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1. ALEXIA 
 
Enguany hem posat en marxa una nova plataforma per al control de l’assistència i les               
incidències de l’alumnat. Aquesta aplicació ens ha de permetre també una millor            
comunicació amb les famílies, per a l’enviament de correus electrònics i altres documents,             
així com disposar d’informes d’avaluació més complerts.  

La posada en marxa del sistema ha estat costosa, però ara l’aplicació ja és operativa. Fa                
pocs dies heu d’haver rebut un correu electrònic a l’adreça que ens veu facilitar amb les                
dades d’accés i hem comprovat que moltes famílies ja us hi heu connectat. En cas que no                 
hàgiu rebut aquest correu, no funcioni l’usuari i contrasenya o us trobeu amb qualsevol              
altra incidència, podeu comunicar-ho a l’adreça alexia@insgabrielamistral.cat. Si seguiu         
tenint problemes d’accés, adreceu-vos a la secretaria del centre o al tutor/a del vostre              
fill/a. 

L’accés a la plataforma es troba a la part superior dreta de la pàgina web de l’institut.  

 
 
També es pot descarregar l’aplicació per a Android (https://goo.gl/hdBAeJ) i iOS           
(https://goo.gl/RREJ6e). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Full informatiu - núm. 2 - Curs 2017-18 
 

1 

mailto:alexia@insgabrielamistral.cat
https://goo.gl/hdBAeJ
https://goo.gl/RREJ6e


 

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. 

Tutories d’ESO, Batxillerat i CIS 

GRUPS TUTORS/ES ATENCIÓ A FAMÍLIES 

1r ESO A Araceli Velasco Ojosnegros Dimecres, 10:20 – 11:20 

1r ESO B Txell Garcia Sànchez Dimecres, 11:20 – 12:20 

1r ESO C Cinta Montaner Perisé Dimecres, 10:20 – 11:20 

1r ESO D Rubén Rodríguez Rodríguez Dimecres, 12:40 – 13:40 

1r ESO E José Pelegrín Fuentes Dijous, 10:20 – 11:20 

2n ESO A Yolanda Vega Nevado Dilluns, 12:40 – 13:40 

2n ESO B Ester Sànchez Roig Dimecres, 10:20 – 11:20 

2n ESO C Jordi Colomer Ruiz Dimarts, 10:20 – 11:20 

2n ESO D Albert Sola Gil Dijous, 10:20 – 11:20 

2n ESO E Anna Gómez Cortés Dimarts, 10:20 – 11:20 

3r ESO A Eva Gil Torrico Dijous, 10:20 – 11:20 

3r ESO B Carme Ferrer Martínez Divendres, 10:20 – 11:20 

3r ESO C Eva Giménez Pérez Dimarts, 11:20 – 12:20 

3r ESO D Benjamí López Zopettil Dijous, 10:20 – 11:20 

4t ESO A Txell Aicart Gàlvez Divendres, 9:00 – 10:00 

4t ESO B Oriol Pachés Gosàlbez Dimecres, 9:00 – 10:00 

4t ESO C Vicent Sales Merino Dimecres, 10:20 – 11:20 

4t ESO D Óscar Rescalvo Palomares Dilluns, 11:20 - 12:20 

1r BAT A 

1r BAT B 

Montse Escolfet Desco 

Francisco Calleja Ruiz 

Dijous, 10:20 – 11:20 

Dimarts, 9:00 – 10:00 

2n BAT Elena Segura Alemán Dilluns, 12:40 – 13:40 

CIS Lourdes Baena Rivas Dimarts, 10:20 – 11:20 
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Coordinadors/es de nivell en l’ESO i hores d’atenció: 

Dolors Balaguer Ricart (1r ESO): dimarts, 12:40 – 13:40 

Engracia Megía Sánchez (2n ESO): dimecres, 12:40 – 13:40 

Laia Piñol Marcos (3r ESO): dijous, 10:20 – 11:20 

Marta Monfort Subirana (4t ESO): dijous, 12:40 -13:40 

Coordinadora de batxillerat: 

Elena Segura Alemán: dimarts, 9:00 – 10:00 

 

Tutories de CCFF 

GRUP TUTOR/A ATENCIÓ A FAMÍLIES 

1r CFGM TIM  Marc Martín Ferrer  Divendres, 12:40 – 13:40 

2n CFGM TIM Antonio Aranda Soria Dilluns, 17:00 - 18:00 

1r CFGM ADM A Elisabeth Domínguez Gómez Divendres, 10:20 - 11:20 

2n CFGM ADM2 Pilar Monsonet Montes Dimarts, 9:00 – 10:00 

1r CFGS EIS1 Victòria Fraga Fernández Dimecres, 18:30 – 19:30 

2n CFGS EIS2 Manoli Fages Capel Dijous, 18:30 – 19:30 

1r DAS Eva Cuello Peralta Dimecres, 17:00 – 18:00 

2n DAS M. Àngels García Iranzo Dijous, 16:00 – 17:00 
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3. INSTITUT OBERT A LES TARDES 

A partir del mes de gener l’Associació Esportiva Gabriela Mistral vol reprendre les seves              
activitats, oferint les “tardes d’esport al Gabriela”. Properament us lliurarem informació           
més concreta (activitats, dies, horaris, preus,...). 

