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1. US DONEM LA BENVINGUDA 
 
 
Benvolgudes famílies i alumnes, 

 

Us donem la benvinguda a l’Institut el Cairat. En aquest dossier us 

presentem un recull d’informació necessària per a que conegueu el 

nostre centre i totes les persones que el formem. També trobareu 

informació sobre molts aspectes que formen part de la personalitat del 

centre, sobre els serveis i activitats que oferim, projectes, etc. 

 

Pot ser que sigueu nous al centre, i, per tant, llegir detingudament 

aquest document us serà de molta utilitat, tant si sou alumnes com 

famílies. Però encara que faci temps que formeu part de la nostra 

comunitat educativa, fer una lectura d’aquest document us pot ajudar a 

recordar aspectes importants del dia a dia del nostre institut. 

 

Només resta, finalment, estendre la nostra mà i oferir-vos la nostra 

dedicació i el nostre compromís per ajudar-vos a créixer i formar-vos 

tant des d’un punt de vista acadèmic com humà, de manera que quan 

acabeu la vostra etapa en l’institut pugueu recordar els anys passats 

aquí com una etapa plena de vivències engrescadores on de ben segur 

passareu alguns dels moments més significatius de la vostra vida. 

 

I recordem... 

 

 
 

 

L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món 

 

Nelson Mandela 
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2. CONEIXEM L’INSTITUT 
 
L’institut El Cairat d’Esparreguera és un centre públic català que 
imparteix ensenyaments secundaris obligatoris (ESO), post obligatoris 
(Batxillerat) i consta d’un PFI de muntatge i desmuntatge 
d’equipaments informàtics.  
 
Va iniciar-se com a centre de la Generalitat de Catalunya al curs 1983-
1984. Actualment compta amb el reconeixement d’escola verda i som 
centre Erasmus+ del SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación).  
 
El nom del Centre es deu a l’antiga presa d’aigua, anomenada Cairat, 
que proveïa d’aigua a la colònia Sedó, colònia industrial del riu 
Llobregat en el terme d’Esparreguera. 

 
Som un centre amb més de 30 anys d’experiència i dia a dia apostem 
per la personalització del procés d’aprenentatge, cercant la motivació 
dels nostres alumnes, adequant-nos al seu ritme de creixement 
maduratiu, i amb el ferm compromís de formar persones competents en 
la seva vida personal, acadèmica i professional que els permeti accedir 
a estudis superiors i post obligatoris. 
 
A El Cairat apostem per la innovació pedagògica i el nostre projecte 
educatiu potencia l’aprenentatge de les llengües, el gust per la 
investigació, la inclusió, la sostenibilitat, la salut... 
 
Per tal d’assolir aquests aprenentatges comptem amb una gran varietat 
de projectes de diferents àmbits (personal i social, medi ambient, salut, 
llengua i comunicació, excel·lència educativa, famílies…) i participem en 
una gran varietat de concursos i projectes a nivell municipal, nacional i 
internacional. 
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3. QUI FORMA EL NOSTRE INSTITUT? 
 
 
La comunitat educativa del nostre institut és molt àmplia. Tots i totes 
tenim els nostre paper i treballant plegats fem que el nostre centre 
funcioni, que tothom hi trobi el seu lloc i que es puguin fer una gran 
varietat d’activitats i projectes adaptats als teus interessos i necessitats 
que de ben segur marcaran el teu pas per l’institut. 
 
