
      

 

 

 

INSTITUT MARTA MATA 

C/Domènech Sugrañes I Gras, s/n 

43840  SALOU 

Telèfon:   977 35 32 42 

FAX:        977 35 32 43 

Email:  e3010347@xtec.cat 

Pàgina web :  institutmartamata.cat 

 

Cal tota la tribu per educar un nen 

Proverbi africà 

2n ESO 
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HORARI:  

 De dilluns a divendres de 8,30 a 15 h.   

        Esbarjo: de 11,30 a 12 h. 

 

DIES FESTIUS I VACANCES: 

Festes locals: 30 octubre i 29 de gener. 

Festes lliure disposició: 2 novembre, 7 desembre, 1 de febrer i 13  

de maig. 

Vacances Nadal: del 23 desembre al 7 gener, ambdós inclosos. 

Vacances Setmana Santa: del 21 al 28  de març, ambdós  inclosos. 

 

CELEBRACIONS AL CENTRE: 

22 desembre: Nadal 

22 abril: Jornada cultural de Sant Jordi 

21 juny: Cloenda final de curs. 

 TREBALL DE SÍNTESI:  

        Del 15 al 20 de juny 

LLIURAMENT DE NOTES:  

22 de desembre: 1a avaluació 

18 de març:  2a avaluació 

28 de juny:  3a avaluació i avaluació final 

TUTORIES I HORA DE VISITA: 

 2n A: Inés Muñoz                 dilluns a les 10’30  h.                 

 2n B: Rosa Mª Boix               dijous a les 10’30 h. 

         

       

 

 

 

 

L’AGENDA ESCOLAR: 

És tasca dels pares/mares controlar l‘agenda, donat que és una  

forma de comunicació entre el professorat i la famíla, així com 

el lloc on s’anoten els diferents treballs que ha de realizar 

l’alumne. 

PÀGINA WEB: 

Adreça institutmartamata.cat. Hi consta informació actualitzada  

de la vida escolar amb totes les activitats que s’hi realitzen. 

ÚS DE LA INTRANET: 

Les famílies tenen a l’abast, a través de la intranet del centre, 

informació sobre les faltes d’assistència, retards, incidències, 

i comentaris del professorat referents al seu fill/a.  Així     

mateix poden enviar missatges als professorat. 

S’accedeix a la Intranet a través de la página web. Cal l’usuari i 

la clau d’accés que rebreu a l’adreça del vostre correu electrònic. 

ADREÇA MAIL: 

Cada alumne té assignada una adreça de correu electrònic dins 

l’entorn @institutmartamata.cat per tal de gestionar els  

treballs acadèmics relacionats amb el centre i per a comunicar-se 

amb el professorat. 

  

JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA: 

Cal justificar les faltes dels alumnes mitjançant el document que es 

dóna a consergeria o descarregar-lo de la pàgina web. S’aconsella trucar 

al centre en cas que l’alumne no hi pugui assistir. 

 


