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Benvolgudes famílies,

Engeguem el curs 2018-2019!!

En primer lloc donar la benvinguda a les famílies que s’incorporen enguany en la comunitat
educativa de l’INS Puig Cargol.  Desitgem que us sentiu a gust i  que el  temps que els
vostres fills i filles estiguin amb nosaltres sigui un temps de creixement personal i d’accés a
nous coneixements. 

Amb aquest document que teniu a les mans, el claustre del centre, pretén oferir-vos les
informacions més rellevants per entendre el funcionament del centre. Malgrat això, si en
qualsevol moment teniu dubtes, dir-vos que el vostre referent és el tutor o tutora del vostre
fill.  Només cal  que us poseu en contacte amb ell  o ella mitjançant el  telèfon, el  correu
electrònic  o  el  programa  iEduca.  Els  tutors  són  les  persones  que  atenen,  en  primera
instància qualsevol demanda i, en cas necessari, la deriven on sigui convenient. 

Com tot estarem d’acord, per tal d’assegurar una bona acció educativa, la col·laboració
entre família i escola és un element clau que ha d’ajudar als nois i noies a assolir una bona
adaptació personal  i  social,  un bon aprenentatge i  poder  aconseguir  acreditar  els  seus
estudis. Estem segurs que comptem amb el vostre compromís i us donem les gràcies per
endavant. 

Tot i que us ho comentarem en la reunió de pares convocada pel dia 25 de setembre (ESO)
i  2  d’octubre  (Batxillerat),  aquest  curs  hi  ha  una  petita  modificació  horària  per  tal  de
potenciar el  gust per la lectura amb la convicció que, un persona amb uns bons hàbits
lectors té moltes més possibilitats d’accedir a l’aprenentatge amb èxit. Això és el que volem
pels nostres alumnes i és per aquest motiu que, gràcies a l’esforç i el compromís del tot el
claustre hem acordat reduir les sessions lectives a 55 minuts per tal d’obtenir una franja
diària de 30 minuts que els alumnes, de 8,15 a 9,45 hores, dediquen a la lectura. Els llibres
que poden llegir en aquesta franja són elegits pels propis alumnes i poden ser de casa, de
la biblioteca municipal, de la biblioteca del centre, de la biblioteca de l’aula... Allò important
és que els alumnes gaudeixin llegint amb l’objectiu d’instaurar un hàbit lector que els pugui
acompanyar  sempre.  En  aquest  sentit,  us  demanem  que  col·laboreu  amb  nosaltres
acompanyant als vostres fills o tutorats en aquesta tasca. Els hi podeu ser de gran ajuda
orientant-los  en  l’elecció  dels  llibres  o  simplement  mostrant  interès  pel  que  llegeixen.
També, de ben segur, el modelatge és una bona estratègia, per tant, també us animem a
llegir i a compartir amb els vostres fills o tutorats les vostres lectures.  

Estem segurs que, amb l’esforç de tots, els joves que passen uns anys a l’INS Puig Cargol
poden assolir unes competències personals i acadèmiques que els ha de preparar i situar
per assolir el seu futur amb les màximes garanties. 

Molt bon curs a tothom!!

Elsa Anton Virgili 
Directora INS Puig Cargol 

40è

1978  -  2018
aniversari



Institut Puig Cargol

PROJECTE  EDUCATIU  DE  CENTRE  (PEC)  I  NORMES  DE  FUNCIONAMENT  DE
CENTRE (NOFC)

L'educació és un dret reconegut de totes les persones i, tal  i  com es recull en l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, “totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a
accedir-hi en condicions d'igualtat”. El nostre institut, com a centre públic, ha de concretar
aquest encàrrec social i col·laborar, en el marc de les lleis educatives, per tal de formar els
nostres alumnes en coneixements, capacitats i valors.

En el web del centre poden consultar el nostre projecte educatiu (PEC) i les normes que
regulen el funcionament del centre (NOFC) aprovats pel Consell Escolar de l'institut.

