
Secció d’Institut Les Margues 
 

av. Francesc Macià, 14  -   08506 Calldetenes 
Tel. 93 886 71 16 
 
Sessió Informativa: 
- Horaris de centre 
- Currículum acadèmic 
- Projectes i activitats: 
 
              · Estada esportiva amb monitors irlandesos (Tossa de Mar) 
              · Llengua alemanya 
              · Mobilitzem la informàtica 
              · CTC, Tecnologies creatives a l’aula. Impulsem la robòtica 
              · Projecte Art i Escola 
              · Setmana de la Ciència 
              · Concurs Cristal·lografia 
              · Estada en camps d’aprenentatge 
              · Projecte hort 
              · Proves Cangur   
 

- Serveis de l’AMPA: Gestió de llibres i extraescolars. 
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“Res és tan potent com la silenciosa influència      
d’un bon exemple” 
  

                                                            (James Kent) 



DADES DEL CENTRE 

 
 

Avinguda  Francesc Macià, 14 
 
08506 Calldetenes 
 
Tel 93 886 71 16 
 
 
Correu electrònic: a8063837@xtec.cat 
 
Pàgina web: http://agora.xtec.cat/institutlesmargues/ 
 
 
 
 
 

HORARI D’OFICINES 

 

Matins de 8h a 13,30h 
Tarda de dilluns, de 15h a 17h 
 
Preinscripció:   Matins de 8h a 14h 
                           Tardes de dilluns i dimarts, de 15 h a 17h 
 
 
 
 

 

TRANSPORT 

 
 
 
Aquest servei el gestiona el Consell Comarcal d’Osona que alhora 
és qui en redacta les bases reguladores. Per a més informació, 
podeu consultar aquesta pàgina web del Consell Comarcal: 
 
https://www.ccosona.cat 
 
Les famílies interessades hauran de fer-ne la sol·licitud durant el 
període de matrícula amb la resta de documentació requerida. 
 
És un servei gratuït que té dret a utilitzar l’alumnat que tingui el 
domicili als municipis de Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, 
Tavèrnoles i Vilanova de Sau.  

mailto:a8063837@xtec.cat
https://www.ccosona.cat/


AMPA 

 
 
 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de la Secció d’Institut Les 
Margues està formada per mares, pares i tutors d’alumnes del nostre 
centre.  
 
Seran membres de l’AMPA totes les famílies de l’alumnat del centre 
després de fer el pagament d’una única quota anual. 
 
L’associació té com a objectiu recollir i gestionar recursos econòmics i 
materials que s’utilitzaran en benefici de l’alumnat i de les famílies. 
 
Per aquest motiu i entre d’altres tasques, cada curs gestiona: 
 

- Activitats extraescolars. 

- Conjuntament amb l’empresa IDDINK, la reutilització dels llibres de 

text. 

- Participació en diverses activitats del centre. 

- Els armariets de l’alumnat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

HORARI MARC DEL CENTRE 

 
 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

8-9      

9-10      

10-10’15 PATI 
10’15-11’15      

11’15-12’15      

12’15-12’30 PATI 
12’30-13’30      

13’30-14’30      

 

 
CURRÍCULUM D’ESO 

Assignació horària de les matèries (setmanal) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÈRIA 1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana i literatura 3h 3h 3h 3h 

Llengua castellana i literatura 3h 3h 3h 3h 

Llengua estrangera 3h 4h 3h 3h 

Ciències socials, geografia i història 3h 3h 3h 3h 

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3h  2h  

Ciències de la naturalesa: física i química  3h 2h  

Matemàtiques 3h 4h 4h 4h 

Educació física 2h 2h 2h 2h 

Música 2h  *2h  

Educació visual i plàstica 2h *2h   

Tecnologia 2h 2h 2h  

Religió o cultura i valors ètics 1h 1h 1h 1h 

Tutoria 1h 1h 1h 1h 

Treball de síntesi / Projecte de recerca (1h) (1h) (1h) (1h) 

Servei comunitari - - X - 

Matèries específiques 2h 2h 2h 10h 

Total setmanal 30h 30h 30h 30h 
(1h) Sense càrrega lectiva  /  * (es pot cursar a 2n o 3r) 

  



 
PREINSCRIPCIÓ CURS 2017-2018 
 
CALENDARI: 

 

20 de març Publicació de l’oferta inicial 

Del 23 març al 4 d’abril Presentació de sol·licituds 

24 d’abril Publicació de llistes amb el barem provisional 

Del 25 al 27 d’abril Reclamacions a les llistes baremades 

30 de maig Oferta definitiva 

2 de juny Publicació de la llista d’admesos 

Del 12 al 16 de juny Període de matriculació (1r curs d’ESO) 

Del 26 al 30 de juny 
Període de matriculació/ confirmació  (2n, 3r 
i 4t curs d’ESO) 

Del 6 al 8 de setembre 
Període de matriculació extraordinària 
(posterior als exàmens de setembre) 

 
 
 
* En color, hi ha les dates més importants. 

   
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FER 
LA PREINSCRIPCIÓ 
 
 

 
Original i fotocòpia de: 
 

 

 Sol·licitud de preinscripció (disponible a les oficines i la pàgina web del 
centre) 

 

 Llibre de família 
 

 DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) 
 

 DNI de l’alumne/a (si en té) 
 

 Targeta TIS (targeta sanitària) de l’alumne 
 

 Altra documentació (en cas d’al·legar algun dels criteris 
complementaris) 

 
 
 
La normativa del procés la podreu trobar en les adreces web del centre i del 
Departament d’Ensenyament: 
 

http://agora.xtec.cat/institutlesmargues/ 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

http://agora.xtec.cat/institutlesmargues/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

