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INFORMACIÓ GENERAL. CURS 2018-2019 

Directora: M. Carme Garcia (direccio@elstresturons.cat) 

Secretari: Juan Ma González (gestió administrativa i econòmica) (secretari@elstresturons.cat) 

Cap d’estudis: Laura Solano (horaris, assistència, disciplina) (capdestudis@elstresturons.cat) 

Coordinadora pedagògica: Maira Planells (coordinacio@elstresturons.cat) 

Coordinadors: 

1r, 2n i 3r d’ESO: Juanjo Escámez 

4t d’ESO: Núria Montané 

Batxillerat: Meritxell Grasa 

Secretaria: secretaria@elstresturons.cat (Àngels Jiménez i Susana) 

Consergeria: Sol Belmonte i Óscar Mora 

Assitència: assistencia@elstresturons.cat  

Tutor: nom.cognom@elstresturons.cat 

Professorat: nom.cognom@elstresturons.cat 

AMPA: ampa@elstresturons.cat 

Telèfon de l’Institut: 937959603 

Adreça postal: Passatge dels Tres Turons, 1, 08350, Arenys de Mar 

Adreça electrònica: www.elstresturons.cat 

Adreça de correu electrònic general: elstresturons@elstresturons.cat 

Moodle: agora.xtec.cat/inselstresturons/moodle (o a través de la pàgina web) 

 

UNA NOVA ETAPA 

En el moment de començar l’Institut, alguns nois i noies ja han experimentat un canvi físic, i 
altres encara n’estan lluny. A més del físic, també experimenten un canvi en el caràcter i 
accentuen la relació amb els amics, que passa a tenir una importància cabdal. 
S’estableixen més diferències entre nois i noies. És freqüent que vulguin ser grans, que canviïn 
de gustos, facin nous amics, que atribueixin les responsabilitats (o culpes) als altres, que no els 
vingui tant de gust sortir en família i que vulguin semblar més independents.  

Això, però, no ha de minvar la nostra responsabilitat com a pares; cal: 

� Proporcionar models a seguir 

� Disposar d’espais de temps per parlar i compartir experiències 

� Interessar-vos pel que fan a l’Institut, les sortides que fan, amb qui es relacionen, els 
treballs i exàmens previstos, els resultats obtinguts, les dificultats que tenen... 

� Supervisar els estudis i les relacions personals. Felicitar i posar directrius. 

� Posar límits, especialment en els horaris i en els accessos a pantalles 

� Donar responsabilitats a casa (per exemple, atribuir-los tasques) 

� Vetllar perquè dormin suficientment i mengin abans de sortir de casa i a mig matí 
(atenció si els donem diners per comprar l’esmorzar: pregunteu-los què han menjat).  

� Vetllar perquè tinguin un espai de treball tranquil, lluminós, condicionat i sense 
distraccions. Perquè utilitzin l’agenda i perquè preparin el material amb temps. 
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� Funcionar com un equip amb el tutor i el centre. Comentar amb l’Institut qualsevol 
dubte i/o malentès. Anar en una mateixa direcció facilita l’aprenentatge i l’evolució 
de l’alumnat. 

� Aprofitar les entrevistes o fer trucades telefòniques per comentar qualsevol aspecte 
que pugui afectar el rendiment de l’alummnat. 

Als canvis personals afegim un canvi de centre educatiu, nou funcionament, nous 
companys, etc. Per tant, hem de considerar a 1r d’ESO un primer trimestre d’adaptació a 
totes aquestes noves circumstàncies. En general s’hi habituen més de pressa del que 
pressuposem. 

