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EQUIP DOCENT 

L’Equip Docent d’un curs està format per tot el professorat que imparteix matèries en 

aquest curs. 

Margarida Rodríguez TUTORA   

Lluís Rius Llengua catalana i literatura 

Matèries comunes 

Margarida Rodríguez Llengua castellana i literatura 

David Llagostera  Llengua estrangera ( Anglès) 

Immaculada Méndez Filosofia i ciutadania 

Josep Gratacós Història 

Pilar Busquets Matemàtiques II 
Matèries de modalitat 

franja 1 
Josep Palmada Mates aplicades a les 

ciències socials II 

Núria Pavón Química II Matèries de modalitat 

franja 2 Víctor Puig Dibuix Tècnic II 

Adriana Bonet Empresa II 

Pili Grau Biologia II 
Matèries de modalitat 

franja 3 
Quim Farrés Tecologia Industrial II 

Dolors Masó Geografia 

Lídia Frigolé Física II 

Matèries de modalitat 
franja 4 

Susanna Camós CTMA II 

Anna Buixeda Francès (opt) 

Imma Méndez Psicologia i Sociologia (opt) 

Gràcia Adroher Estada a l’empresa  

 

El treball de recerca comptabilitza un 10% de la nota de Batxillerat i l’Estada a 

l’Empresa es considera una matèria optativa que s’afegeix al currículum. 

MARC HORARI DELS ALUMNES  DE BATXILLERAT  

De dilluns a divendres 

8.20  a 9.15  

9.15 a 10.10  

10.10 a 10.30  PATI 

10.30 a 11.25  

11.25 a 12.20  

12.20 a 12.40 PATI 

12.40 a 13.35  

13.35 a 14.30  

 
 
 
 
  

Director: Genís Barnosell (genisbarnosell@inspladelestany.cat) 

Cap d’estudis: Josep Palmada (joseppalmada@inspladelestany.cat) 

Cap d’estudis adjunt: Judith Riera (judithriera@inspladelestany.cat) 

Coordinadora pedagògica: Pilar Masós  (pilarmasos@inspladelestany.cat) 

Secretària: Pilar Busquets  (pilarbusquets@inspladelestany.cat) 
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CALENDARI ESCOLAR  
 
Vacances, dies festius i dies de lliure disposició: 
 

o 12 d’octubre (El Pilar) 
o 24 d’octubre (St. Martirià) 
o 31 d’octubre (Dia lliure disposició) 
o 1 novembre (Tots Sants) 
o 6 de desembre (La Constitució) 
o 8 de desembre (La Puríssima) 
o 9 de desembre (Dia lliure disposició) 
o 24 de febrer (Dia lliure disposició) 
o 28 d’abril (Dia lliure disposició) 
o Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener (ambdós inclosos) 
o Setmana Santa: del 10 al 17 d’abril (ambdós inclosos) 

 
ACCIÓ TUTORIAL 
Dins l’horari de grup hi ha una hora de tutoria a la setmana en la que es concreta el 

Pla d’Acció Tutorial (PAT). A Batxillerat es prioritzen les activitats de seguiment i 

d’orientació. 

Cada tutora té una hora d’atenció personal als pares, que cal concertar per telèfon o 

per mitjà de l’alumne.  També podeu comunicar-vos amb la tutora mitjançant correu 

electrònic: 

Hora de visita pares 2 BAT : els dimarts de 8:20 a 9:15  

margaridarodriguez@inspladelestany.cat 

El centre també disposa d’un servei psicopedagògic a disposició dels alumnes i les 

famílies que ho sol·licitin. La demanda s’ha de fer per mitjà de la tutora. 

TREBALL DE RECERCA 

Entrega treball: 4 d’octubre 2016 ( horari de Secretaria de 8 a 15 h.) 

Exposició oral:  3 de novembre  2016 

En cas de no superar-lo: nova convocatòria el 12 de gener de 2017. 

 
AVALUACIONS 
 

Avaluacions Inici Fi Exàmens 

Qualitativa 27 d’octubre 

1r Trimestre 13/09/2016 16/11/2016 17, 18, 21, i 22 de novembre 

2n Trimestre 17/11/2016 15/02/2017 16, 17, 20 i 21 de febrer 

3r Trimestre 16/02/2017 10/05/2017 11, 12, 15 i 16 de maig 

Exàmens de 
recuperació i millora 

 218, 19, 22 i 23 de maig 

Proves extraordinàries  13, 14, i 15 de juny 

 
 
 
  



NOTA MITJANA DE BATXILLERAT 
90% mitjana de les notes de les matèries  + 10 % nota del Treball de Recer 
 
EN CAS DE NO APROVAR 
 
Els alumnes amb algunes matèries suspeses, es poden matricular d’aquestes 
matèries el curs següent sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja 
superades. 
Podran optar també per repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així 
ho sol·liciten i renuncien a les qualificacions obtingudes en totes les matèries 
aprovades. 
 
PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT- PROVES PAU 
 
Estan previstes pels dies 13, 14 i 15 de juny de 2017 
Estructura:  
  

Fase general  
obligatòria  
 

 Llengua catalana i literatura  

 Llengua castellana i literatura  

 Llengua estrangera  

 Història o Història de la filosofia  

 Una matèria de modalitat de 
batxillerat triada per l'estudiant  

 

fase específica  
de caràcter voluntari 

 màxim de tres matèries de modalitat 
diferents a l’examinada en la fase 
general. 

  
més informació a la web del Departament d’Ensenyament: 
universitatsirecerca.gencat.cat/ 
 
 
FALTES D’ASSISTÈNCIA I JUSTIFICANTS 

L’assistència a classe és obligatòria. En el cas que un alumne no pugui assistir a 
classe, cal que truqui a Consergeria  i que ho justifiqui mitjançant l’imprès específic en 
el termini d’una setmana. 
Els alumnes que acumulin un 10%de faltes en una matèria podran perdre el dret a 
l’avaluació continuada tot i que han de continuar assistint a classe. 
 
LA CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 
L’alumnat ha de respectar les normes de funcionament i convivència del centre. 
Cal respectar els companys, el personal docent i no docent, les instal·lacions i el 
material. No es pot fer servir el mòbil dins de l’institut. 
 
En cas d’incompliment, s’aplicarà el que preveu la normativa (NOFC). 
 
SORTIDES EXTRAESCOLARS 
 
Les sortides didàctiques són d’assistència obligatòria. 
El pagament de les sortides previstes per aquest curs es podrà fer en una sola 

vegada durant el mes d’octubre o bé pagant cada sortida a mesura que es vagin 

realitzant. 


