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SALUTACIÓ ALS  PARES / MARES / TUTORS i ALUMNES 

 
Els seus fills/es han iniciat una nova etapa, un cop superada l’ESO, d’estudis postobligatoris que els                
han de portar a la Universitat, als cicles formatius de grau superior o directament al món laboral. Són                  
uns estudis que requereixen esforç i dedicació continuats, unes habilitats personals –concentració en             
l’estudi i determinació per aconseguir uns objectius– i un ajut i una empenta del professorat i dels                 
pares i mares.  
 
Els encoratgem com a equip directiu de l’Institut Olivar Gran a ésser participatius i a sentir-se integrats                 
entre tots els components de la comunitat educativa. Els recordem que l’Associació de pares i mares                
(AMPA) és un mitjà per contribuir a aquesta participació i que la tasca coordinada de tots plegats,                 
pares/mares i professorat, és el millor que podem oferir als nostres alumnes, els seus fills/es, en                
aquest camí que transita per l’adolescència. 
 
Restem a la seva disposició i els saludem ben cordialment. 
Equip directiu 
 
 

PRESENTACIÓ 

 

� EQUIP DIRECTIU 

� Director: 

Xavi Prats Ros 

� Cap d’estudis:  

Anna Vázquez Cabezas 

� Secretària: 

Anna Duran Marin 

� Coordinadora pedagògica: 

Ester Casals Clapera 

� Cap d’estudis adjunt FP 

Ramon Ferrer Noguer 

 

� CONSELL ESCOLAR 

 

� Equip directiu 

� Sector Professorat 

� Sector Pares 

� Sector AMPA 

� Sector Alumnat 

� Sector PAE 

� Sector PAS 

� Sector Ajuntament 
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MARC HORARI 
 
Tots els alumnes tenen 30 hores de classe a la setmana. 
 
MATÍ 1ª 2ª 3ª  4ª 5ª 6ª 

8.00 
9.00 

9.00 
10.00 

10.00 
11.00 

esbarjo 11.30 
12.30 

12.30 
13.30 

13.30 
14.30 

  
*** Degut a la situació excepcional derivada de la crisi sanitària, els alumnes             
entraran a l’edifici a les 7:45h i sortiran a les 14:20h. 
 
Cal tenir molt present que l’assistència és obligatòria i que cal exigir puntualitat a              
l’hora d’arribar a l’Institut i/o d’entrar a classe. En aquest sentit es realitza un control               
d’assistència mitjançant un programa informàtic que avisa la família amb un correu            
electrònic en cas d’absència de l’alumne/a. Les faltes s’han de justificar. Els informem             
que l’acumulació de faltes injustificades és motiu de sanció i, també, que quan el              
nombre de faltes justificades sigui excessiu es requerirà l’explicació oportuna. 
 
En cas que l’alumne/a acumuli absències que representin més del 20% de les             
classes perdrà el dret a l’avaluació ordinària. 
 
Els alumnes de Batxillerat poden sortir del centre a l’estona d’esbarjo però no poden              
agafar la moto. 
 
 
TUTORIA 
 
Els alumnes tenen assignat un/a tutor/a per a cada grup classe que serà sempre el               
seu punt de referència, a qui hauran de dirigir-se quan tinguin algun dubte i que serà                
en primer terme el seu interlocutor per qualsevol qüestió relacionada amb els            
alumnes i l’Institut. 
 
El/La tutor/a és professor/a d'alguna matèria, però a la vegada disposa d'una hora             
setmanal de tutoria en horari lectiu per estar amb el grup d'alumnes, orientar-los i              
ajudar-los a resoldre els problemes que puguin sorgir a la classe. Durant aquesta             
hora de tutoria es realitzen activitats específiques del Pla d’acció tutorial del nostre             
institut (PAT), i en algunes ocasions altres activitats de centre. És la tutoria de grup.  
 