També us recordem que la biblioteca de l’Institut està oberta tots els dilluns de 15:00 a                
18:00 i dijous de 15:00 a 17:00. 

 

 

4. ELECCIONS CONSELL ESCOLAR SECTOR FAMÍLIES 
 
Hi ha pares i mares que eren representats del sector de famílies al Consell Escolar que                

han deixat el Consell Escolar en haver marxat ja els seus fills/es del centre, de manera                

que ha quedat vacant una plaça d’aquest sector fins a finals del 2020. En el primer                

Consell Escolar del curs vam acordar fer un procés electoral intern per poder cobrir              

aquesta vacant. En un primer intent no hi va haver candidats/es, però ara sí: 

● Cristina García García, mare de l’Ainoha Gómez de 3r d’ESO A 

● Miguel Ángel Gómez Rodríguez, pare del Mikel Gómez de 1r d’ESO E 

● Félix Martín García, pare del Pablo Martín Farrés de 2n d’ESO C 

● Silvia Ortiz Mañé, mare de l’Adrián Cano Ortiz de 3r d’ESO C 

● Esther Pérez García, mare de l’Anna Cano Pérez de 4t d’ESO A 

Volem agrair-los a tots la predisposició a participar d’aquest important òrgan de govern             

del centre, i demanem a totes les famílies que feu un petit esforç per venir a votar. 

Les eleccions seran el dilluns 27 de novembre, de 8:00 a 8:30 i de 14:30 a 15:00 al                  
vestíbul de l’Institut. El cens està format per tots els pares i mares d’alumnes i estarà                

publicat a la cartellera de l’Institut. Per votar caldrà identificar-se amb el DNI.  

La persona que obtingui més vots serà la que formarà part del Consell Escolar, mentre               

que la resta actuaran com a suplents, fins al proper procés electoral formal, que serà               

previsiblement al novembre del 2018. 
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5. AVALUACIONS TRIMESTRALS 

Aquest curs s’aprovarà una nova ordre d’avaluació per l’ESO que pretén potenciar            
l’avaluació de les competències i les dimensions de les diferents matèries. L’ordre serà             
d’obligat compliment el curs vinent, però ja ho posem en pràctica des d’enguany per tal de                
familiaritzar-vos amb el nou model d’avaluació. 

Tal i com us vàrem informar en les reunions de famílies, als butlletins trimestrals trobareu               
una nota qualitativa per avaluar el progrés dels vostres fills i filles. Les notes són les                
següents: 

● NA: No assoliment 
● AS: Assoliment suficient 
● AN: Assoliment notable 
● AE: Assoliment excel·lent 

També trobareu en cada matèria les dimensions d’aprenentatge de cada matèria.           
L’objectiu de reflectir-ho al butlletí és perquè tingueu coneixement del progrés en les             
diferents parts de les matèries dels vostres fills i filles, sempre que sigui possible. 

 

6. FINAL DE TRIMESTRE 

El dia 21 de desembre és inhàbil a efectes escolars a causa de les eleccions, de                
manera que l’Institut estarà tancat. 

El divendres 22 hi haurà, com cada any, la V Jornada d’educació en valors. Durant el                
dia hi haurà tallers i xerrades, i al final es donaran les notes del trimestre. Properament                
publicarem el cartell de la jornada. La jornada serà de 9 a 14:00, encara que el centre                 
estarà obert en l’horari habitual. 

El divendres 22 els Cicles formatius, els grups de matí vindran de 8:00- 11:00 i els grups                 
de tarda de 15:00-18:00, es participarà en la Jornada d’educació en valors i es lliuraran               
les notes del 1er trimestre. 

 

 

7. XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES  
 
L’Institut Gabriela Mistral ha passat a formar part de la Xarxa de competències bàsiques.              
L’objectiu de la participació en aquesta xarxa educativa és enfortir el canvi de             
transformació pedagògica en què estem immersos.  
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Aquesta xarxa ens permetrà crear connexions amb altres centres que tenen objectius            
educatius similars i compartir experiències i reflexions per la millora de la pràctica             
educativa. 

Podeu trobar més informació en la web xarxa de competències bàsiques:           
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/xarxacb/. 
 
 

8. 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. 
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Recordeu que al web de l'institut (http://agora.xtec.cat/iesgabrielamistral/) podeu trobar         

tots els fulls informatius. 
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