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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 de 1r Cicle (1r i 2n ESO)

● Coordinadora : Helena Hernández

● Tutories 1r ESO : Maika Casalí
Sandra Serra
Oriol Vilanova

● Tutories 2n ESO : Arantxa Sánchez
Marc Monereo
Xavier Fajarnés
Maria Foixench



EQUIP DOCENT



ACCIÓ TUTORIAL

● Cada grup-classe té un/a tutor/a assignat per tal de fer el seguiment de 
l’alumnat

● El/la tutor/a és la persona de contacte que fa de nexe entre les famílies i 
l’institut (es prioritzaran les entrevistes telemàtiques)

● El/la tutor/a i el professorat que forma part de l’equip docent de cada nivell són 
qui vetllen per al bon funcionament del grup, tant a nivell acadèmic com a nivell 
emocional.

● El/la tutor/tutora disposa d’una hora de classe amb el grup, una hora d’atenció 
a les famílies i dues hores d’atenció individualitzada amb l’alumnat

● El departament d’orientació treballa amb el/la tutor/a per atendre l’alumnat que 
necessita un seguiment específic.



ACOMPANYAMENT DE L’ALUMNAT

● El/la tutor/a disposa de : 1 hora/setmana de tutoria amb el grup-classe
1 hora/setmana d’atenció a les famílies
2 hores/setmana d’atenció individual a l’alumnat

● PLA D’ACCIÓ TUTORIAL : per a cada nivell
● Departament d’orientació i suport psicopedagògic finançat per l’AMPA :

Avaluació i seguiment de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge
Seguiment de l’alumnat amb dificultats extra-acadèmiques
Elaboració de Plans Individualitzats (PI)
Assessorament a l’alumnat, professorat i famílies
Orientació acadèmica i emocional

● Equip docent : reunió setmanal
● Equip diversitat (format per coord. pedagògica i coord. de cicle, cap d’estudis adjunta, 

representant de l’EAP, representant de l’Ajuntament, psicopedagoga i departament 
d’orientació) : reunió setmanal

● Coordinació i col.laboració amb el CAP (enfermera) i entitats del poble (TOC)



TUTORIA AMB EL GRUP-CLASSE

● 1 hora a la setmana indispensable per a : 
○ facilitar l’adaptació de l’alumnat al centre
○ treballar la cohesió de grup, l’autoconeixement, l’autoestima, el respecte, la 

confiança...
○ organitzar el grup-classe (delegat, subdelegat, càrrecs, etc)
○ potenciar els valors de convivència i respecte indispensables per a viure en societat
○ reflexionar sobre els aprenentatges que van adquirint, tant a nivell acadèmic com 

emocional
○ treball en grup, col.laboratiu, d’equip



SORTIDES i ACTIVITATS DIVERSES
Tot i que no podem garantir que aquestes activitats es duguin a terme, us 
presentem les activitats proposades pels diferents departaments :

● Primer trimestre : Visita al Planetari a Barcelona
Circuit d’Aventura a Cerdanyola

● Segon trimestre : Concurs de lectura en veu alta a la Sala Noble de Can Rius
Visita a Sitges, l’Escola del Mar

● Tercer trimestre : Treball de síntesi : Visita al Cosmocaixa i a les Mines de Gavà
Entrega dels Premis Manolo Hugué a la Sala Noble de Can Rius

● Festivitats i tradicions : Carnestoltes, Sant Jordi, festa final de curs.



INFORMACIONS D’INTERÈS

● A 1r ESO hi ha 75 alumnes distribuïts en 3 grups heterogenis
1r ESO A : 26 alumnes
1r ESO B : 25 alumnes
1r ESO C : 24 alumnes

● El grup A és on hi ha alumnat que cursa francès com a primera llengua estrangera i religió
● Els grups heterogenis es formen a partir del traspàs d’informació que rebem des de les 

diferents escoles de primària d’origen de l’alumnat.
● Intentem que hi hagi el mateix nombre de nois que de noies i repartir els alumnes 

repetidors, els alumnes amb necessitats educatives especials i els alumnes amb un PI en 
els diferents grups.



CURRICULUM

● L’alumnat de 1r ESO cursarà les assignatures següents amb l’assignació horària següent: 
○ Matèries de 3 hores / setmana : llengua catalana, castellana, estrangera (anglès o 

francès), ciències socials, biologia i geologia i matemàtiques
○ A les instrumentals : de tres grups en fem 4 per reduir ràtio i atendre tot l’alumnat.
○ Matèries de 2 hores / setmana : Educació física, música, visual i plàstica, tecnologia i 

optativa
○ Matèries d’1 hora / setmana : Cultura i valors / religió i tutoria.

● El marc horari és de 8h00 a 14h30, amb una pausa d’11h00 a 11h30



CALENDARI D’AVALUACIÓ
Avaluació 0, avaluació trimestral i continuada

● Les famílies de tot l’alumnat del centre rebreu la informació referent a l’evolució dels 
aprenentatges del vostre fill/filla en quatre moments del curs : 
○ Notes de l’AVALUACIÓ 0 - fins el 16 d’octubre.

Avaluació orientativa per a les famílies i l’alumnat. Rebreu un informe. Forma part de 
l’Avaluació 1

○ Avaluació 1: fins el 4 de desembre. Rebreu un butlletí de notes
○ Avaluació 2: fins el 12 de març. Rebreu un butlletí de notes
○ Avaluació 3: fins el 22 de juny. Rebreu un informe amb les notes de la tercera 

avaluació i un butlletí de notes amb les notes de l’avaluació final contínua.

● Les notes trimestrals s’entregaran a les famílies de manera individualitzada amb cita 
prèvia amb el tutor o un membre de l’equip docent.

 



CALENDARI ESCOLAR

● 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, 28/2/2022, 03/04/2022
● Festa Local : 11/11/2021, 02/05/2022



NORMES DE CONVIVÈNCIA
 
● L’assistència a les classes és obligatòria. En el cas de NO assistència per qualsevol 

motiu, la família ho ha de notificar (938653762 o a8043486@xtec.cat).
● Cal puntualitat tant a les 8.00 del matí com a la tornada del temps d’esbarjo, tant els 

alumnes del municipi com els que vénen amb transport públic de fora d’aquest.
● 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. 
L’incompliment d’aquesta norma comporta que l’alumne haurà de dipositar a 
secretaria l’aparell i el tutor/a haurà de venir al centre a recollir-lo en horari lectiu.

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

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

mailto:a8043486@xtec.cat


INFORMACIONS DIVERSES d’inici de curs

● Entrada a les 9:00 pel pati de pedres (davant del CAP)
● a la dreta trobaran les llistes i sabran a quin grup pertanyen, la tutora / tutor els anirà 

anomenant
● Aniran a les aules (1, 2 i 3 situades a la planta baixa) i se’ls donarà les informacions 

referents al curs (horari, professorat, entrades i sortides, etc)
● a les 11H00 quan la resta d’alumnat dels altres nivells haurà marxat se’ls farà un “tour” pel 

centre.
● ALERTA: normalment l’entrada al centre dels alumnes de primer d’ESO serà la porta 

principal. Sortiran per la porta que hi ha a la cantonada c. Josep Germà amb Avd. Josep 
Fontcuberta



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
● Implantació d’un nou aplicatiu “ieduca” per a la gestió del centre : faltes d’assistència, 

comunicats, justificacions. Us anirem informant.

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!

ENTRE TOTS FORMEM ELS CIUTADANS DEL DEMÀ