El principal referent de l’alumnat és el tutor o tutora però hi ha molta 
gent al centre que et podem ajudar a aclarir dubtes o a resoldre 
problemes. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Educació                
Institut El Cairat 

 
EQUIP DIRECTIU:   
   

Directora Laura Ayuso 

Cap d'estudis Núria Pascual 

Adjunta Eva Palomas 

Secretària Mónica Pérez 

Coordinadora pedagògica Mª José Rodríguez 

   
 
  COORDINADORES:  
 

1r ESO Ana Ros 

2n ESO Carme Piqué 

3r ESO Anna Roset 

4t ESO Trini Crespo 

Batxillerat Elisa Nebot 

 
TUTORS/ES ESO:  
 

 A B C D E F 

1r Àngel Pujol Ana Ros Olga Capdevila Emma López   

2n Almudena García 
 

Sebastià Anguera Carme Piqué Eva Maíllo   

3r Paula Carrillo 
 

Josep Rodríguez Isabel Jiménez Laura Condes Anna Roset Maribel Campmany 

4t Marga de Febrer 
 

Gabri Ramírez Òscar Badia Trini Crespo Silvia Marchena  

TUTORA SIEI: Gemma Soldado 

 

TUTORS/ES BATXILLERAT: 
 

 A B C D 
 

1r Marisa Salgado Marta Ruiz Artur Ollero  

 
2n Arantxa García Paqui Navarro Elisa Nebot Sagrari Fernández 
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EQUIP DOCENT: 
 
En aquesta graella pots apuntar els noms dels professors i professores 
que tens aquest curs. 
 

MATÈRIA NOM PROFESSOR/A 

CATALÀ   

CASTELLÀ   

ANGLÈS   

MATEMÀTIQUES   

CIÈNCIES SOCIALS   

CIÈNCIES NATURALS   

EDUCACIÓ FÍSICA   

VISUAL I PLÀSTICA   

MÚSICA   

TECNOLOGIA   

OPTATIVES   

TUTORIA   
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4. COM ÉS EL NOSTRE CENTRE? 
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5. QUINS SERVEIS TENIM? 
 
Secretaria 
      
Es troba a la planta baixa. És oberta els matins tots els dies lectius de 9h 
a 13:30h i per les tardes, dimarts i dimecres de 16h a 17h. El mes de 
juliol l’horari de secretaria serà de 9h a 13:30h. És on heu d´anar per 
resoldre qualsevol problema referent a la vostra documentació 
acadèmica. 
      
Reprografia 
      
Podeu utilitzar el servei de fotocòpies de l’Institut encarregant-les amb 
24 hores d’antelació. Recolliu-les a reprografia, atenent sempre les 
indicacions dels conserges. 
      
Servei de cantina 
      
Aquest curs, per motiu de la pandèmia, hi haurà dos punts de servei de 
cantina per a l’alumnat a l’exterior de l’edifici: un al pati que dóna al 
carrer Gorgonçana i l’altre al porxo de darrera del centre. 
      
Taulers d’anuncis 
      
La informació general es troba als taulers d’anuncis que hi ha al costat de 
Consergeria i al vestíbul de la primera i segona planta. També cal que 
estigueu atents als avisos que aniran apareixent al llarg del curs a la 
pàgina web del centre (http://agora.xtec.cat/inselcairat/). 
     
Extraescolars 
 
A finals de curs o durant el mes de juliol rebreu l’oferta d’extraescolars al 
centre que vehicula la nostra AMPA. Aquestes extraescolars es realitzen a 
la tarda a l’institut. 
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6. LA NOSTRA PÀGINA WEB 
 
A l’adreça http://agora.xtec.cat/inselcairat/ trobareu informacions i 
avisos del centre que haureu de consultar regularment. 
 

 
 
A la pàgina d’inici de la nostra web hi trobareu informacions sobre 
activitats, premis, dates i horaris de proves, etc.  
 
També trobareu un calendari amb les activitat programades, sortides, 
dies festius, de lliure disposició i vacances. 
 

 
 

A través de les icones que apareixen a la part superior dreta de la pàgina 
d’inici podreu accedir, entre d’altres, a: 
 

- L’aplicatiu de Tutoria, a través del qual les vostres famílies podran 
accedir als butlletins de notes i veure el registre d’incidències del 
seu fill o filla (faltes, retards, expulsions, comentaris del 
professorat...)  
 

