
 
 
    
 

 
 
 

 
 

 

   INS MIQUEL MARTÍ I POL 

Butlletí informatiu d’inici de curs 
 

 

 

 
 
 
 

Benvolgudes famílies, 
 
 
 
És una satisfacció adreçar-nos de nou a tots els pares i totes 
les mares de l’alumnat del nostre centre a començament 
d’aquest curs 2018-2019 i donar la benvinguda a tothom que 
porteu el/la vostre/a fill/a per primera vegada. 
 
Us trametem aquest butlletí informatiu amb les normes 
generals, els horaris i l’equip docent de l’Institut per aquest 
nou curs que comença al setembre. 
 
 
L’equip de professors i professores desitgem que el lligam 
entre tots/totes els/les integrants de la nostra comunitat 
educativa continuïn en la mateixa línia de col·laboració 
mantinguda fins ara. Valorem molt positivament, i considerem 
important i necessària, la vostra participació en la vida del 
nostre Centre. 
 
 
 
    Ben cordialment, 
 

L’equip docent de l’Ins Miquel Martí i Pol 
 
 
 
 
 

 

 
 

“Un dels principals 

objectius de l’educació 

ha de ser ampliar les 

finestres per les quals 

veiem el món” 
      Arnold H. Glasow 



 
1. CALENDARI I HORARIS 
 
El curs comença oficialment el dimecres 12 de setembre de 2018 i 
acaba el divendres 21 de juny de 2019. 
 
1.1 Vacances 
 
Nadal: 21 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos. 
Setmana Santa: 13 d’abril al 22 d’abril, ambdós inclosos. 
 
1.2 Dies festius 
- Oficials 
1 de novembre 
6 i 8 de desembre (La Immaculada) 
i els que determini el Departament de Treball per a l’any 2019 
 
- Lliure disposició 
2 de novembre de 2018 
7 de desembre de 2018 
4 de març  de 2019 
 
- Festes locals 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat determinarà els dos dies de 
festa local, què oportunament informarem. 
 
1.3 Horari de visites 
 
Cada tutor/a informarà al seu alumnat de l’horari de visites que té assignat. 
En cas d’incompatibilitat horària amb el/la tutor/a del/de la vostre/a fill/a 
poseu-vos en contacte amb ell/a (telèfon, escrit a l’agenda...) per sol·licitar 
una altra hora que sigui adient per a tothom. 

 
1.4 Calendari de reunions de començament de curs 
Reunions de pares i mares: 
 
CURS DIA HORA 
2n d’ ESO 03.10.18 17:45 
3r d’ ESO 03.10.18 17:45 
4t d’ ESO 26.09.18 17:45 
1r Batxillerat 26.09.18 17:45 
2n Batxillerat 26.09.18 18:15 
 
La reunió amb les famílies de 1r d’ ESO de nova incorporació es va 
celebrar el passat mes de juny, es farà una altra reunió a l’octubre. 

2.  PLA D’ACOLLIDA ALUMNAT D’ESO I BATXILLERAT 
 
 
CURS DIA HORA 
 
1r d’ ESO 12-09-18 09:00 presentació tutorial i informació 

2n d’ ESO 12-09-18 10:00 presentació tutorial i informació 

3r d’ ESO 12-09-18 11:00 presentació tutorial i informació 

4t d’ ESO 12-09-18 11:30 presentació tutorial i informació 

 
1r de Batxillerat 12-09-18 12:30 presentació tutorial i informació  
 
2n de Batxillerat 12-09-18 12:45 presentació tutorial i informació  
 
L’alumnat romandrà al centre acabat el Pla d’Acollida, fent l’horari normal. 
L’alumnat de 1r d’ESO romandrà al centre fins a les 13,30 hores. 
 

3. MARC HORARI D’ESO I BATXILLERAT 2018-2019 
 

 Dll Dm Dx Dj Dv 

1r d' ESO      

Matí de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

2n d' ESO      

Matí de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

3r d' ESO      

Matí de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

4t d' ESO      

Matí de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

1r de batxillerat      

Matí de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

2n de batxillerat      

Matí de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

de 08:00 
a 14:30 

 
 



4. EQUIP DOCENT 
 
4.1 Tutories pedagògiques 
 
ESO 
 
1A Roser Alsina 
1B Berta de Dios 
1C Balbino Soriano 
1D Carme Lisbona 
1E Mª Carmen Martínez 
1F Mireia Menal 
   
2A Laura García  
2B Joan Roquet  
2C Mónica Sánchez  
2D  Vanesa Villar 
 
3A Miriam García  
3B Anna Bosch  
3C Esther Castelló 
3D  Montserrat Díaz 
 
4A Maribel Hernández  
4B Antònia Salido 
4C Omar Marín 
4D Gemma Ruiz  
 
BATXILLERAT 
 
1r Btx A Maite Aizcorbes 
1r Btx B Patricia Chariot 
2n Btx A Noelia Hernández 
2n Btx B Ramón Carrillo 
 
