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Benvolgudes famílies, 

Us presentem tot un recull d’informacions per al curs vinent. 

Tenint en compte la incertesa del moment que estem vivint, hem presentat un Pla              
d’organització que segueix les instruccions per al curs2020-2021 dels centres educatius de             
Catalunya (30.06.2020) marcat pel Departament d’Educació i el Pla d’actuació per al curs             
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia (03.07.2020) 

Aquest Pla és provisional i caldrà revisar-lo al setembre, amb el vistiplau del consell escolar. 

Sereu informats abans de començar el curs del Pla d’Organització Definitiu i podreu preguntar              
tots els dubtes a les diferents reunions de familiars i entrevistes d’inici de curs. També us                
farem arribar la documentació per escrit a través dels vostres fills i filles. Sempre trobareu tota                
la informació penjada a la pàgina web de l’institut: insmilabcn.cat 

Us desitjo un molt bon estiu, 

Isabel Gargallo 

Directora. 

 

EQUIP DIRECTIU 

Directora:   

Isabel Gargallo 

Cap d’estudis:  

Sara Merchán 

Coord. Pedagògica: Maria Sellés 

Secretari:  

Quim Taixès 

 

 

COORDINADORA ESO 

Estefania Lorente  

COORDINADORA BATXILLERAT 

 Anna Aznar 

ORIENTADORES 

Estefania Lorente 

Maria Pérez 

Sarai Moreno 

Assumpta Batet 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Pla-escoles-2020-21.pdf
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GRUPS TUTORS I TUTORES AULA 

1ESOA  Elena Villanueva i Inés Perera A101 

1ESOB Irma Rodríguez i Víctor Tijeras A102 

1ESOC Juli Mir i Maria Pagès A103 

1ESOD Estefania Lorente i Cristina Abelló A104 

1ESOE Esther Puente i Maria Pérez A105 

2ESOA  Jordi Ponce i Ricardo Puertas A201 

2ESOB Xavier Rosell i Marta Garcia A202 

2ESOC Marc Gual i Emma Lorca A203 

3ESOA Pablo Capalbo i Eduard Hernández A011 

3ESOB Olga Badia i Oscar Arribas A012 

3ESOC Anna Graell i Ana Sánchez A013 

4ESOA Monica Fidalgo i Patricia Buckley A212 

4ESOB Jordi Sala i Eulàlia Serrat A213 

4ESOC Assumpta Batet i Rosamaria Aznar A214 

AA Orland Verdú i Judit Terrats A211 

SIEI Carla Arasa A112 
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GRUPS TUTORS I TUTORES AULA 

1BATA  Marina Estaña i Mercè Moral A302 

1BATB Fina Utrillas i Núria Mor A303 

2BATA Monti Galdón i Begonya Moral A312 

2BATB Pedro Fernández i Anna Aznar A304 

 

➢ Reunió de familiars  

Dilluns 7 de setembre  

a les 17h, reunió de familiars de 1r d’ESO A, B i C  

a les 18:30h reunió de familiars de 1r ESO D i E 

Dimarts 8 de setembre  

a les 17:30 h, reunió de familiars de 1r batxillerat A (arts) i familiars dels alumnes nous d’altres                  
grups de 1r batxillerat. 

A les reunions de familiars s’informarà de l’hora de l’entrevista que s’ha adjudicat a cada 
alumne. A l’entrevista només podrà ser acompanyat per un únic familiar. 

Mesures Covid19: La presentació es farà en el pati, hi haurà col·locades les cadires seguint les                
distàncies recomanades, tothom haurà de portar mascareta i signar la declaració responsable i             
només es permetrà l'accés d’un familiar per alumne. Els alumnes no podran assistir a aquesta               
reunió ni entrar en el centre. (No hi haurà servei de guarderia). En acabar cada grup pujarà a                  
l’aula amb el tutors. 
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➢ Inici de curs: dilluns 14 de setembre.  

La rebuda dels alumnes es farà dilluns 14 de setembre, a l’aula del grup i durarà una hora. Hi 
haurà els dos tutors del grup. 

A partir d’aquesta rebuda s’iniciaran les entrevistes (30 minuts per alumne). 

A l’entrevista hi ha d’anar l’alumne. Pot venir acompanyat únicament d’un familiar (pare o 
mare).  

L’horari assignat se us comunicarà la primera setmana de setembre. 

