Institut Salvador Espriu

Benvolgudes famílies,

Com a director de l'INS Salvador Espriu voldria donar la benvinguda a l'alumnat i a les
famílies que s'incorporen aquest curs al centre. Juntament amb els altres membres de
l'equip directiu, amb el professorat i la resta de membres del centre treballem per garantir
que l'ingrés dels vostres fills i filles al centre sigui profitós i plaent.
A l'INS Salvador Espriu valorem molt la comunicació constant entre les famílies i el tutor/a
del grup. Cap al mes d'octubre se us convocarà a una reunió amb el tutor/a del vostre fill o
filla perquè pugueu tenir-hi un contacte directe. En aquesta reunió podreu resoldre tots
aquells dubtes que se us puguin plantejar en relació al desenvolupament del curs.
Podeu demanar entrevista amb el seu tutor/a de referència sempre i quan ho trobeu
necessari. De la mateixa manera, el tutor/a dels seus fills i filles us convocarà si ho
considera oportú. Com a mínim hauríeu de tenir una entrevista durant el curs; en el seu
defecte, si hi hagués problemes d'agenda per part de les famílies, se us trucarà per telèfon o
es mantindrà el contacte a través de correus electrònics.
Rebreu informació acadèmica dels vostres fills i filles al final de cada avaluació a través del
butlletí de notes. També a final de curs amb el butlletí d'avaluació final i al setembre, si
calgués, amb el d'avaluació extraordinària. Aquesta informació pot ser un bon indicador tant
per part del tutor/a com de les famílies per proposar una entrevista, si escau.
Aquest nou curs disposarem de l’aplicació iEduca (per a ordinador, tauletes i mòbil) que ens
ajudarà també a mantenir un contacte més fluid. Ja us informarem de les seves
particularitats i funcionament.
A finals del mes d'octubre es fa una avaluació interna de tots els alumnes (preavaluació) que
ens serveix per detectar problemes abans de la tramesa del primer butlletí. El resultat
d'aquesta avaluació no es comunica a les famílies si l'evolució de l'alumne/a es positiva. En
cas contrari, el tutor/a es posarà en contacte amb vosaltres per acordar una entrevista.
El control d’assistència d’ESO s’efectuarà a través de la plataforma iEduca cada matí a
l’hora d’entrada. Tanmateix s’avisarà telefònicament les famílies de 1r ESO en cas
d'absència. Us agrairem que vosaltres ens informeu telefònicament a les 8h si el vostre fill o
filla no pot assistir a classe. No obstant, caldrà posteriorment justificar les faltes d’assistència
mitjançant un escrit dirigit al tutor/a del grup (podeu demanar impresos a consergeria o bé
descarregar-los des del web del centre).
Tot esperant que les vostres expectatives en referència al centre es vegin acomplides, rebeu
una salutació de l'Equip Directiu.
David Pagès
Director
Barcelona, 14 de juliol de 2017
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Us donem també algunes informacions del vostre interès:
Dades del centre
INSTITUT SALVADOR ESPRIU
Plaça de les Glòries, 20
08018 Barcelona
Tel. 93 2449560 /Fax 93 2313338
E-mail: ies-espriu@xtec.cat
Podeu trobar més informació sobre el nostre centre a la nostra pàgina web:
www.insespriu.cat
També rebreu correus informatius a través de l'adreça info@insespriu.cat, tot i que us
demanem que no els respongueu ni escriviu a aquesta, sinó que adreceu els vostres dubtes
al tutor/a de grup, o bé a l'adreça ies-espriu@xtec.cat, o bé per telèfon.

