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EQUIP DOCENT 

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

aquest curs i es reuneix quinzenalment per tractar els temes que corresponguin al seu 

desenvolupament. 

Xevi Sala TUTOR 

Maran Gri CATALÀ 

José Bautista CASTELLÀ 

Patricia Rueda MATEMÀTIQUES 

José Bautista CIÈNCIES SOCIALS 

Maran Gri CULTURA I VALORS ÈTICS 

Patricia Rueda ANGLÈS 

Bernat Llobet EDUCACIÓ FÍSICA 

Xevi Sala CIÈNCIES 

Xevi Sala TECNOLOGIA 

Maran Gri EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 

Narcís Camps OPTATIVA CULTURA CLÀSSICA 

Víctor Puig OPTATIVA VISUAL I PLÀSTICA 

Rosa Maria Busquets OPTATIVA FISH AND CHIPS 

 

Per tal de donar una millor atenció a l’alumnat de tercer d’ESO hem organitzat el nivell en 3 
grups heterogenis, i un  grup que participarà d’un projecte singular (Som-hi).  

Des del departament d’Educació Física s’ofereix l’esquiada (3 dies / 2nits)  

L’institut ofereix un servei psicopedagògic als alumnes i a les famílies que ho sol·licitin. La 

demanda s’ha de fer a través del tutor. 

El centre també disposa d’una Aula d’Acollida per atendre l’alumnat nouvingut. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



MARC HORARI DELS ALUMNES 

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  

 
AVALUACIONS I INFORMES 
 

Avaluació Qualitativa (Seguiment del rendiment de l’alumnat): finals d’octubre 
 

Avaluacions i butlletins trimestrals de notes  
 

o Primer trimestre: 23 de desembre 
o Segon trimestre: Finals de març 
o Tercer trimestre: Finals de juny 

 
Proves extraordinàries de recuperació 
 

Les matèries suspeses a final de curs es recuperen del 16 al 21 de juny. 

I tenen una altra oportunitat els dies 1 i 4 de setembre de 2017. 

L’alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries cursades o 

té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetir curs si té avaluació 

negativa en tres matèries o més. 

Les matèries suspeses s’acumulen d’un curs a l’altre i es recuperen el curs següent. 

 
CALENDARI ESCOLAR D’ESO  
 
El curs escolar comença el 13 de setembre i acaba el 21 de juny    

 
Inici Fi Avaluació 

Primer trimestre 13/09/2016 2/12/2016 13 i 15/12/2016 

Segon trimestre 5/12/2016 07/03/2017 21 i 23/03/2017 

Tercer trimestre 20/03/2017 14/06/2017 Per determinar 

 
Vacances i dies de lliure disposició: 
 

o 24 d’octubre 
o 31 d’octubre 
o 9 de desembre 
o 24 de febrer 
o 28 d’abril 
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).  

 

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

mitjà de l’alumne. Hora de visita pels pares: els divendres de 12.40h a 13.35 h. 

 

 Podeu comunicar-vos amb el tutor mitjançant el correu electrònic: 

xevisala@inspladelestany.cat 

 
 
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 a l’interior de l’institut. 

L’alumne és l’únic responsable dels seus béns, i especialment dels aparells electrònics. 

 

En cas d’incompliment, s’aplicarà el que preveu la normativa (NOFC), que podeu consultar 

a la  pàgina web del centre 

 

FALTES D’ASSISTÈNCIA I JUSTIFICANTS 

 
En el cas que un alumne no pugui assistir a classe, cal que truqui a Consergeria abans de 

començar les classes. També cal que es justifiqui mitjançant l’imprès específic , o per 

correu electrònic al tutor, a través de la plataforma iEducació,  en el termini d’una setmana. 

 

Cal recordar que l’alumnat d’ESO no pot sortir del centre sense l’acompanyament d’un 

adult autoritzat. 

 
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. 

 
BEQUES 
 
Per obtenir informació referent a les beques d’estudi per comprar llibres i material escolar, 

us podeu adreçar a la Secretaria del centre. 

 
 
ALTRES SERVEIS 

 

 Biblioteca amb ordinadors i amb servei de préstec de llibres. L’alumnat pot anar-hi 

durant el primer pati de dilluns a divendres. 

 Activitats extraescolars de dilluns a divendres les tardes de 15.30 a 17h. Inscripcions 

fins el 30 de setembre. 


