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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 el Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia(maig 2021)
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. Sempre
trobareu tota la informació penjada a la pàgina web de l’institut: insmilabcn.cat
Us desitjo un molt bon estiu,
Isabel Gargallo
Directora.
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➢ Reunió de familiars
Dimecres 8 de setembre
a les 17h, reunió de familiars de 1r d’ESO
a les 18h reunió de familiars de 1r BAT arts escèniques i alumnat nou d’altres modalitats
➢ Inici de curs: dilluns 13 de setembre.
La rebuda dels alumnes es farà dilluns 13 de setembre, a l’aula del grup i durarà una hora. Hi
haurà els dos tutors/es del grup.
Les entrevistes individuals es faran el dimarts 14 de setembre a partir de les 8h. L’horari
assignat se us comunicarà la primera setmana de setembre.
A l’entrevista hi ha d’anar l’alumne. Pot venir acompanyat únicament d’un familiar (pare o
mare).
Es lliurarà l’agenda, l’horari i una carpeta del centre.

NIVELL

HORA

2n BAT

8:00 a 9:00h

2n ESO

8:30 a 9:30h

3r ESO

9:00 a 10:00h

4t ESO

9:30 a 10:30h

1r ESO, AA i 1r BAT

11:30 a 13:30h

INSTITUT MILÀ I FONTANALS

INFORMACIÓ INICI CURS

DIRECCIÓ

20/07/2021

CALENDARI ESCOLAR
13 de setembre

Inici de les classes

23 desembre / 7 gener
11 al 18 d'abril

Vacances de Nadal (ambdós inclosos)

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 28 de febrer

Dilluns de Carnestoltes

Divendres 3 de juny

2a Pasqua

SERVEI DE MENJADOR ( comença dimecres 15 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 6,20 € 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 (acostuma a ser durant l’octubre).
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.
Inici del servei: dimecres 15 de setembre

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
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desperfectes. Funcionen amb codi numèric. La desinfecció exterior de les taquilles es fa
diàriament a la tarda.

MATERIAL
És molt important que l’alumne disposi d’una tauleta o ordinador d’ús personal i de la seva
propietat. L’alumnat de 3r i 4t d’ESO i batxillerat formen part del servei en préstec del Pla
digital del Departament d’Ensenyament.
Totes les matèries utilitzaran una plataforma virtual de treball (moodle, classroom, drive…)
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.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A continuació us presentem l’oferta provisional d’activitats extraescolars que s’acabarà de
concretar amb l’AMPA al setembre.
COORDINADORA: Marta Garcia
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.
Projecta’t: són classes de reforç per batxillerat (subvencionat pel CEB)
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
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OFERTA PROVISIONAL
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

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

16:15-17
NATACIÓ
Can Ricart
ESO i Batx

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

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

15:30-17:15
Teatre
(ESO)

15:30-17:00
Segona llengua
estrangera (italià)
(ESO i Batx)

15.30-16.30
Activitat Musical
(ESO i Batx)
Anglès
2h

Anglès
2h

15:30h-17:30
Proves cangur
(ESO i Batx)
15:30-16:30
Bàsquet

15:30-16:30
Bàsquet

16:30-17:30
Voleibol
(ESO i Batx)

16:30-17:30
Voleibol
(ESO i Batx)

PROJECTA’T
BATX

PROJECTA’T
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
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)

1r i 2n ESO

3r i 4rt ESO

ESO i Batx

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

DIVENDRES