Ens volem caracteritzar per ser una escola oberta i plural que ofereix un ensenyament de
qualitat a nivell de continguts i a nivell de valors. Esperem que els nostres alumnes siguin
persones preparades per afrontar amb responsabilitat i respecte els reptes que els ofereix
el futur. A part dels continguts curriculars marcats pel Departament d'Ensenyament portem a
terme projectes per tal de:

• promoure l'educació per a la sostenibilitat (projecte Escola Verda)
• dotar  d'estratègies  per  resoldre  conflictes  de  forma  constructiva  (projecte  de

mediació)
• promoure la competència digital del nostre alumnat (pla TAC)
• potenciar el gust per la lectura (pla de lectura i biblioteca escolar)
• potenciar la participació de la comunitat educativa (blog “El rastre del cargol” i de la

biblioteca, consell de delegats, celebracions vàries al llarg del curs)
• promoure  actituds  i  hàbits  saludables  amb  actuacions  d'educació  per  a  la  salut

(Programa Salut i Escola)

ESTUDIS

A l'Institut Puig Cargol es pot cursar Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) i Batxillerat.

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

L'ESO consta  de 4  cursos acadèmics  i  en finalitzar  i  assolir els  continguts  curriculars,
s'aconsegueix el graduat en ESO que els permet accedir al batxillerat, a un cicle formatiu
de grau mitjà de formació professional, d’ensenyaments esportius (si se supera la prova
específica d'accés) o d’arts plàstiques i disseny. També es pot accedir al món laboral.

A partir dels 16 anys, si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, es pot accedir als
estudis següents:
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•  programes de formació i inserció;
•  formació de persones adultes;
•  ensenyaments d’idiomes (des dels 14 anys es pot estudiar un idioma diferent del que

s’ha cursat a l’ESO); i
•  els ensenyaments elementals i professionals de música i dansa, un cop superada la

prova específica.

Si no es té el títol de graduat o graduada en ESO, a partir dels 17 anys es pot accedir als
cicles formatius de grau mitjà (cal superar la prova d’accés). A més a més, a partir dels 18
anys  es  té  accés  a  la  prova  lliure  per  a  l'obtenció  del  títol  de  graduat  en  educació
secundària obligatòria.

L'educació secundària obligatòria pretén potenciar:

• La capacitat de l'alumnat per aprendre per si mateix i treballar en equip.
• L'adquisició i desenvolupament de les competències bàsiques, el foment de la 

correcta expressió oral i escrita i de l'ús de les matemàtiques. Es vol aprofundir en el 

model de currículum competencial i potenciar aspectes transversals durant tota 

l'ESO
• El foment de la lectura.
• Potenciar la competència digital en tots els cursos de l'ESO.
• La tutoria personal dels alumnes i l'orientació educativa, psicopedagògica i 

professional.
• Les  solucions  específiques  per  a  l'atenció  de  l'alumnat  que  manifesti  dificultats

especials d'aprenentatge o d'integració, alumnat d'incorporació tardana o amb altes

capacitats intel·lectuals.

Avaluació i promoció de curs

L'equip de professorat ha de compartir amb els alumnes els criteris d'avaluació. L'avaluació
és contínua durant tot el trimestre i es tenen en compte els controls, els deures, els treballs,
l'actitud i la implicació en el treball.

Durant el mes d'octubre, les famílies reben un informe d'avaluació qualitativa per valorar
l'adaptació i rendiment del seu fill/a amb l'objectiu d'emprendre accions en cas necessari.
Les notes del 1r trimestre s'entregaran en una entrevista personal amb el tutor/a.

Trimestralment es constitueix la junta d'avaluació i les famílies reben els butlletins de notes
mitjançant els alumnes. El butlletí de notes del 3r trimestre i final de curs el lliura el tutor a
les famílies en una reunió presencial.

Al juny es donen les notes finals i, en el cas que quedin assignatures suspeses l'alumne
s'haurà de presentar al període de recuperacions de setembre. Un alumne promociona amb
totes  les  assignatures  aprovades  o  com  a  màxim  dues  de  suspeses,  que  haurà  de
recuperar el curs vinent. En cas contrari, l'alumne pot repetir curs.

L'avaluació i la promoció de curs es regeix per la normativa vigent.

