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Benvolgudes famílies, 

M’adreço a vosaltres com a Directora de l’Institut Els Tres Turons d’Arenys de Mar per agrair-

vos la confiança dipositada en el nostre centre. 

Un any més estem preparant la gestió i organització del curs 2019-2020, introduint mesures 

innovadores i donant continuïtat a altres mesures pedagògiques consolidades en el centre, amb 

l’objectiu de garantir l’excel·lència educativa en tots els nivells i etapes de l’ensenyament 

obligatori i postobligatori. 

El centre continuarà oferint mesures universals i addicionals per atendre la diversitat, com el 

programa intensiu de millora a primer i segon d’ESO, els grups flexibles a primer, segon, tercer 

i quart d’ESO,  el suport dels docents d’orientació educativa, el suport de professionals 

específics, l’acció tutorial i mesures d’atenció tutorial específiques, el projecte de diversificació 

curricular a quart d’ESO (projecte Aloc), i l’atenció a l’alumnat nouvingut . Així mateix, es 

continuaran altres actuacions, com les eines de planificació i seguiment dels alumnes amb 

plans individualitzats i l’orientació acadèmica i professional,  amb la finalitat de donar resposta 

al seguiment personalitzat dels alumnes i aconseguir l’èxit escolar. Com a mesura de suport 

intensiu, el centre disposarà el curs vinent del suport a l’escola inclusiva (SIEI) i el suport de la 

dotació de professionals especialitzats d’orientació educativa en el centre. 

El curs vinent es continuarà amb el projecte GEP (Programa d’experimentació per al 

plurilingüisme), projecte d’innovació pedagògica que permet potenciar l’aprenentatge de la 

llengua anglesa a través de la implementació en anglès de matèries d’àrees no lingüístiques a 

l’educació secundària obligatòria i postobligatòria. En aquest sentit, el centre ha estat 

seleccionat per disposar d’un auxiliar de conversa el curs vinent en llengua anglesa, i així 

potenciar la competència lingüística en aquesta llengua. D’altra banda, la llengua francesa es 

consolida en el centre com a segona llengua estrangera, a través de la seva implementació a 

l’educació secundària obligatòria i postobligatòria, i també a través dels projectes 

desenvolupats d’intercanvi a França, sempre que les condicions ho permetin i les sortides a 

França, i de preparació dels alumnes per presentar-se a les proves DELF de llengua francesa. 

Com en altres cursos, continuarem consolidant la col·laboració amb entitats arenyenques a 

través del projecte “Implica’t” del servei comunitari i realitzant amb aquestes entitats les 

pràctiques laborals de la matèria específica de batxillerat “Estada a l’empresa”, del grup de 

diversificació curricular d’aula oberta (projecte Aloc) i del cicle formatiu de grau mitjà de gestió 

administrativa. També es consolida el projecte de la matèria optativa d’Instifonies a tercer 

d’ESO amb col·laboració amb Ràdio Arenys. 

El curs vinent es continuarà la coordinació primària-secundària a través del desenvolupament 

d’estratègies comunes  de l’àmbit lingüístic (expressió escrita i oral). Tot i així, seguirem amb 

activitats per garantir la convivència i el bon clima escolar, vinculades amb el projecte de 

convivència i amb el projecte Ajuda’m, d’ajuda entre iguals per donar suport als alumnes de 

primer d’ESO que s’incorporen al centre. Així mateix, es continuaran realitzant activitats 

comunes entre primària i secundària com el Dia PI de les matemàtiques” i  l’English Morning. 
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Aquest pròxim curs escolar es s’amplia la realització de la franja d’optatives a primer, segon i 

tercer d’ESO per projectes i es consolida la implementació del projecte d’Astronomia, que 

permet als alumnes i la resta de la comunitat educativa gaudir de l’observatori astronòmic del 

centre educatiu. 

També es continuarà el projecte d’immersió comarcal per la realització dels Treballs de Síntesi 

de primer, segon i tercer d’ESO. 

Com altres anys,  continuarem potenciant la participació dels alumnes en els certàmens 

literaris arenyencs, com ara, els premis literaris Mn. Martí Amagat i el concurs de crítica teatral 

Francesc Aymerich. Així com en altres certàmens com el Picalletres, les proves Cangur, Fem 

matemàtiques, i el concurs de fotografia matemàtica entre d’altres. 

En aquest escrit trobareu informacions referents al calendari i exàmens dels primers dies de 

setembre. 

Tot l’equip directiu estarem sempre a la vostra disposició al llarg del curs.  

Us desitjo unes bones vacances. 

Cordialment, 

Carme García Ortiz                                                                      

Directora  

Arenys de Mar, 23 de juliol de 2019 

 
 

Institut Els Tres Turons 
Passatge dels Tres Turons,  1 

08350 Arenys de Mar 
937959603 

www.elstresturons.cat 
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INFORMACIÓ CURS 2019-2020 

CALENDARI D’EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE SETEMBRE DE PRIMER DE BATXILLERAT DEL CURS 
2018-2019 

- 2 i 3 de setembre de 2019: proves extraordinàries de setembre de primer de batxillerat del curs 

2018-2019. El calendari es troba disponible a la pàgina web del centre 

(http://agora.xtec.cat/inselstresturons/). 

