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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: 31 d’octubre i 2 de febrer. 

Festes lliure disposició: 30 d’octubre, 5 de febrer i 30 d’abril. 

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

Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril, ambdós  

inclosos. 
 

CELEBRACIONS DE CENTRE: 

22 desembre: Nadal 

20 d’abril: 10è Aniversari de l’Institut. 

23 d’abril: Jornada cultural de Sant Jordi. 

21 de juny: Graduació 4t d’ESO 
 

VIATGE DE FI D’ETAPA: setmana abans de Setmana Santa. 
 

TRIMESTRES: 
 

1r Trimestre:   14 de setembre a l’1 de desembre. 
2n Trimestre:   4 de desembre al 9 de març. 
3r Trimestre:   12  de març al 22 de juny. 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES: 6 i 7 de febrer. 

 TREBALL DE RECERCA:   11 i 12 d’abril. 

            PROVES DE RECUPERACIÓ I/O MILLORA: del 18 al 22 de juny. 

            LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS:  

26 d’octubre:               Preavaluació 

21 de desembre: 1a avaluació 

22 de març:  2a avaluació 

27 de juny:  3a avaluació i avaluació final 

 

TUTORIES INDIVIDUALS I HORES DE VISITA: 

  

Alícia Oriola Dimarts  de 12 a 13 h. 

Tomás Gimeno Dimarts  de 10’30 a 11’30 h. 

Assumpta Ribas Dimecres de 10’30 a 11’30 h. 

Joel Santamaria Dimecres  de 9’30 a 10’30 h. 

Tristana Giraud Dilluns de 13 a 14 h. 

Raquel Perez Dimecres de 13 a 14 h. 

Hector Casal Dimarts de 12 a 13 h. 

Filosofia Dimecres de 9’30 a 10’30 h. 
 

            L’AGENDA ESCOLAR: 

 

 L’institut lliura una agenda escolar a cada alumne/a. És convenient  

 que la família revisi periòdicamentolar l‘agenda donat que és el lloc on 

s’anoten els diferents treballs que ha de realitzar l’alumnat. 

 INTRANET: 

Podeu rebre notificacions, obtenir informació sobre retards, faltes 

d’assistència, incidències, comentaris del professorat referents al vostre 

fill/a i enviar missatges al professorat. Es pot accedir a la Intranet des 

d’un ordinador o des d’un dispositiu mòbil (telèfon o tauleta): 

ORDINADOR : a través de la pàgina web del centre institutmartamata.cat 

DISPOSITIU MÒBIL: descarregant l’app gratuïta ieduca tokapp. 

Cal el nom d’usuari i la clau d’accés del curs anterior. A l’apartat domini  

heu d’escriure institutmartamata (tot junt). Teniu una guía d’ús de la 

plataforma i videotutorials que us mostraran com descarregar i fer 

funcionar l’app a la página web del centre. 

  

JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS: 

S’ha de fer mitjançant l’imprès que es dona a consergeria o descarregar-

lo de la pàgina web. S’aconsella trucar al centre en cas que l’alumne/a 

no hi pugui asistir. 

 