El projecte curricular es pot consultar al web del centre.
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BATXILLERAT

El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és
oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle
format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

El  batxillerat  prepara  els  alumnes per  a  la  seva  incorporació  a  estudis  posteriors,  tant
professionals com universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i
ciències socials. A  l'Institut Puig Cargol oferim totes les modalitats menys la d'art.

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i  una part
diversificada (les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A
més, els alumnes tenen assignada una hora setmanal de tutoria

Es pot consultar el projecte curricular al web del centre.
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CALENDARI ESCOLAR
ORGANITZACIÓ TRIMESTRAL ESO

Primer  trimestre    del 12 de setembre de 2018 al 5 de desembre de 2018

Segon trimestre      del 10 de desembre de 2018 al 15 de març de 2019

Tercer  trimestre     del 18 de març de 2019 al 21 de juny de 2019

Proves extraordinàries de setembre 2 i 3 de setembre de 2019

 ORGANITZACIÓ TRIMESTRAL 1r BATXILLERAT

Primer  trimestre    del 14 de setembre de 2018 al 5 de desembre de 2018

Segon trimestre      del 10 de desembre de 2018 al 15 de març de 2019

Tercer  trimestre     del 18 de març de 2019 al 21 de juny de 2019

Proves extraordinàries de setembre 2 i 3 de setembre de 2019

    ORGANITZACIÓ TRIMESTRAL 2n BATXILLERAT

Primer  trimestre      del 14 de setembre de 2018 al 26 de novembre de 2018

Segon trimestre       del 27 de novembre de 2018 al 25 de febrer de 2019

Tercer  trimestre      del 26 de febrer de 2019 al 10 de maig de 2019

Recuperacions        del 13 de maig de 2019 al 15 de maig de 2019

Preparació PAU       del 17 de maig de 2019 al 7 de juny de 2019

Preparació i proves extraordinàries del 17 de maig de 2019 al 7 de juny de 2019    

    DIES I PERÍODES FESTIUS

Divendres                12 d'octubre de 2018

Dijous                      1 de novembre de 2018

Divendres                  2 de novembre de 2018

Dilluns                    12 de novembre de 2018

Dijous                      6 de desembre de 2018

Divendres                  7 de desembre de 2018

Període de vacances de Nadal
       Del  dissabte 22 de desembre de 2018
       al dilluns 7 de gener de 2019 ambdós inclosos

Divendres                  1 de març de 2019, Carnestoltes 

Dilluns                       4 de març de 2019, Carnestoltes

Període de vacances de setmana santa
                    Del 13 al  22 d'abril de 2019, ambdós inclosos

Dimecres                   1 de maig de 2019

HORARI CENTRE: 8.15h-14.45h

HORARI SECRETARIA I CONSERGERIA

• famílies:    8,30h a 13:00h
• alumnes: 11:30h a 12:00h
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HORARI D'ATENCIÓ A FAMÍLIES DELS TUTORS/ES

Grup classe Tutor/a Horari atenció famílies

1r A ESO Joan Sabaté Dijous de 12:55 a 13:50 h

1r B ESO Sara de Haro Dijous de 12:55 a 13:50 h

1r C ESO Anna Lamana Dijous de 10:35 a 11:30 h

1r D ESO Marta Serrat Divendres de 12:00 a 12:55 h

2n A ESO Gemma Armengol Dijous de 12:00 a 12:55 h

2n B ESO Xavier Suñer Dimecres de 10:35 a 11:30 h

2n C ESO Maria Boladeres Dimecres de 10:35 a 11:30 h

2n D ESO Eva Albertí Dimecres de 12:00 a 12:55 h

3r A ESO Núria Muñoz Dijous de 12:00 a 12:55 h

3r B ESO Chus Valdés Divendres de 12:00 a 12:55 h

3r C ESO Marina Arbat Dimecres de 12:00 a 12:55 h

3r D ESO Josep Mª Planes Dimarts de 12:00 a 12:55 h

4t A ESO Eva Rocas Dilluns de 12:55 a 13:50 h

4t B ESO Meritxell Estanyol Dijous de 12:55 a 13:50 h

4t C ESO Ainhoa Gordillo Divendres de 12:00 a 12:55 h

UEC Nines Vivas Dimarts de 12:00 a 12:55 h

1r A BATX Dolors Martín Dimecres de 12:00 a 12:55 h

1r B BATX Cristina Peiris Dijous de 9:40 a 10:35 h

2n A BATX Francesc Fernández Dimarts de 12:55 a 13:50 h

2n B BATX Marta Vallejo Dimarts de 10:35 a 11:30 h

    