DISTRIBUCIÓ DELS GRUPS 

Els centres adscrits a l’Institut són l’Escola Joan Maragall i l’Escola Sinera. Això vol dir que els 
seus alumnes tenen continuïtat i preferència. Els tutors de 6è fan un traspàs d’informació a 
l’Institut, que es té en compte, d’una banda, per fer els quatre grups classe i els agrupaments 
flexibles i de PIM de les matèries instrumentals, i de l’altra, per aportar informació al tutor i a 
l’equip docent. Transcorregut un temps, hi ha una reunió de seguiment de la trajectòria dels 
seus alumnes per tal d’aconseguir el màxim de continuïtat de primària a secundària, i també 
es fan coordinacions de diverses matèries entre els tres centres. El fet de realitzar activitats 
conjuntes com el Dia PI o l’English Morning facilita l’adaptació a l’Institut.  

En els cas de les escoles no adscrites, també es fa un traspàs d’informació per tal d’assignar 
l’alumnat al grup més adequat i poder tenir-ne la informació necessària. 

TUTORIES D’ESO 

Cada grup classe té un tutor de referència amb el qual fa una hora setmanal de tutoria, a 
més de les hores de classe corresponents. Hi ha més quantitat de professorat que a primària 
a causa de l’especialització. Aquest professorat es distribueix en departaments segons la 
matèria que imparteix. 

A les sessions de tutoria parlem i fem activitats de diversos temes: informació general, 
funcionament centre, aspectes emocionals, perills de l’adolescència, emocions, 
organització personal ... i de tots aquells aspectes que puguin sorgir durant el curs. 

Iniciem el Projecte Ajuda’m, entre els alumnes de 1r i 3r d’ESO, per facilitar l’entrada a 
l’Institut. 

L’agenda és l’instrument que facilita la comunicació entre les famílies i el centre i cal utilitzar-

la per concertar les visites amb el tutor, que és la persona de referència en el centre,  per fer 
el seguiment acadèmic, etc.  

Es convocarà com a mínim una entrevista presencial durant el curs. Tant el tutor com la 
família pot demanar les que cregui necessàries. També es pot contactar per telèfon o per 

correu electrònic. No es podrà donar informació a persones que no siguin familiars directes. 

Les persones que tinguin una entrevista amb el professorat s’hauran d’identificar a 

Consergeria, on se’ls habilitarà per a poder entrar a les dependències del centre. Igualment 
si s’han de realitzar gestions a Secretaria. 

Alguns alumnes tenen tutor personal, diferent del del grup classe. En aquest cas, serà 
l’encarregat de fer el seguiment de l’alumne/a i contactar amb la família. 

Si hi ha qualsevol dubte o problema, es mira de resoldre amb el tutor. Si no s’aconsegueix, es 
contacta amb el coordinador. I si no es resol, es parla amb un membre de l’equip directiu 
(segons la tipologia de la incidència). 

CURRÍCULUM DE 1R D’ESO 

� Matèries comunes (i hores setmanals): 

Català, Castellà, Anglès, Geografia i Història, Biologia i Geologia, Matemàtiques (3 hores) 
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Educació Física, Educació Visual i Plàstica, Música, Tecnologia (2 hores) 

Religió o Cultura i Valors Ètics, Tutoria (1 hora) 

Treball de Síntesi (1 setmana) 

� Matèries optatives (2 hores): Francès, Matèries de centre 

A 1r, 2n i 3r d’ESO poden triar una matèria optativa quadrimestral. Se’ls dona un full de tria 
que les famílies han de signar abans de ser retornat. S’aconsella que es parli de la tria 
amb el fill o filla. El francès té un funcionament una mica diferent: a 1r d’ESO és 
introducció al francès, quadrimestral; a 2n es tria si es vol fer tot l’any (i no es triaran altres 
matèries), amb constinuïtat obligatòria  a 3r. Si es desitja un canvi d’optativa cal sol·licitar-
lo i argumentar-ho per escrit dins el termini. 

� PIM: Català (4 hores), Matemàtiques (4 hores) i Castellà (3 hores) 

Atenció a la diversitat 

� A les instrumentals, Grup flexibles a tota l’ESO i grup intensiu de millora (PIM) a 1r i 2n 
d’ESO. 

