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     1. EQUIP DIRECTIU 
      L’equip directiu de l’Institut està format per: 

● Xavier Tresserra Barba, director 
● Elena Segura Aleman, cap d’estudis 
● M.Àngels García Iranzo, cap d’estudis adjunt 
● Núria Vives Torrelles, secretària 
● Carme Ferrer Martínez, coordinadora pedagògica 

 

Estem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que vulgueu resoldre. 

 

2. CALENDARI DEL CURS 
El calendari del curs 2020-21, d’acord amb el calendari establert pel Departament d’Ensenyament i els 
dies de lliure disposició proposats pel Consell Escolar municipal, és el següent: 

 
● Presentació de les classes d’ESO: 14 de setembre de 2020 (Veure acollida) 
● Inici de les classes d’ESO: 15 de setembre de 2020 
● Presentació de les classes de Batxillerat: 14 de setembre de 2020 
● Inici de les classes de Batxillerat: 15 de setembre de 2020 
● Presentació de CFGM: 14 de setembre de 2020 
● Inici de les classes de CFGM: 15 de setembre de 2020 
● Presentació de CFGS: 21 de setembre de 2020 
● Inici de les classes de CFGS: 21 de setembre de 2020 
● Darrer dia de classe: 22 de juny de 2021 
● Períodes de vacances: 
✓ Nadal: 22 desembre al 7 gener de 2021 (ambdós inclosos) 
✓ Setmana Santa: 27 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos) 
✓ Estiu: a partir del 23 de juny de 2021 

 

● Dies festius:  
 

✓ Diada: 11 de setembre de 2020 
✓ El Pilar: 12 d’octubre de 2020 
✓ Tots Sants: 1 de novembre de 2020 
✓ Constitució: 6 de desembre de 2020 
✓ Immaculada: 8 de desembre de 2020 
✓ Festa Major d’hivern: 22 de gener de 2021 
✓ Dia del treball: 1 de maig de 2021 
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● Dies de lliure disposició: 
 

✔ 30 d’octubre de 2020 
✔ 7 de desembre de 2020 
✔ 15 de febrer de 2021 
✔ 30 d’abril de 2021 

 

3. ACOLLIDA I MARC HORARI 

 
L’acollida dels alumnes a l’inici de curs es farà a l’aula del grup classe i se’ls 
presentarà el curs en l’horari següent: 

 
1r d’ESO: 14 de setembre, de 9:00 a 12:00 hores 
2n d’ESO: 14 de setembre, de 10:15 a 12:15 hores 
3r d’ESO: 14 de setembre, de 10:30 a 12:30 hores 
4t d’ESO: 14 de setembre, de 11:00 a 13:00 hores 
1r i 2n Batxillerat: 14 de setembre, d’11:45 a 12:45 hores 
1r CFGM: 14 de setembre, de 12:15 a 13:15 hores. 
2n de CFGM: 14 de setembre, a les 16:00 hores a l’aulari de l’especialitat. 
1r CFGS: 21 de setembre a les 16:00 hores. 
2n CFGS: 21 de setembre a les 16:00 hores, a l’aulari de l’especialitat. 
1r i 2n IFE: 14 de setembre, de 12:15 a 13:15 hores, a l’edifici Ins Gabriela. 

 
✔ El marc horari del centre és el següent: 

 
 Matí: 1r, 2n i 3r d’ESO (1r quadrimestre) 

     4rt ESO, Batxillerat i 1rs CFGM (2n quadrimestre) 
 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:05 – 9:00      

9:00 – 10:00      

10:00 – 10:20 Esbarjo 

10:20 – 11:20      

11:20 – 12:20      

12:20 – 12:40 Esbarjo 

12:40 – 13:40      

13:40 – 14:45      
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Matí : 4t D’ESO, batxillerat i 1rs CFGM (1r quadrimestre) 
           1r, 2n i 3r d’ESO (2n quadrimestre) 
 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

7:55 - 9:00      

9:00 – 10:00      

10:00 – 10:20 Esbarjo 

10:20 – 11:20      

11:20 – 12:20      

12:20 – 12:40 Esbarjo 

12:40 – 13:40      

13:40 – 14:35      

 
 

Matí: 1r i 2n IFE 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

9:00 – 10:00      

10:00 – 10:20 Esbarjo 

10:20 – 11:20      

11:20 – 12:20      

12:20 – 12:40 Esbarjo 

12:40 – 13:40      

13:40 – 14:35      
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Tarda: 2n Grau Mitjà, 1r i 2n Grau Superior 

 dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

15:00-16:00      

16:00-17:00      

17:00-18:00      

18:00-18:30 Esbarjo 

18:30 – 19:30      

19:30 – 20:30      

20:30-21:30      

 

L’horari específic de cada cicle es lliurarà el dia de la presentació. 
 
 

4. REUNIÓ DE FAMÍLIES 
 

Totes les famílies d’ESO sereu convocades durant el mes d’octubre per a conèixer els tutors/es 
dels vostres fills i filles, i informar-vos de diverses qüestions relacionades amb el funcionament del 
curs 2020-21. 