HORARI D'ATENCIÓ A FAMÍLIES DE L'EQUIP DIRECTIU

Horari atenció famílies

DIRECCIÓ Elsa Anton Dilluns de 13:50 a 14:45 h
Divendres de 8:15 a 8:45 h

CAP D'ESTUDIS Susana Pedrosa Dimecres de 12:55 a 13:50 h

SECRETARI Quim Esteve Dimarts de 12:55 a 13:50 h

COORDINACIÓ 
PEDAGÒGICA

Sònia Quiles Dijous de 12:55 a 13:50 h
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TRANSPORT ESCOLAR

Per accedir al transport escolar, cal  lliurar la documentació requerida a la  Secretaria del
centre. El servei de transport escolar el gestiona el Consell Comarcal del Baix Empordà, qui
estableix el cost del servei mitjançant un pagament trimestral.

Una vegada  lliurada la documentació i realitzat el pagament, el carnet  es farà arribar als
alumnes a l'inici del curs escolar.

El recorregut s'inicia a les 7:45h del matí a Mas Pere. El recorregut es farà per la Carretera
de Calonge i les parades són:

- Mas Pere 1 i 2
- Súper Pijoan
- Sant Nazari
- Oreneta
- Pont de Mas Ambrós
- Rest. La Trobada
- Plaça de la Concòrdia
- Càmping

Els alumnes de Batxillerat  podran sol·licitar l'ús del transport escolar.  En aquest cas, el
servei no està subvencionat pel consell Comarcal.

Per més informació, podeu accedir al web del Consell Comarcal.

L'AMPA

L'Associació de Pares i Mares és una entitat sense afany de lucre que té com a objectiu
oferir serveis a les famílies, fer d'interlocutor amb el centre i  col·laborar amb aquest per tal
de millorar   l'atenció educativa dels joves. És una entitat oberta a qualsevol persona que
vulgui col·laborar.

La quota de l'AMPA es paga per família. L'AMPA porta la gestió de la socialització de llibres
de text i subvenciona diverses activitats (activitat de piscina a 1 r ESO, transport dels crèdits
de  síntesi  a  l'ESO,  sortides  extraescolars,  transport  dels  alumnes  de  batxillerat  a
selectivitat...). Per poder gaudir d'aquests avantatges cal ser soci de l'AMPA.

Correu electrònic de contacte: ampaiespuigcargol@gmail.com

Telèfon i WhatsApp: 626924759
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REUNIONS DE FAMÍLIES I CONTACTE AMB ELS TUTORS

A l'inici  de curs es realitza una reunió amb totes les famílies d'ESO i Batxillerat  per tal
d'explicar  les  línies  bàsiques  del  curs  i  poder  conèixer  els  tutors  dels  vostres  fills  o
tutorands.  L'assistència de la  família  i  el  seguiment  durant  el  curs és important  per  tal
d'acompanyar i potenciar la implicació dels alumnes en els estudis.

REUNIÓ ESO: 25 de setembre a les 19 hores a la Sala Polivalent de l’INS Puig Cargol
REUNIÓ BATXILLERAT: 2 d’octubre a les 19 hores a la Sala Polivalent de l’INS Puig 
Cargol

Lliurament de notes:
- 1r trimestre de l'ESO i 1r de Batxillerat:  lliurament pel tutor/a a les famílies el dia 21 de
desembre
- 2n trimestre de l'ESO i 1r de Batxillerat: lliurament a l'alumnat
- 3r trimestre de l'ESO i 1r de Batxillerat: lliurament pel tutor/a a les famílies a finals de juny
(a determinar)

Les notes dels alumnes de 2n de Batxillerat sempre s'entregaran a l'alumnat.