� Desdoblaments: Ciències Naturals, Ciències Socials, Educació Visual i Plàstica, Tecnologia 
i Anglès (les dues darreres, amb agrupacions per ritme d’aprenenetatge). 

� Aula d’acollida per a alumnat nouvingut 

� Plans individualitzats 

La Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) es reuneix setmanalment. 

UN DIA TIPUS A L’INSTITUT 

Horari: 

7.55 h entrada al centre (havent esmorzat). Preparació del material per a 3 classes. 

8.00 h – 8.57 h classe 

9.00 h – 9.57 h classe 

10.00 h – 10.57 h classe 

11.00 – 11.25 h Pati. En sonar el timbre, preparació del material per a 3 classes. 

11.30 h – 12.27 h classe 

12.30 h – 13.27 h classe 

13.30 h – 14.27 h classe 

A primera hora, l’alumnat ha de preparar el material per a les 3 hores d’abans del pati, i en 
acabar l’esbarjo, per a les tres classes següents. Els alumnes romanen a l’aula entre hores de 
classe, i en surten si hi ha desdoblaments, laboratoris o tallers, grups reduïts o de reforç, 
música i educació física. Cada grup classe té una aula de referència, amb projector i 
internet, on fa la resta d’assignatures. 

Cada professor passa llista. Les famílies rebran un missatge diari a través del programa I-
Educa per l’assistència, la convivència i les faltes de deures i material (si és que hi ha 
informació a donar) a través de l’aplicació TOKAPP (si la teniu descarregada) o per correu 
electrònic. 

L’estona de pati (10.57 h - 11.25 h) és el moment per esmorzar; cal fer-ho per poder aguantar 
bé fins al migdia i tenir el cervell ben alimentat. Al pati hi ha professorat que vigila. Hi ha una 
distribució de pistes per cursos. Es poden demanar pilotes i material de tenis taula a 
consergeria. S’han d’utilitzar les papereres. Si ho necessiten, poden anar també a la 
biblioteca (oberta cada dia) o a l’aula d’informàtica (oberta dos dies a la setmana). A l’inici 
i al final del pati és el moment de passar per l’armariet.  
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A l’hora del pati poden adquirir menjar i beguda al bar; també poden encarregar dinar si és 
convenient (menú, entrepans i plats combinats) a primera hora a Consergeria. L’alumnat no 
pot fer ús del servei bar-cantina fora de l’hora d’esbarjo. Atenció amb les llaminadires!  

NORMATIVA 

� Comportament: ha de ser correcte i educat. 

� Mòbils i altres aparells d’enregistrament d’imatge i so: Només es poden utilitzar si hi ha un 
permís explícit de direcció per fer-ne un ús curricular. S’avisarà prèviament a les famílies. Si un 
alumne en fa un altre ús, se li demanarà que deixi l’aparell en dipòsit 80 dies; no fer-ho 
suposarà una falta greu i per tant un comunicat de disciplina i una expulsió. És un fet que 
alguns alumnes porten mòbil per necessitats familiars; a l’institut no l’hem de veure ni de 
sentir. El centre no es fa responsable d’aquest aparell. (Normes d’organització i gestió del 
centre, apartat 4.7.18) 

� Pilotes: Es poden utilitzar exclusivament a l’hora d’esbarjo. Si una persona porta una pilota 
de casa, la desarà a consergeria i la utiltzarà exclusivament a l’hora d’esbarjo. 

� Passadissos: no s’hi pot menjar ni beure (igual que a les aules). Són un lloc de pas, i no 
d’estada.   

� Indumentària: ha de ser adequada a la tasca que realitzin i sempre ha de ser respectuosa 
amb els objectius educatius del centre. 

� Faltes de disciplina i expedients: 

Constituirà una falta de disciplina el fet de no seguir la normativa del centre (ús de les 
instal·lacions, comportament, mòbils, etc.) tipificada a la Normativa d’Organització i 
Funcionament del Centre (NOFC; consultable a la pàgina web: L’Institut>Documents de 
centre). Es comuniquen a les famílies a través de missatges a l’aplicació TOKAPP o per correu 
electrònic. 