- Al Moodle del centre,  plataforma on trobareu els cursos ordenats 
per matèries. Aquí és on haureu d’accedir per treballar amb els 
recursos digitals de les diferents matèries: llibres de text, exercicis 
i activitats per fer a classe i/o des de casa, etc.  
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7. ELS NOSTRES PROJECTES 
 

 
 

Podeu trobar més informació d’aquests projectes a la nostra web. 
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8. L’HORARI I EL CALENDARI DEL CURS 2020-21  
 
L’horari escolar tant per l’ESO com per Batxillerat és de 8 a 14:30 de 

dilluns a divendres amb un descans o pati de les 11 a les 11:30h.  

Pots omplir l’horari d’aquest curs en aquesta graella: 

 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
 
 

8:00-9:00 
 
 

     

 
 

9:00- 10:00 
 
 

     

 
 

10:00-11:00 
 
 

     

 
 

PATI 
 
 

     

 
 

11:30-12:30 
 
 

     

 
 

12:30-13:30 
 
 

     

 
 
13:30-14:30 
 

     

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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El calendari d’aquest curs 2020-21 és el següent: 
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9. TREBALL DIGITAL    
 
El nostre institut fa cursos que es va incorporar al projecte EduCAT de 
digitalització de l’ensenyament, que ha promogut l’ús de les noves 
tecnologies a l’aula, de manera que els alumnes treballin amb 
materials digitals.   

 
Totes les aules del nostre centre estan equipades amb pissarres 
digitals i connexió wi-fi a internet. A més, moltes matèries treballen 
els seu continguts mitjançant la plataforma moodle del centre: 
http://elcairat.portaledu.cat/ o fan ús de l’entorn virtual 
d’aprenentatge Classroom És per això que l’alumnat treballarà sovint 
amb un ordinador portàtil.  
 
A l'inici de curs, des de tutoria, us donarem un usuari i una 
contrasenya per accedir al moodle i al correu corporatiu de centre. És 
important que els apunteu a l'agenda i en cas de tenir algun 
problema per accedir us poseu en contacte amb el vostre tutor/a o 
envieu un mail a informatica@elcairat.cat 
 
Aquest curs el Departament d’Educació dotarà d’un ordinador portàtil 
a tots els alumnes de 3r, 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat. Per 
l’alumnat de 1r i 2n d’ESO la recomanació de l’institut és que porti un 
ordinador portàtil de casa.  
 
És convenient que porteu els ordinadors al centre amb les bateries 
carregades i que cada ordinador i carregador estigui marcat per a ser 
identificat fàcilment. No compartiu memòries USB i us aconsellem que 
passeu periòdicament un antivirus. 
 
I, sobretot, recordeu que l’ordinador ha d’estar guardat, fins el 
moment que el professorat digui que s’ha d’utilitzar.    
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10. LA CONVIVÈNCIA  
 
És important que a l´Institut ens comportem amb respecte envers les 
persones i l’entorn, per tal de fer possible una bona convivència i 
treballar en les millors condicions. 
 
A la web del nostre centre hi ha un recull de les Normes d’Organizació 
i Funcionament del nostre Centre (NOFC).Podeu fer una lectura en 
profunditat en aquest enllaç: 
 
https://agora.xtec.cat/inselcairat/wp-
content/uploads/usu287/2019/10/NOFC_octubre_modifi_2019.pdf 

      
Recordem, però, algunes normes breument: 
 
Assistència i puntualitat 
 
● La puntualitat és una necessitat per al bon funcionament de les 

classes i els retards injustificats es consideren com una falta lleu.  
● En cas de faltar a classe, haureu de justificar les faltes 

d’assistència el més aviat possible amb el justificant que trobareu 
a la pàgina web de l’Institut (Documents del centre) o a 
Consergeria. 

● Les faltes d’assistència reiterades seran considerades una falta 
greu i la sanció serà l’especificada en cada cas en les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC).     