NIVELL HORA dilluns 
14 setembre 

dimarts 
15 setembre 

1r BAT 8 a 9 h 9h visita (alumnes nous) 
10:30 h inici entrevistes 

entrevistes a 
partir de les 8h 

2n BAT 8:30 a 9:30h 10 h inici entrevistes entrevistes a 
partir de les 8h 

1r ESO 
 

9 a 10h 10h visita  
11 h inici entrevistes 

entrevistes a 
partir de les 8h 

2n ESO 
 

9:30 a 10:30h 11:30 h inici entrevistes entrevistes a 
partir de les 8h 

 3r ESO 
 

10 a 11h 12 h inici entrevistes entrevistes a 
partir de les 8h 

 4t ESO 
 

10:30 a 11:30 12:30 h inici entrevistes entrevistes a 
partir de les 8h 

AA 11 a 12h 12:30 h inici entrevistes entrevistes a 
partir de les 8h 

 

Mesures Covid19: Els alumnes no podran accedir al centre sense mascareta i no se la podran 
treure en cap moment. Les portes del centre estaran tancades, mentre els alumnes esperen a la 
plaça amb la mascareta posada. Els tutors baixaran a les hores concertades, passaran llista i 
acompanyaran els alumnes a les aules. Es prega puntualitat. 

Pel que fa a les entrevistes només es podrà entrar en les hores concertades, l’alumne i un únic 
familiar, tots dos amb mascareta. 
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Es lliurarà l’agenda, l’horari i una carpeta del centre.  

CALENDARI ESCOLAR 

14 de setembre                Inici de les classes 

22 desembre / 7 gener      Vacances de Nadal (ambdós inclosos) 

27 de març al 5 d'abril       Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos) 

22 de juny                        Últim dia de classe. 

Dies festius de lliure disposició (aprovats pel Consell Escolar): 

Dilluns 7 de desembre          Pont de la Immaculada 

Dilluns 15 de febrer              Dilluns de Carnestoltes 

Divendres 21 de maig           2a Pasqua 

SERVEI DE MENJADOR ( comença dilluns 21 de setembre) 

De dilluns a divendres, de 14:10 a 15:30h. Servei de càtering amb el menjar cuinat a l'Escola                 
Collaso i Gil i transportat, acabat de fer, al nostre centre. Cost 6 € si s’utilitza el servei                  
regularment (pagament mensual per banc), o de 6,5 € si són dies puntuals (pagament el dia del                 
servei). Alumnes que han sol·licitat ajut de menjador: 2 dies gratuïts setmanals o 1 dia gratuït                
setmanal a partir de la data en què el Consorci d'Educació resol els ajuts i indica el tipus d'ajut                   
per a cada alumne. El dia de l'entrevista amb el tutor/a es lliurarà a l'alumne, el full de                  
sol·licitud de servei, on s'especifiquen les normes de funcionament del menjador, les normes             
sanitàries a seguir, les possibles al·lèrgies alimentàries, els dies que se sol·licita el servei i el                
número de compte corrent on es pagaran els dies no inclosos en els ajuts. 

LLOGUER DE TAQUILLES 

L’alumnat que ho sol·liciti podrà llogar una taquilla per a tot el curs. Es pot fer la reserva fent                   
el pagament per banc al mateix número de compte corrent on s'ha fet l'ingrés de la quota de                  
material i sortides anual, indicant TAQUILLA i el nom de l'alumne. A partir de l'inici de curs es                  
pot passar pel despatx del Secretari a les hores d'esbarjo per fer-ne la reserva i el pagament en                  
efectiu. Aquest curs escolar per qüestions sanitàries només poden compartir la taquilla els             
germans/es. El preu del lloguer és de 40 €/any i en acabar el curs es retornaran 10 € si no hi ha                      
desperfectes. Funcionen amb codi numèric. La desinfecció exterior de les taquilles es fa             
diàriament a la tarda, tot i que també hem inclòs la seva desinfecció en les rutines de la                  
persona de l'empresa de neteja que estarà al matí al centre. 
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MATERIAL 

 Més que mai, pels efectes de pandèmia que estem vivint, serà molt important que l’alumne               
disposi d’una tauleta o ordinador d’ús personal i de la seva propietat.  

 Totes les matèries utilitzaran una plataforma virtual de treball (moodle, classroom, drive…) 

       El material del curs vinent haurà de ser d’ús personal i no es podrà compartir. 

       Accés al llistat de material necessari: enllaç  

Per complir amb les mesures sanitàries aquest curs escolar no es podrà fer ús dels vestidors.                

Per aquest motiu els alumnes hauran d'assistir al centre amb roba esportiva els dies que               

tinguin classe d'Educació Física, Move a 2n d'ESO i Anatomia APlicada a 1r de BAT Arts                

Escèniques. Pel mateix motiu els alumnes no podran portar pilotes i altre material esportiu que               

utilitzaven lliurement a les hores d'esbarjo. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

A continuació us presentem l’oferta provisional d’activitats extraescolars i un càlcul aproximat 

de les quotes, pot haver alguna modificació ja que ens cal una reunió amb l’AMPA, que farem 

la primera setmana de setembre. 