Composició de l'equip directiu
Director:
Cap d'estudis:
Coordinadora pedagògica:
Secretària:

David Pagès
Joan Saura
Maria Ferrer
Mar Gómez

Tot i que la majoria de qüestions relatives al vostre fill/filla les heu de resoldre mitjançant el
tutor/tutora del grup, en cas que necessiteu parlar amb els membres de l'equip directiu cal
que us poseu en contacte telefònic amb el centre per fixar dia i hora.
Horari per resoldre temes administratius
El personal de secretaria del centre us podrà atendre de dilluns a divendres de 8:30 a
14:00h. També, de l’1 d’octubre fins el 31 de maig, les tardes dels dimarts i dijous de 15:30 a
17:00h.
Calendari escolar 2017-18
L’Ordre del Departament d’Ensenyament, ENS/108/2017, d’1 de juny, per la qual s’estableix
el calendari escolar del curs 2017-18 per als centres educatius no universitaris en els termes
següents, i un cop aprovat pel Consell Escolar del centre:

•

Les activitats lectives comencen el 14 de setembre de 2017 i acaben el 22 de juny
de 2018.

•

Els períodes de vacances escolars són:
- Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
-Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
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•

Festius de lliure disposició:
7 de desembre de 2017
12 de febrer de 2018
30 d’abril de 2018

Acollida a l’alumnat de 1r ESO.

•
•

La rebuda de l'alumnat de 1r d’ESO i l'inici de les classes serà el dijous 14 de
setembre a les 9:40 hores del matí. L'entrada a l’institut es farà per la porta del
carrer Escultors Claperós.
L'horari serà el següent:
- 9:40h a 12:20h: tutoria (excepcionalment hi haurà un esbarjo de 10:25h a
10:45h)
➢ Rebuda de l'alumnat. Assignació de grup i aula de tutoria.
➢ Lliurament de l'horari del curs, normativa, fulls informatius, ...
➢ Explicació i assignació dels desdoblaments i altres agrupaments.
➢ Assignació de matèries optatives.
➢ Mostra de l’institut on es portaran a terme les diferents activitats docents.
- 12:20h a 12:40h: esbarjo
- 12:40h a 14:40h: classe segons l'horari de cada grup

•
•

L’entrada de l'alumnat es farà per la porta del Carrer Escultors Claperós i la sortida
per la porta de Plaça de les Glòries.
Us recordem la importància de la puntualitat des del primer dia.

Reunió informativa prèvia a l’inici de curs (només famílies, no l'alumnat):
Us convoquem a una reunió informativa prèvia a l’inici de curs per comentar-vos temes
diversos de funcionament del centre: llicències digitals, Projecte de Llengües, ...
- Famílies d'alumnat amb primer cognom de l’A a la M: dimecres 6 de setembre, 17h.
- Famílies d'alumnat amb primer cognom de la N a la Z: dijous 7 de setembre, 17h.
Suggeriments per l’estiu.
Al nostre institut, a 1r d'ESO (i fins a 3r d'ESO) el vostres fills i filles tindran com a mínim una
matèria no lingüística en anglès. Per aquest motiu, dins la matèria d'anglès realitzarem un
treball de lectura extensiva inicial important.
Per tal de refrescar l’anglès durant les vacances i no perdre el contacte amb l’idioma, són
moltes les propostes lúdiques que el vostre fill o filla pot realitzar (escoltar música seguint la
lletra en anglès, veure pel·lícules, programes i dibuixos en versió original, llegir alguna
lectura graduada, etc...).
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Més concretament, us demanem que triin una de les següents lectures amb activitats
que cal fer en un dossier a part (no al llibre!), acompanyat d'un CD amb activitats a
l’ordinador i l’àudio per "llegir i escoltar" al mateix temps:
1. Hallowen Horror. Gina D.B. Clemen. Green Apple – Starter. Black Cat. Vicens Vives.
2 . The Happy Prince, The Selfish Giant. Oscar Wilde. Green Apple – Starter. Black Cat.
Vicens Vives.
Podeu demanar aquest llibre a alumnes d'altres anys. No han de copiar les instruccions,
però sí les frases dels exercicis que fan referència a la història. Cal lliurar aquest treball a la
professora d'anglès i els contarà com a treball de lectura del primer trimestre.
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