En alguns casos pot arribar-se a obrir un expedient. Els motius són aquests: 

� Acumulació de faltes d’assistència o retards 

� Faltes de disciplina (per acumulació o per gravetat) 

� Malmetre el material de classe i de centre 

� Mal comportament a les excursions o al centre 

� Ús no autoritzat de mòbils i aparells de so i imatge  

Les conseqüències d’aquests expedients són sancions diverses: mediació, reflexió els 
dimecres a la tarda, serveis a la comunitat, expulsió…) 

RETARDS I ABSÈNCIES 

L’assistència és obligatòria a tots els nivells educatius.  

Si una persona arriba tard al centre, cal passar per la sala de guàrdia i justificar-ho. Passats 10 
minuts no la deixaran entrar si no està justificat. 

Si sap que ha de faltar cal que avisi prèviament al centre, al tutor i en la mesura del possible 
al professorat afectat. 

Si ha faltat sense avisar cal que justifiqui la falta d’assistència en un termini curt de temps.  

Si ha de marxar, com que el centre està tancat durant les hores lectives, ha de portar a 

l’agenda una autorització signada pel tutor legal, segellar-la a Secretaria i presentar-la al 
professorat de guàrdia. La policia, si troba un noi o noia pel carrer en horari lectiu, pot 
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demanar-li aquesta autorització. No portar-la el pot conduir a ser traslladat de forma 

immediata al centre educatiu.  

En cas de preveure una absència prolongada es prega avisar al centre.  

Un nombre important d’absències no justificades pot iniciar un protocol d’absentisme.  

El centre pot no acceptar una justificació de falta d’assistència si així ho considera. 

Les faltes d’assistència col·lectives poden incórrer en una falta greu de disciplina. 

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CFGM poden adherir-se a les vagues convocades pel 
sindicat d’estudiants reconegut per l’alumnat (SEPC) sempre i quan, com a mínim una 
setmana abans de la convocatòria, complimentin la sol·licitud de forma íntegra i correcta. 
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen reconeguda la justificació d’assistència per exercir el 
dret de vaga. 

En cas de tenir algun impediment per realitzar educació física o alguna altra activitat cal 
presentar la justificació mèdica a Secretaria.  

Maneres de justificar o notificar les faltes: 

� Telefònicament (937959603) 

� Per correu electrònic (assistencia@elstresturons.cat) 

� Bústia de la sala de guàrdia 

� Hora del pati a la sala de guàrdia 

Si hi ha notificacions, es reben el mateix dia, i se’n fa un resum setmanal. Són notificacions 
de: assistència i retard, deures, material, observacions, comportament i expulsions de l’aula. 
Es comuniquen: 

� A través de l’aplicació d’I-educa, si la teniu descarregada: TokApp 

� Per correu electrònic. 

Tota la normativa que fa referència a les faltes d’assistència es troba a les Normes 

d’organització i gestió del centre, als apartats  4.7.6 i 4.8.3, que es poden consultar a la 
pàgina web del centre.  

CALENDARI 

Festius:  
Nadal: 22 de desembre – 7 de gener 

Setmana Santa: 15 – 22 d’abril 

Festes de lliure disposició: 2/11, 7/12, 11/2, 4/3, 10/6 

Notes: es comunicaran les dates de lliurament de butlletins a la reunió de les famílies amb el 
tutor. 

Dies especials i activitats fora del centre: es comunicaran les dates a la reunió de les famílies 
amb el tutor. 

NOTES 

Tot l’alumnat del centre rebrà un butlletí de notes, que caldrà retornar firmat per les famílies, 
a la preavaluació i al 1r i 2n trimestres. El butlletí de la 3a avaluació es lliurarà, d’acord amb 
el nou Decret d’Avaluació, juntament amb el de final de curs, i no caldrà retornar-los signats. 