COORDINADORA: Marta Garcia 

PREU:   Un únic pagament la 1a setmana d’octubre o 2 pagaments anuals: 1a setmana octubre 

i 1a Setmana desembre.  

Reforç escolar, Èxit, Èxit anglès, Cangur (matemàtiques). GRATUÏTES 

Cant, Teatre, Voleibol, Bàsquet, Italià i Tennis de taula. PREU: 60€ /any (50€/any per famílies 

associades a l’AMPA). Pagament únic la primera setmana d'octubre o pagament fraccionat: 1a 

setmana d'octubre i 1a. setmana de desembre 

Natació : aquest curs escolar per motius sanitaris no es durà a terme aquesta activitat 

Activitats trimestrals tecnològiques (CÀPSULES TIC). PREU 40€/trimestre (30€/trimestre per 

famílies associades a l'AMPA) 

NOMBRE D’ALUMNES PER ACTIVITAT (estricte ordre de presentació de sol·licituds) 

https://drive.google.com/file/d/1mi2kZRFYNISgjUj-q8OEZgkcE3_hdfsf/view?usp=sharing
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10 per cada nivell (1r, 2n , 3r i 4t ESO) ÈXIT  

10 per a cada cicle (1r i 2n ESO / 3r i 4t ESO) ÈXIT ANGLÈS 

Mínim 10 i màxim 15, per a la resta d’activitats 

DURADA 

Totes les activitats anuals s’inicien a partir de l’1 d’octubre de 2019 i finalitzen el 31 de maig d 

2020, exceptuant: 

Entorn Escolar que finalitza la segona setmana de juny 

Les activitats trimestrals (Càpsules TIC) Es concretaran oportunament. Propostes possibles 

lligades a internet: edició, maquetació, youtube,... 

1r trimestre: a partir de l’1 octubre fins Nadal,  

2n Trimestre: a partir del 8 de gener fins 31 de març. 

ALTRES CONSIDERACIONS 

La selecció d’alumnes per a l’Entorn Escolar el fan els tutors/es. 

L’equip de tutors/es és qui proposa els alumnes per als  programes ÈXIT. 

L'activitat ÈXIT d'anglès requereix d'un domini mínim de la llengua. La selecció d'alumnes la 

farà el Departament de Llengües estrangeres per garantir que hi hagi el mínim nivell exigit. 
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DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15:30-17:00 
Entorn  escolar 

 (1r i 2n ESO) 

15-16  
PING PONG 
ESO i Batx 

15:30-17:00 
Entorn escolar 
 (1r i 2n ESO) 

15:30-17:00 
Entorn escolar  
(1r i 2n ESO) 

 

15.30-16.30  
Cant  

(ESO i Batx) 
 

 15:30-17:15 
Teatre 
(ESO) 

15:30h-17:30 
Proves cangur 

(ESO i Batx) 

 

15:30-16:30 
Bàsquet 

 
16:30-17:30 

Voleibol 
(ESO i Batx) 

 15:30-16:30 
Bàsquet 

 
16:30-17:30 

Voleibol 
(ESO i Batx) 

15:30-17:00 
Segona llengua 

estrangera (italià o 
francés) 

(ESO i Batx) 

 

17:00-18:30 
Èxit 

Educatiu  
(1r i 2n ESO) 

 17:00-18:30 
Èxit 

Educatiu  
(1r i 2n ESO) 

17:00-18:30 
Càpsules TIC 
trimestrals 
(ESO i Batx) 

 

17:00-18:30 
Èxit  

Educatiu  
(3r i 4rt ESO) 

 17:00-18:30 
Èxit  

Educatiu 
(3r i 4rt ESO) 

  

17:00-18:30 
Èxit  Anglès 

ESO 

 17:00-18:30 
Èxit  Anglès 

ESO 

  

17:00-18:30 
Entorn escolar 
(3r i 4rt ESO) 

 17:00-18:30 
Entorn escolar 
(3r i 4rt ESO) 

17:00-18:30 
Entorn escolar 
(3r i 4rt ESO) 

 

1r i 2n ESO 3r i 4rt ESO ESO i Batx 

 

 

 

 

FULLS D’INSCRIPCIÓ  

Penjarem en la pàgina web els fulls d’inscripció al servei de menjador i activitats 

extraescolars,... durant els primers dies de setembre 

  
 
 