Per posar-se en contacte amb el tutor/a del vostre fill/a cal que truqueu al centre en l'horari
establert per concertar una entrevista.

També es  poden  posar  en  contacte  mitjançant  correu  electrònic  a  partir  del  programa
iEducació. L'accés a aquest programa el trobaran al web del centre.

SEGUIMENT DE L'ALUMNAT (programa iEducació)

El  programa  iEducació  permet  a  les  famílies  fer  un  seguiment  diari  del  rendiment  i
comportament dels alumnes. L'accés al programa el trobaran al web del centre i els cal
l'usuari i contrasenya facilitat pel centre a l'inici de curs.  

En cas que un alumne no hagi assistit a classe, la família ha de justificar la seva absència
mitjançant els documents acreditatius, agenda o utilitzant el programa iEducació.

El  Departament  d'Ensenyament  només  contempla  faltes  justificades  aquelles  que  són
inel.ludibles degut a motius de salut a d'altres de força major. L'absència d'un alumne per
vacances dins períodes lectius es considera com a falta no justificada. 
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SORTIDES EDUCATIVES

Al llarg del curs, els diferents departaments didàctics programen sortides educatives com a
complement dels continguts exposats a classe. La participació en aquestes activitats és
important  per  l'educació  integral  dels  joves  ja  que,  a  part  d'adquirir  coneixements
curriculars, els permet vincular-se positivament amb el seu grup d'iguals.

Els alumnes porten a casa una circular amb la informació sobre la sortida i el procediment
de pagament. Des del centre, demanem a les famílies que es compleixin els terminis i els
procediments de pagament i entreguin l’autorització d'aquestes activitats per tal de facilitar
la tasca d'organització.
 
NORMES DE CONVIVÈNCIA

Al centre educatiu som moltes persones que compartim l'espai i el temps i és imprescindible
respectar les normes de convivència per tal d'assegurar el benestar de tothom.

En el títol VI del NOFC es pot consultar la normativa sobre convivència en el centre. A
grans trets, els membres de la comunitat educativa de l'INS Puig Cargol hem de:

• mostrar una actitud de respecte en tot moment cap a tothom
• assistir i ser puntuals a les classes
• respectar les normes establertes al centre
• tenir una actitud de superació i millora cap als aprenentatges
• tenir cura de les instal·lacions del centre i de tot el mobiliari

En el cas que els alumnes no compleixin les normes establertes, el professorat iniciarà el
protocol establert per aplicar les normes de funcionament de centre pel que fa a disciplina.
Les famílies han de ser corresponsables amb el centre educatiu per tal de fer complir la
normativa als seus fills.

En el cas d'ús indegut de mòbils o aparells electrònics a l'aula i als passadissos, s'aplicarà
el següent protocol:

• el professor demanarà a l'alumne l'aparell i dóna un imprès de retirada de l'aparell on
es marca el dia que la família el pot recollir (dos dies lectius després de la retirada)

• la família, a partir  de la data indicada, podrà passar pel centre a recollir  l'aparell
juntament amb l'imprès

En  el  cas  que  l'alumne  es  negui  a  lliurar  l'aparell,  suposarà  el  tràmit  d'un  expedient
disciplinari amb una sanció d'una expulsió de l'alumne a casa de dos dies lectius.  

Per a la resolució de conflictes lleus, es prioritzaran els mecanismes de mediació escolar en
la  gestió  de  conflictes.  La  mediació  no  busca  disculpar  les  conductes  contràries  a  la
convivència al centre, sinó que obre una via paral·lela a la sanció disciplinària sempre que
l'alumne repari la falta de forma efectiva.
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ENTRADES I SORTIDES DE L'INSTITUT

– La puntualitat és un requisit per la bona marxa del centre.
– Si un alumne arriba tard i ho justifica degudament, serà acollit a l'aula corresponent.
– Si  un  alumne  d'ESO  o  batxillerat  arriba  al  centre  més  tard  de  les  8,20  hores

romandrà a la sala de guàrdies fins l'inici de la propera classe i suposarà un retard.
– Si un alumne acumula 3 retards no justificats a primera hora en un breu període de

temps, aquesta situació suposarà una falta molt greu amb la corresponent sanció de
privació d'assistència al centre educatiu. 