Els alumnes que suspenguin matèries a l’avaluació final (o el Treball de Síntesi) tindran feines 
de recuperació per a l’estiu i/o exàmens al setembre. És imprescindible que es presentin a les 
recuperacions amb les tasques fetes. Es lliurarà un butlletí pocs dies després de les 
recuperacions.  
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Als alumnes que aproven les matèries amb una nota baixa (AS) se’ls recomana fer les 
tasques d’estiu. Tant les feines com les dates d’exàmens es troben a la pàgina web. 

Durant el curs hi haurà recuperacions de matèries pendents de cursos anteriors. Es 
comunicaran les dates a la reunió de les famílies amb el tutor. 

L’alumnat té dret a presentar reclamacions, per escrit; es recomana utilitzar el model de 
sol·licitud (el podeu trobar a la pàgina webi a Consergeria). El termini és d’un dia. La 
resolució es lliurarà per escrit. 

Pas de curs 

Se supera el curs amb totes les matèries aprovades o màxim dues de suspeses (si l’equip 
docent ho considera) sempre que no siguin simultàniament català, castellà o matemàtiques. 

Les matèries pendents de cursos anteriors computen com a assignatures diferents encara 
que tinguin el mateix nom. De manera que tenir suspès, per exemple, l’anglès de 1r i de 2n 
d’ESO suposa tenir suspeses dues matèries. 

Cal tenir present que per accedir als Cicles Formatius, després de la Secundària, i als 
Programes de Formació i Inserció, en el cas de no obtenir el graduat en secundària, es fa la 
mitjana dels tres primers cursos de l’ESO. 

Nou decret d’avaluacó 

La finalitat és doble: 

- que l’alumne/a sigui més competent per resoldre problemes de la vida real 

- ajudar-lo en el seu procés d’aprenentatge: que sàpiga què se n’espera; que pugui 
recollir dades, analitzar-les, valorar-les i prendre decisions; prendre consciència d’un 
mateix; desenvolupar estratègies que li puguin servir a llarg de la vida; ser actiu i crític. 

Cada matèria té la seva nota, i al butlletí s’agrupen per àmbits: lingüístic, matemàtic, 
cientificotecnològic, social, artístic, educació física i cultura i valors. Els resultats del Treball de 
Síntesi s´inclouen en l’àmbit corresponent a cada part. 

Hi ha dues competències transversals, la digital i la personal i social, que es treballen a cada 
curs des de diverses matèries i són avaluades per tot l’equip docent. 

La nomenclatura de les notes finals serà com a primària: assoliment excel·lent (AE), 
assoliment notable (AN), assoliment suficient (AS), no assoliment (NA). 

Cada alumne rebrà un consell avaluador a final de curs, en el qual s’orienta de l’itinerari 
formatiu i, si cal, s’indiquen mesures i recomanacions personalitzades de cara al curs 
següent. 

Es dona informació en un full específic elaborat pel Departament d’Ensenyament sobre 
l’avaluació a l’ESO. El podeu trobar penjat, també, a la pàgina web. 

MATERIAL I LLIBRES. RELIGIÓ 

Les llistes de material i llibres necessaris per al curs es troba penjades a la pàgina web (Menú> 
ESO (o Batxillerat)>Organització) 

L’AMPA suggereix utlitzar el servei de préstec de l’empresa Iddink. Cada família és lliure 
d’escollir entre aquest sistema o la compra tradicional a la llibreria. En el cas dels llibres de 
lectura, també es pot utilitzar el servei de préstec de la biblioteca municipal. 

En acabar el curs, seran benvinguts els llibres en propietat que les famílies ja no utilitzaran, 
perquè al centre els reutilitzem per a préstec a les famílies que necessiten beques. 