Coordinador d’ESO: Josep Ramon Juan 
Coordinador 1r i 2n d’ESO: Mónica Sánchez 
Coordinadora 3r i 4t d’ESO: Maribel Hernández 
Coordinadora de Batxiilerat: Noelia Hernández 
 
4.2 Equip directiu 
 
Director:     Luís Zújar 
Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat: Gemma Fontova 
Cap d’Estudis de Cicles Formatius:  Núria Marco 
Cap d’Estudis Adjunt:    Josep Mis 
Coordinadora Pedagògica:  Carme Martínez 
Secretària:     Susana Ribas 
Administrador:     Josep Mª Puntí 
 

5. NORMES GENERALS DEL CENTRE 
 
La tasca educativa es fonamenta en la col·laboració de tots els sectors que 
formem la comunitat educativa a fi d’establir un marc referencial d’actituds, 
valors i normes. 
 
Volem educar en els valors de la solidaritat, la tolerància i el respecte entre 
les persones: en actituds de treball, cooperació i participació activa en les 
tasques escolars i també de respecte al marc físic i material del Centre. 
 
5.1 Entrades i sortides 
 
L’alumnat haurà de respectar i ser puntual a l’hora d’arribar al centre segons 
el seu horari. L’alumne/a que arribi tard no podrà entrar a classe sense 
causa justificada. 
 
Les sortides del centre fora d’horari han de ser justificades documentalment 
i l’alumne/a per sortir ha de ser acompanyat/da per un tutor/a legal. 
 
5.2 Faltes d’assistència 
 
Les faltes d’assistència de l’alumnat s’han de justificar per escrit al/a la 
tutor/a de cada grup i s’han de deixar a les bústies habilitades per cada 
nivell.  
 
Les justificacions d’absències s’han de presentar en el termini màxim d’una 
setmana a comptar des de la reincorporació de l’alumne/a al centre. 
 
5.3 Normes sanitàries 
 
L’alumnat que pateixi qualsevol tipus d’afecció (asma, al·lèrgies, 
convulsions,...) o insuficiència/es ha de portar un certificat mèdic en el que 
s’especifiqui la seva situació i donar-li-ho al/a la seu/seva tutor/a. 
 
En el cas de malalties infeccioses o afeccions de paràsits, s’ha de comunicar 
immediatament al centre i no assistir a classe fins que ho autoritzi el 
personal sanitari responsable. 
 
Quan un/a alumne/a tingui febre no ha d’assistir a classe en interès de la 
seva pròpia salut i de la resta dels/de les companys/es. 
 
Quan un/a alumne/a es posa malalt/a durant l’horari escolar s’avisarà a casa 
seva. 
 
En cas de no poder posar-nos en contacte amb els familiars i es consideri 
necessària l’assistència mèdica urgent es faran servir els serveis sanitaris 
públics. 
És important, doncs, que l’Institut disposi d’un telèfon d’avís on us puguem 
localitzar i que notifiqueu qualsevol canvi d’adreça i/o telèfon el més aviat 
possible. 



6. SERVEIS DEL CENTRE 
 
6.1 Armariets 
 
El centre disposa d’un servei d’armariets de lloguer per a l’alumnat, amb la 
següent tarificació: 
 
 47€ anuals 
   
 L’AMPA subvenciona 6 € a socis i sòcies 
 
 
A principis de curs se li proporcionarà tota la documentació necessària a 
l’alumnat interessat. 
 
 
6.2 Menjador Escolar 
 
El centre disposa de servei de menjador propi. L’alumnat dinarà al centre, 
sempre  amb l’acompanyament d’un/a monitor/a.  
 
 
Per tal d’organitzar el dinar del dia 12 de setembre, les famílies interessades 
cal que avisin a la consergeria abans de les 9.30 hores del matí. En el cas 
dels cursos que comencin més tard d’aquesta hora, cal que truquin a 
consergeria (933775657) per donar l’avís. 
 
 
 
6.3 Activitats Extraescolars 
 
L’AMPA del Centre programa diferents activitats extraescolars (esports, 
aeròbic, informàtica, anglès, robòtica,...) a desenvolupar al llarg del curs. Al 
setembre tindreu informació més acurada de l’oferta d’activitats.  
 
Així mateix, el centre, amb la col·laboració de l’AMPA, participa en el 
projecte del Pla de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a aquest 
projecte, s’organitzen diferents activitats esportives al llarg del curs. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Us proposo de compartir el misteri 

dels ulls i del desig 

perquè no hi hagi entre vosaltres i jo 

cap reducte vedat a la tendresa. 

Així ens serà possible viure junts 

l’àmbit dels somnis 

vast i profund com una mar immensa 

i jo potser seré per a tots vosaltres 

més que un record i menys que una presència. 

(Poesia dedicada al centre) 

 
                 

INS MIQUEL MARTÍ I POL 
Carrer de la Verge de Montserrat, 51 

                    08940 Cornellà de Llobregat 
Tel: 93 377 56 57 

FAX: 93 474 24 18 
E-mail: a8035143@xtec.cat 

Web: http://mmpol.cat 
Twitter:twitter.com/InsMMP 
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