– Els alumnes de batxillerat poden sortir del centre durant l'hora d'esbarjo. Després de
l'hora d'esbarjo, la porta s'obrirà 5 minuts abans de l'inici de les classes. Si l'alumne
de batxillerat no ha entrat es quedarà a fora fins que els conserges tornin a obrir la
porta  per  accedir  a  la  propera  classe. Es  considerarà  una  falta  d'assistència  no
justificada.

– Si  un  alumne  arriba  tard,  el  professorat  ho  marcarà  en  el  programa  informàtic
iEducació com a retard. L'acumulació de 5 retards sense justificar suposen una falta
lleu.

– Si un alumne ha de sortir del centre, els pares o responsables l'han de venir a buscar
i signar la documentació que es troba a consergeria. L'alumne ha de romandre a
l'aula fins que el conserge el vingui a buscar. En cap cas, un alumne d'ESO, no pot
abandonar sol el centre educatiu. En el cas d’alumnes de batxillerat, si és menor de
18 anys, ha de portar una autorització de la família i  signar el full  de registre de
consergeria. En el cas de majors de 18 anys, ells mateixos podran signar el full de
registre de consergeria.

– Els alumnes de batxillerat no podran sortir del centre educatiu en el cas d’absència
de professorat. Quan un professor falta per causes justificades deixa feina pels seus
alumnes i aquests estan sota la supervisió d’un professor de guàrdia.

ACTUACIÓ EN CAS D'ACCIDENT O MALALTIA DELS ALUMNES
 
– Cap membre de la comunitat educativa pot subministrar medicaments als alumnes si

els  pares  no  han  donat  la  seva  autorització  per  escrit.  L'administració  de
medicaments  a  alumnes  per  part  del  professorat  només  es  realitzarà  en  casos
excepcionals.

– Quan un alumne estigui indisposat i no pugui romandre al centre, s'avisarà els pares
perquè el passin a recollir signant el full de seguiment de sortides de consergeria.
En cap cas, no es deixarà marxar cap alumne d'ESO sol.

– En cas d'accident o malaltia greu, es trucarà a l'ambulància per traslladar l'alumne a
l'hospital. Al mateix temps es trucarà a la família de l'alumne, que haurà de venir al
centre hospitalari.
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PROJECTE PER POTENCIAR LA COMPETÈNCIA DIGITAL (NETBOOKS)

– Tots els alumnes del centre han de disposar d'un netbook com a eina educativa. El
netbook és responsabilitat de l'alumne. Cal portar-lo sempre que calgui i vetllar pel
seu manteniment. Cal portar-lo carregat de casa.

– Per  tal  de  poder  seguir  els  programes  educatius,  és  imprescindible  mantenir  el
sistema operatiu establert pel centre i no és permès canviar-lo.

– Durant el curs,  al centre hi ha un servei d'assistència tècnica per alumnes. Aquest
servei s'ofereix els dimecres de 8,15 a 9,15. Cal que els alumnes portin el netbook
avariat, la caixa i la garantia de l'aparell.

– Al  llarg  del  curs,  es  realitzarà  una  revisió  de  l'estat  dels  netbooks  (maquinari  i
programari) i, en el cas que l'aparell no estigui en bones condicions, pot suposar un
augment de la quota de socialització de llibres del curs vinent.

– Els alumnes i les famílies han de col·laborar amb el centre en la conservació dels
netbooks dels alumnes.

TAQUILLES

Els  alumnes,  a  l'inici  de  curs,  poden  sol.licitar  el  lloguer  d'una  taquilla  per  guardar  el
material escolar. El cost del lloguer són 20 € anuals. A final de curs, en el cas que la taquilla
es retorni en bones condicions, es tornaran 10 € en el moment d'entrega de les claus.

Per sol.licitar una taquilla, l'alumne, en l'horari establert cal que s'adreci a consergeria.

40è

1978  -  2018
aniversari


