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ORGANIGRAMA
Equip directiu

● Director : Jaume Balart

● Cap d’Estudis : Quico Arjona

● Secretari : Maite Ripoll

● Coordinadora Pedagògica : Margarita Bartolí

● Cap d’Estudis Cicles Formatius : Marçal Subiràs

● Cap d’Estudis Adjunta : Nina Sánchez



ORGANIGRAMA
Coordinació i tutories

● Coordinadora : Lita Porta

● Tutories 1r BAT : Carme Torrents
Jorge Fernández
Albert Cantero



Presentació tutors i grups

 Sol·licitar hora al telèfon de l’Institut  
938653762

Grup Agrupació Tutor/a Núm.
alumnes

1r A
  

Científic i 
tecnològic

 Carme Torrents    33

1r B
 Tecnològic, social, 

humanístic, 
econòmic

Jorge Fernández 32

1r C Econòmic Albert Cantero 31

3 grups de 1r de batxillerat: A, B i C formats a partir dels itineraris escollits pels 
alumnes : 



Matèries : Comunes i de modalitat

Comunes (14 hores) Modalitat i optatives 
(16 hores)N’han de cursar 4

Matèries de 2 hores : 
Català
Castellà
Filosofia
Ed. Física
Història
Matèries de 3 hores : 
Anglès/francès

Mat C.Socials (4h)
Sociologia (2h)
Història Món Contemporani (4h)
Economia de l’empresa (4h)
Economia (4h)
Estada a l’empresa (2h)
Matemàtiques (4h)
Física (4h)
Química (4h)
Biologia (4h)
Ciències de la Terra (4h)
Lit Castellana(4h)
Tecnologia Industrial(4h)
Dibuix Tècnic (4h)
Italià (4h)
Llatí ( 4h)



Matèries : Comunes i de modalitat – Equip docent



Aspectes organitzatius

Puntualitat: 

● La porta d’entrada es tanca a les 8 del matí. Si 

alumne/a arriba tard, se’l deixarà entrar per la 

porta d’accés per al professorat (c. Josep Germà) 

però comptarà com un retard..

Pati: 
● Els alumnes han de sortir fora de l’Institut.



Aspectes organitzatius
Assistència: en cas que els alumnes faltin a classe: 
 
● Calen justificants oficials (paper/informe mèdic, per 

exemple. No s’admet el full on es demana hora al metge)
● Quan un estudiant està malalt avisarem per telèfon i el 

pares l’hauran de venir a buscar 
● Si té algun examen, no se li repetirà si no és amb un 

justificant oficial (metge..), i serà el professor afectat el que 
designi de quina manera s’ha de fer. Si la falta no està 
justificada, podrà fer l’examen el dia de la recuperació.



        

 

● L’alumnat no necessita el telèfon mòbil al 
centre; és per això que es recomana no portar-lo. 
En cas de dur-lo no es podrà utilitzar ni 
mostrar en tot el recinte escolar. Aquesta 
normativa afecta tots els estudis que 
s'imparteixen en horari de matí. Està totalment 
prohibit enregistrar imatges de companys, 
professors i personal del centre.

● Els alumnes i les seves famílies són responsables 
dels desperfectes evitables que puguin ocasionar i 
de la seva reparació o bé reposició.

Aspectes organitzatius



        

 

● Segons les indicacions actuals (set. 2021) caldrà 
portar mascareta.

● Utilització de “iEduca”

Aspectes organitzatius



Calendari
        

● Vacances de Nadal: del 23/12/2021 al 7/1/2022
● Vacances de Setmana Santa:del 11/04/2022 al 

18/04/2022
● Festius : LLiure disposició: 7/12/2021

28/02/2022
03/04/2022

Festa Local : 11/10/2021
02/05/2022



IMPORTÀNCIA DE LA PÀGINA WEB i xarxes 
socials

 
● A la nostra pàgina web : www.insmanolohugue.cat 

trobareu tota la informació actualitzada 
● Clicant a “MENÚ” trobareu tots els documents oficials de 

centre : Projecte educatiu de centre (PEC), Normes 
d’ordre i funcionament (NOFC), Projecte de direcció 
(PdD), etc.

● Seguiu-nos a instagram @insmanolohugue i a twitter per 
estar assabentats de totes les novetats a l’instant

http://www.insmanolohugue.cat


GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ!!

I sobretot, per a qualsevol 
informació, dubte, queixa però 
també felicitació, no dubteu en 
contactar-nos!