L’AMPA proporciona aquest curs una biblioteca d’aula a les matèries de català i castellà 
amb una de les lectures de cada curs de l’ESO, que quedaran al centre; aixo evitarà a les 
famílies haver-los de comprar o demanar en préstec. 
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El canvi en el fet de cursar o no cursar religió s’ha d’establir els primers dies de setembre, 
segons el calendari establert pel centre. 

SORTIDES 

Les sortides i activitats fora del centre són part del currículum, i hem de vetllar perquè tot 
l’alumnat les pugui realitzar. Per aquest motiu, les famílies que tinguin dificultats econòmiques 
s‘han de posar en contacte amb secretaria per gestionar el tema. 

Es realitzaran dos pagaments que correspondran a les excursions de diverses matèries i a la 
piscina (sis sessions de natació per a cada curs de l’ESO i 1r de batxillerat). Aquets 
pagaments poden ser domiciliats o pagats al compte bancari de l’institut. S’hauran de 
pagar a part els Treballs de Síntesi, els viatges i les sortides de matèries específiques o de 
modalitat que no cursen tots els alumnes del nivell (per exemple Francès, optatives d’ESO...). 
La sortida de tutoria d’ESO no suposa cap cost per a l’alumnat. 

Es donarà informació a part d’aquest tema el primer dia de classe. 

ALTRES 

El centre no es fa responsable de la pèrdua, deteriorament o sostracció dels béns que es 

portin al centre, com ara mòbils, ordinadors, diners i altres. A Consergeria us donaran raó dels 
objectes trobats durant la neteja del centre. Hi haurà dies concrets d’exposició d’objectes 

perduts; posteriorment, el que no sigui reclamat es lliurarà a alguna organització que ho 
necessiti. 

L’AMPA gestiona els armariets del centre. Si hi ha qualsevol incident o s’ha oblidat la clau a 
casa, a l’hora del pati es pot gestionar a la biblioteca. 

És important que totes les persones que necessiten alguna beca per a menjador, llibres o 
excursions es posin en contacte amb secretaria i amb el tutor per tal de poder-les gestionar 
el màxim de bé possiblle. 

El centre disposa d’ascensor per a les persones que l’hagin de menester. 

En cas de patir alguna malaltia que necessiti medicació especial o teràpia específica cal 
fer-ho saber al tutor i presentar a Secretaria la justificació mèdica corresponent. De la 
mateixa manera, a Secretaria hi ha d’haver constància dels informes de diagnòstics de 
l’alumnat, i la família és responsable de fer-ho conèixer al tutor. 

Cal notificar tan aviat com sigui possible a Secretaria i al tutor els canvis en qualsevol de les 
dades personals de l’alumnat o de la família: adreça postal o de correu electrònic, telèfon, 
dictàmens, al·lèrgies...  

Cada família firma l’autorització de drets d’imatge (o la no autorització) per a tota l’estada 
al centre. En el cas de voler rectificar aquesta decisió, cal que es posi en contacte amb 
Secretaria. 

L’Ajuntament d’Arenys de Mar està treballant per reforçar la seguretat i mobilitat dels camins 

escolars. Cal estimular els nois i les noies perquè siguin especialment respectuosos amb les 
indicacions viàries durant el recorregut que fan en grup. També recomanem, en cas de 

transport en vehicles particulars, no aturar el cotxe al capdamunt de la pujada del carrer 
Vall de Maig, perquè dificulta enormement el trànsit i  l’accés al centre. 

Cal recordar que no es pot fumar en tot el perímetre al voltant del centre. 

Per a una millor tasca educativa cal que els nois i les noies estiguin conscienciats en el 
respecte a les persones, tant als seus companys com als adults, i a l’entorn, no embrutar ni 

malmetre les dependències i mobiliari. 
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SERVEIS EXTERNS 

� Infermera (Programa Salut-Escola) 

� EAP (Departament d’Ensenyament) 

� Psicòleg Municipal (Ajuntament d’Arenys de Mar) 

� Espai Jove, Espai Ruta i Espai de coneixença (Ajuntament d’Arenys de Mar) 

� Reforç escolar (Càritas) 

� Serveis socials 

� CREDA, ONCE 

L’ús d’aquests serveis pot ser demanat per la família, l’alumnat o el professorat. 