El/la tutor/a també té assignat un temps dintre del seu horari per entrevistar-se amb              
els pares. La sol·licitud d'entrevista pot ser demandada des de qualsevol de les dues              
parts. La concreció de l'entrevista es pot fer per telèfon o per mitjà de l’alumne/a. És                
la tutoria de relació amb els pares. 
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LLIBRES i  MATERIAL  
 
L’ús de llibres digitals i de lectura és obligatori. La llista corresponent es troba a la                
pàgina web del centre. L’adquisició dels llibres digitals i de lectura correspon a cada              
família, es podran adquirir mitjançant l’empresa IDDINK que ha arribat a un acord             
amb l’AMPA del centre. NOVETAT: Aquest curs, els llibres seran en format digital             
per poder continuar l’ensenyament-aprenentatge de l’alumnat si es donés el          
cas d’un nou confinament a causa de la covid-19. Aquesta premisa, ens obliga             
a demanar a tot l’alumnat de l’Institut que disposi d’un portàtil o tauleta             
personal que haurà de poder portar al centre quan el professorat li requereixi.             
La compra dels llibres caldrà fer-la online, trobaran tota la informació a la pàgina web               
del centre. Al mateix temps, l’esmentada empresa oferirà la possibilitat d’adquirir un            
portàtil per aquelles famílies que ho requereixin.  
 
L’alumnat no podrà deixar el portàtil o tauleta ni el material al centre una vegada               
finalitzada la jornada. Els alumnes han de ser responsables del seu material.  
S’han habilitat uns armariets a les aules per tal que els alumnes puguin endreçar el               
seu ordinador/tablet al llarg del dia mentre no en facin ús.  
 
No portar el portàtil/tauleta personal o el material pot ésser motiu de sanció.   
 
SORTIDES i EXCURSIONS 
 
Durant el curs es realitzen, proposades pels departaments/seminaris didàctics, per la           
coordinació pedagògica a través de les tutories o pel propi centre, diverses activitats i              
sortides que complementen la formació acadèmica i docent de l’alumnat. 
 
De cada sortida programada i aprovada per Consell Escolar del centre (tret de les de               
Figueres i entorn que s’autoritzen de manera genèrica a principi de curs), els farem              
arribar una informació dels objectius i característiques amb la sol·licitud          
d’autorització i els demanarem el pagament corresponent. 
Per tal de facilitar aquests pagaments els preguem que abonin l’import en un caixer              
automàtic de ”La Caixa” per mitjà d’una targeta de qualsevol entitat bancària o             
bé a través d’internet/línia oberta.  
 
En cada circular informativa de l’activitat hi constarà un codi de barres que s’haurà              
de passar pel lector del caixer. A la pantalla hi sortirà, automàticament, el nom de               
l’activitat concreta i el preu. Vostès hi hauran d’escriure el nom i cognoms de              
l’alumne/a i el caixer expedirà un reguard que el mateix alumne/a haurà de lliurar a               
l’administració del centre juntament amb l’autorització corresponent. 
 
Per poder participar en les diferents activitats i sortides, els alumnes i famílies hauran              
de signar, si s’escau, la fitxa de compromís i d’acceptació de la normativa de centre               
corresponent. 
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NORMATIVA DEL BATXILLERAT 
 
Criteris generals  
 
La normativa de batxillerat està desenvolupada en el Decret 142/2008, de 15 de             
juliol. A les Normes d’organització del curs 2020-2021 apareixen els ajustaments           
corresponents. 
 
Organització del batxillerat a l’Institut Olivar Gran 
A)  CURRÍCULUM 

Batxillerat 
Formació acadèmica  

o Estudis secundaris postobligatoris d’assistència obligatòria  
o Títol: accedir a Universitat o a Cicle Formatiu de Grau superior  

� Currículum  
o Matèries Comunes  
o Matèries de Modalitat i/o Específiques  

� Modalitats  
o Ciències i Tecnologia  
o Humanitats  
o Ciències socials  

 

Currículum 
 

  1r 2n 
Part comuna Llengua catalana i literatura 2 2 

Llengua castellana i literatura 2 2 
Anglès / Francès 3 3 
Filosofia 2 3 
Educació física 2 - 
Història - 3 
Ciències Món contemporani 2  
Tutoria 1 1 
Treball de recerca   

 TOTAL 14 14 
Part 
diversificada 

Modalitat 1 4 4 
Modalitat 2 4 4 
Modalitat 3 4 4 
Modalitat 4/Optativa 2h+2h 4 4 
TOTAL 16 16 

  30 30 
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Matèries de modalitat 1r BAT 

 
MODALITAT ⬜ Ciències i Tecnologia  ⬜ Ciències Socials ⬜ Humanitats 

Franja 1 Matemàtiques I Matemàtiques CS I Llatí I 

Franja 2 ⬜   Química I ⬜   Dibuix Tècnic I  ⬜   Economia Empresa I ⬜ Literatura Castellana 

Franja 3 ⬜ Biologia I ⬜   Tecnologia I Història Món contemporani 

Franja 4 ⬜ C.Terra I ⬜   Física  I   ⬜   Economia ⬜   Literatura Universal 

⬜  Llengua i Literatura Francesa I  +   Història de França I (requisit nivell B1 Francès) 

