, per participar en el programa. Tots ells estan molt engrescats i, 

des d’aquest dimarts 6 d’octubre, que s’han fet les presentacions, els nois i noies de 

primer d’ESO ja coneixen els seus respectius tutors i tutores de tercer i quart, que els 

acompanyaran al llarg de tot el curs. 

 

7. SORTIDES DE TUTORIA DE L’ESO 

El proper dimecres 14 d’octubre, els alumnes de l’ESO faran una sortida de tutoria per 

enfortir la convivència entre ells. Rebreu una nota informativa més detallada ben aviat. 

Des del centre també s’està treballant per recuperar les convivències a 2n ESO i el viatge 

de finals de curs de 4t ESO.  

Finalment, recordem que el centre no impulsa ni té res a veure amb suposats viatges de 

batxillerat que es puguin realitzar sense professorat un cop finalitzat el curs. 

 

 

Recordeu que al web de l'institut (www.iesgabrielamistral.com) podeu trobar tots els fulls 

informatius. 

http://www.iesgabrielamistral.com/