SERVEIS INTERNS 

� Orientació acadèmica i professional 

�  Psicopedagogia 

�  Reprografia i enquadernació 

�  Informàtica 

�  Bar i cantina amb cuina pròpia 

�  Missatgeria (correu electrònic) 

 AMPA:  - Biblioteca  

- Lloguer d’armariets: El dia 6 de setembre, els alumnes de primer d’ESO, 
alumnes nouvinguts o altres alumnes que desitgin gaudir del servei d’armariets 

es podran adreçar a la bibliotecària del servei de biblioteca proporcionat per 
l’AMPA de 9 h a 13 h, qui els facilitarà el reglament d’ús dels armariets per què 

el signin els pares; el dia 7 de setembre els alumnes poden retornar el 
document signat a la bibliotecària de 9 h a 13 h, i aquesta els donarà la clau 

de l’armariet. La bibliotecària és l’encarregada de l’adjudicació dels 
armariets i de fer-ne el seguiment. 

PROJECTES EDUCATIUS DE CENTRE 

� Implica’t. Servei comunitari  a 4t d’ESO, amb entitats del poble. 

� Grup experimental plurilingüe (GEP): impartim activitats en anglès a Cultura i Valors Ètics 
(CVE) i Socials de 1r d’ESO, CVE de 2n d’ESO, Tutoria de 3r d’ESO, Emprenedoria de 3r d’ESO,  
Economia de 4t d’ESO, Biologia de 1r de batxillerat. 

� Francès com a segona llengua estrangera. Introducció (un quadrimestre) a 1r d’ESO; tria 

a 2n d‘ESO com a matèria anual amb continuïtat a 3r d’ESO. Possibilitat de continuació a 4t 
d’ESO i 1r de batxillerat.  

� Natació. Sis sessions a cada curs, de 1r d’ESO a 1r de batxillerat. 

� Laboratori de matemàtiques a 1r d’ESO. 

� Projecte Oceans a Biologia de 1r d’ESO. 

� Projecte Ajuda’m, entre alumnes de 1r i 3r d’ESO. Les tutories seran a la mateixa hora per 
facilitar-ne les activitats conjuntes.  

� Astronomia: matèries optatives a 1r i 2n d’ESO, Projectes de Recerca a 4t d’ESO... 

� Instifonies: programa radiofònic a 3r d’ESO en col·laboració amb Ràdio Arenys. 
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� Projectes dins les matèries. Activitats cooperatives per potenciar l’organització de grup, 

l’autonomia personal, l’autovaloració, etc. 

� Pla d’Acció Tutorial. Activitats preparades per potenciar l’autonomia de l’alumnat i 

formar-lo i aconsellar-lo en temes que l’afecten directament en la seva vida acadèmica i 
personal. 

� Pla Escola Salut. En col·laboració amb el CAP d’Arenys de Mar. La infermera ve cada 
dues setmanes per atendre l’alumnat que ho demani o que suggereixi la CAD o el tutor. 

� Estada a l’empresa a batxillerat. 

� Aula oberta a 3r i 4t d’ESO, projecte de diversificació curricular amb dos dies d’espai 
laboral. 

� Jornada del dia PI, de matemàtiques, amb alumnes de 1r d’ESO i 6è de primària, a 
l’Institut. 

� Jornada de l’English Morning, amb alumnes de 3r d’ESO i 5è de primària, a l’escola de 
primària. 

� Grups flexibles a l’ESO en les matèries instrumentals. 

� Treball de Síntesi d’immersió comarcal a 1r, 2n i 3r d’ESO. 

� Projecte de recerca local a 4t d’ESO. 

 