 
ESO: 7 i 14 d’octubre de 2020. 
  
✔ 1r i 2n d’ESO: 7 d’octubre a les 18:00 hores 
✔ 3r i 4t d’ESO: 14 d’octubre a les 18:00 hores 
  
  
BATXILLERAT, 1r CFGM, 1r IFE : 21 d’octubre de 2020, a les 18:00 hores 
 
 

5. MATERIAL ESCOLAR 

       A la web del centre teniu penjat el llistat de material escolar 

 

AGENDA I MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 
El centre subministrarà una carpeta amb separadors a cada alumne/a matriculat/da. 
L’agenda escolar és obligatòria i serà proporcionada a tot l’alumnat d’ESO el mateix dia d’inici de                
curs de setembre per part dels tutors/es. 
Tots els alumnes utilitzaran la mateixa agenda i no se n’han de comprar cap altra. 
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6. LLIBRES, PROJECTE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES AMPA 4t d’ESO I BATXILLERAT 

(IDDINK) 

 

Teniu tota la informació a la web de l’institut: LLIBRES 

Recordem a les famílies de 1r, 2n i 3r d’ESO, que els llibres de text estan socialitzats a l’aula i el                     

dret al seu ús està contemplat dins de la quota de material escolar. 

L’alumnat que tingui llibres del curs passat a casa seva els haurà de retornar el primer dia d’acollida                  

al centre (el 14 de setembre). 

 

RETORN DELS LLIBRES DE 3r D’ESO 
 
L’alumnat de 3r d’ESO del curs passat haurà de fer el retorn de llibres a l’institut durant els dies 2 i 3 
de setembre de 10:00 a 13:00 hores a l’aula B32. 
 
LLIURAMENT DE LLIBRES DE L’AMPA DE 4t D’ESO 
 
Per a totes les famílies que s'han acollit al projecte de reutilització de llibres de 4t d’ESO el                  
lliurament es realitzarà segons els dies i horari següent: 
 
Horari: de 17:30 a 19.00 hores 
- 7 de setembre: Itinerari científic-tecnològic 
- 8 de setembre: Itinerari humanístic-social 

 
 
      7. SALUT I HIGIENE 
 

Per recomanació de les autoritats sanitàries tot l’alumnat haurà de venir al centre amb mascareta,               
que serà d’ús obligatori a les entrades i sortides, així com per a la circulació dintre de l’institut i en el                     
cas d’haver de compartir aula amb altre alumnat que no sigui considerat del grup estable               
(s’informarà a l’alumnat d’aquestes situacions durant el primer dia de curs). 
També demanem que cada alumne/a porti el seu propi gel hidroalcohòlic o solució hidroalcohòlica a               
la motxilla per a la desinfecció de mans. 
Cada família serà la responsable de prendre la temperatura als seus fills/es cada dia abans de                
sortir de casa per anar a l’institut. Si la temperatura és superior a 37 graus centígrads, l’alumne/a                 
haurà de romandre a casa fins que aquesta es normalitzi per sota de 37(s’aconsella assessorament               
mèdic) 
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8. CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 
Com cada any, família i direcció signem la carta que ens compromet en el procés 
d’aprenentatge i seguiment dels vostres fills/es de 1r d’ESO i 1r de Batxillerat. 

Us la farem arribar per tal que la signeu i l’entregueu al tutor/a. 

 
9. SORTIDES 

 
Durant el primer trimestre informarem de les diferents sortides previstes aquest curs per a cada     
nivell. El pagament es realitzarà en dos terminis, amb un import de 40€ cadascun per ESO i           
batxillerat (octubre i gener). 
Preguem que sigueu molt rigorosos amb el compliment dels terminis de pagament per tal 
de poder-les organitzar amb el temps que ens cal. Durant el mes de maig es passarà un tercer 

document amb la liquidació corresponent a cada alumne/a segons els ingressos i despeses que 

aquest/a hagi tingut durant el curs. 

Els dos pagaments, tant a l’ESO com al Batxillerat, seran cadascun de 40 €. 

Les sortides són considerades activitats pedagògiques essencials pel projecte educatiu 

i, per tant, són activitats obligatòries. 
 
10. RECUPERACIONS DE 1r DE BATXILLERAT 

  
       Les recuperacions seran els dies 2 i 3 de setembre de 2020. El calendari d’exàmens està 

penjat al web de l’institut. 
 
11. HORARI de SECRETARIA (Atenció al públic) 

 
Setembre (fins al dia 10) i Juliol: de 9 a 14:00 hores 

  
Resta del curs: 
Matins de 9 a 14:00 hores 
Tardes: dimarts i dijous de 15:00 a 18:30 hores 
 
12. XARXES SOCIALS 

 
Podeu fer el seguiment de les notícies del nostre institut a: 
Facebook: Ins Gabriela Mistral 
Twitter: @InsGabriela 
Instagram: insgabrielamistral 
Podeu trobar els enllaços a la web de l’institut: https://insgabrielamistral.cat 
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