● L’assistència a les proves d’avaluació i suficiència el dia previst és 
també obligatòria. Per a aquells casos en què no pogueu assistir a 
un examen, cada departament té establerts els seus mecanismes 
de recuperació. Consulteu el/la cap de departament en cas de 
dubte.  

      
Comportament al centre 
      
● Porteu el material necessari per seguir la classe. 
● Romaneu a l’aula i seguiu les indicacions del professorat. 
● Respecteu el treball dels companys i respecteu l’entorn de treball 

(aula, taller, laboratori), així com els estris que s’hi empren. 
● Mantingueu les aules i el pati nets. 
● Useu adequadament l'ordinador segons les consignes del 

professor/a. 
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● No feu ús de telèfons mòbils ni altres aparells electrònics a dins del 

centre si el professorat no ho demana explícitament. 
● Recordeu que està prohibit per llei fumar, beure o prendre altres 

substàncies tòxiques tant dins de l’edifici com al pati. 
         
Sortir del centre durant l’horari escolar 
      
● No es pot sortir del centre durant l’horari lectiu, inclòs l’esbarjo, si 

no és que hi ha una autorització expressa.  
● Si no us trobeu bé, s’avisarà a la vostra família perquè us vingui a 

buscar.  
● Si heu de marxar per alguna raó justificada (visita mèdica, etc.), 

heu de portar un justificant signat pel pare o mare, que han de 
venir a buscar-vos. 

● A batxillerat caldrà ensenyar el carnet de pati per poder sortir del 
centre a l’hora del pati. 

          
Absència d’un/a  professor/a 
      
• En cas d’absència d’un/a professor/a, cal romandre a classe i 

atendre les indicacions del/la professor/a de guàrdia.  
 
• El professorat de guàrdia serà normalment als passadissos per 

donar la informació necessària a l’alumnat o cobrir qualsevol 
incidència. 

      
Sortides pedagògiques 
      
• Les sortides de caràcter pedagògic són considerades activitats 

docents; per tant, l’assistència és obligatòria i la no assistència 
sense un motiu justificat tindrà el tractament de falta injustificada. 

      
• S’ha de tenir cura de les instal·lacions o espais on anem i mantenir 

les normes de comportament igual que quan estem al centre. 
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11. MESURES COVID 
 

Aquest curs l’institut ha adaptat una sèrie de mesures adaptades a la 
situació de pandèmia derivada del COVID-19 i que estan detallades al 
Pla d’organització de centre que trobareu al nostre web. 
 

 
 

Protocol d’actuació en cas de detecció de simptomatologia 
compatible amb la Covid-19: 
 
En cas d’aparició de símptomes en un alumne o alumna en la seva 
presència al centre: s’avisarà al pare, mare o tutor legal perquè el 
recullin i consultin al CAP com han de procedir.  
Cal informar al centre educatiu de l'aparició de qualsevol cas de 
COVID-19 en l’entorn familiar de l’alumne i mantenir un contacte 
estret amb el centre educatiu davant de qualsevol incidència.  
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En el cas que el fill o filla presenti algun dels símptomes compatibles 
amb la COVID-19 o alguna de les situacions següents, no podrà 
assistir al centre.  
 
Símptomes:  
 
● Febre o febrícula   
● Tos  
● Dificultat per a respirar   
● Mal de coll  Congestió nasal   
● Mal de panxa   
● Vòmits i/o diarrees  
● Mal de cap   
● Malestar   
● Dolor muscular  
● Alteració del gust o de l’olfacte i calfreds (només en majors de 

14 anys) 
● Congestió nasal   
● Mal de panxa (només en menors de 14 anys) 

 
Situacions:  
 

Si l’alumne/a presenta alguna de les següents situacions: 

 

● Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-
19. 

● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de 
diagnòstic molecular.  

● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
● Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat 

identificat/da com a contacte estret d’alguna persona 
diagnosticada de COVID-19. 

 
 
 

BENVINGUTS / BENVINGUDES 
AL CURS 2020-21 !!!! 