 
 

Matèries de modalitat 2n BAT 
 
MODALITAT ⬜ Ciències i Tecnologia  ⬜ Ciències Socials ⬜ Humanitats 

Franja 1 Matemàtiques II Matemàtiques CS II Llatí II 

Franja 2 ⬜  Química II ⬜  Dibuix Tècnic II  ⬜   Economia Empresa II ⬜ Literatura Catalana 

Franja 3 ⬜ Biologia II ⬜   Tecnologia II Geografia 

Franja 4 ⬜ C.Terra II ⬜  Física II   ⬜   Psicologia + Sociologia ⬜   Història Art 

⬜  Llengua i Literatura Francesa II  +   Història de França II (requisit nivell B1 Francès) 

 
En començar el batxillerat, l’alumne/a tria una modalitat i les matèries de modalitat             
que cursarà a primer curs, tenint en compte l’oferta que el centre presenta per al               
conjunt de l’etapa.  
Els centres educatius no tenen obligació d’impartir matèries de modalitat i optatives            
que no arribin a un mínim de vuit alumnes matriculats, tot i que poden fer-ho si la                 
disponibilitat de recursos del centre ho permet. 
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Promoció  
Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les              
matèries de primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim. 
 
Avaluació final de curs  
El professor/a de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l’alumne/a n’ha               
superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d’avaluació. 
Els resultats de l’avaluació de cada matèria s’han d’expressar mitjançant          
qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals. Es consideraran superades           
les matèries amb qualificació igual o superior a cinc. A 1r de Batxillerat hi ha una                
convocatòria extraordinària al setembre i a 2n de Batxillerat la convocatòria           
extraordinària es realitza al juny i permet examinar-se de les PAU al setembre. 
 
En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l’alumnat que tingui               
cursada i no superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de                 
segon curs. Aquesta circumstància s’ha de consignar a les actes finals amb la menció              
“pendent de qualificació de 1r curs” (PQ). En cas que, a causa d’un canvi de matèria                
o de modalitat autoritzat per la direcció del centre o perquè l’alumne/a s’hagi             
incorporat al batxillerat en el segon curs, no hagi de cursar la matèria de primer curs,                
sí que podrà ser qualificat de la matèria de segon curs. 
 
La nota mitjana del Batxillerat s’obté de calcular la mitjana aritmètica de totes les              
matèries cursades més el treball de recerca. La mitjana de les matèries compta un              
90% i el treball de recerca un 10%. 
 
El calendari d’avaluacions de 1r de Batxillerat és el següent: 

PRIMERA AVALUACIÓ :   30 de novembre de 2020 
SEGONA AVALUACIÓ :      8 de març de 2021 
TERCERA AVALUACIÓ :    9 de juny de 2021 
AVALUACIÓ FINAL :         17 de juny 2021 
EXTRAORDINÀRIA :           3 de setembre 2021 

 
Treball de recerca 
 
El treball de recerca té caràcter individual. En els casos en què el treball que s’ha de                 
fer prevegi alguna part de tipus experimental (treball de camp, laboratori o taller),             
aquesta investigació podrà fer-se en grup de dos alumnes. En aquests casos caldrà             
que el/la tutor/a asseguri, en fer el seguiment del treball, que cadascun dels membres              
del grup assoleix els diversos objectius plantejats, i farà una avaluació individual de             
cada alumne/a. En particular, el dossier del treball i la presentació que se’n faci han               
de ser individuals. 
 
És convenient considerar en el treball de recerca les etapes o fases següents: 
1. Elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar. 
2. Plantejament de qüestions relacionades. 
3. Planificació de la recerca. 
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4. Cerca d’informació. 
5. Processament de la informació. 
6. Síntesi de la investigació i explicació dels resultats. 
7. Revisió de la feina feta. 
8. Presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral. 
 
Durant les diverses fases de realització del treball de recerca, els alumnes han de ser               
assessorats i supervisats per un professor/a: el tutor/a del treball de recerca.  
 
A més de l’orientació sobre les tècniques habituals emprades en qualsevol recerca,            
els tutors/es del treball han de vetllar perquè l’alumne/a faci les tasques amb             
regularitat, usi adequadament les fonts d’informació, faci una correcta selecció de la            
informació i estructuri adequadament la presentació final. A tal fi es realitzaran            
entrevistes periòdiques per fer el seguiment del treball i establir fites per a les              
pròximes trobades.  
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