- 5 de setembre, a les 11 h: lliurament de qualificacions de les proves extraordinàries de primer de 

batxillerat.  En cas de no estar d’acord amb la qualificació es pot presentar una reclamació a la secretaria 

del centre dirigida a la directora. El termini acaba el dia 6 de setembre a les 11 h. 

- Del 6 al 10 de setembre de 2019: matriculació dels alumnes de primer de batxillerat que s’han de 

presentar als exàmens extraordinaris de setembre. 

CALENDARI D’INICI DE CURS 2019-2020 

- 5 i 6 de setembre: hi haurà una primera entrevista de 15 minuts amb les famílies de 1r d’ESO.  L’horari 

s’ha enviat individualment a cada família per correu electrònic. 

- 12 de setembre: de 9 h a 12 h, tot l’alumnat de primer, segon i tercer d’ESO rebrà el full de tria de 
matèries optatives que també estarà penjat a la pàgina web. Cal tenir present que la tria l’heu de fer 

tots plegats i que s’ha de signar la proposta. 

- 13 de setembre: retorn del full de tria de les matèries optatives de 1r, 2n i 3r a consergeria.  

- 12 de setembre de 2019: inici del curs escolar per a l’Educació Secundària Obligatòria. L’horari del 

primer dia de classe aprovat pel Consell Escolar serà de 8 h a 14:30h. A primer d’ESO de 8 h a 10 h del 

matí es realitzarà una presentació del curs per part de l’equip directiu i de cada tutor de grup, i un 

recorregut pel centre educatiu per presentar als alumnes les aules a on s’implementaran les classes. A la 

resta de cursos la presentació del curs es realitzarà de 8 h a 9 h. Finalitzada la presentació del curs 

escolar  comencen les classes a tots els nivells educatius en l’horari establert. Els alumnes hauran de 

portar el material  imprescindible per escriure.  

- 12 de setembre de 2019: inici del curs escolar per al batxillerat i el cicle formatiu de grau mitjà en 

Gestió Administrativa. L’horari del primer dia de classe aprovat pel Consell Escolar serà de 8 h a 14:30 h 

a primer curs del Cicle Formatiu de Gestió Administrativa i de les 8 h a les 12.30 h al segon curs del Cicle 

Formatiu de Gestió Administrativa. De 8 h a 9 h del matí es realitzarà una presentació del curs per part 

de l’equip directiu i de cada tutor de grup, i a partir de les 9 h comencen les classes a tots els nivells 

educatius en l’horari establert. En el batxillerat, on s’han mantingut els exàmens extraordinaris del 

setembre, l’horari d’inici de les classes serà a les 11.30 h. De les 11.30 h a les 12.30 h es realitzarà una 

presentació del curs per part de l’equip directiu i de cada tutor de grup i a partir de les 12.30 h comencen 

les classes en l’horari establert. Els alumnes hauran de portar el material  imprescindible per escriure.  

 

MARC HORARI 

- ESO i batxillerat  i 1r de CFGM: de les 8 h fins les 14.30 h, amb mitja hora d’esbarjo des de les 11 h fins 

les 11.30 h.  

- El 2n curs de CFGM: de les 8 h a les 12.30h. 

- Dia 20 de desembre de 2019: de 8 h a  13 h ESO, batxillerat i CFGM. 

- Dia 19 de juny de 2020: de 8 h a 13 h ESO, batxillerat i CFGM. 

- Del 8 al 19 de juny de 2020 jornada continuada de les 8 h a les 13 h. 
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CALENDARI DEL CURS 2019-2020 

- 12 de setembre de 2019: inici classes 

- Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos: vacances de Nadal 

- Del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos:  vacances de Setmana Santa 

- Del 5 al 12  de juny de 2020: realització treball de síntesi a primer, segon i tercer d’ESO (sortida del 8 

al 10) 

- Del  8 a l´11 de juny: viatge  de 4t d’ESO. 

- 19 de juny de 2020: darrer dia de curs. 

 
Festes de lliure disposició aprovades pel Consell Escolar del centre i pel Consell Escolar Municipal: 

 

- dijous dia 31 d’octubre 

- dilluns dia 24 de febrer 

- divendres dia 13 de març 

- dilluns dia 4 de maig 

- dilluns dia 1 de juny 

 

REUNIONS  

- 9 de setembre de 2019 a les 19 h, presentació del curs, per l’equip directiu, a les famílies de primer d’ESO 

i altres famílies d’alumnes nouvinguts al centre.  

- 9 de setembre, a les 20 h,  reunió Assemblea de l’AMPA a la sala polivalent. 

- 16 de setembre a les 19 h, presentació del curs a les famílies de 2n, 3r i 4t d’ESO. 

- 18 de setembre, a les 19 h, presentació del curs a les famílies de batxillerat i CFGM en Gestió 

Administrativa. 

- 7 d’octubre , a les 19 h, reunió de famílies amb els tutors de grup de 1r d’ESO 

- 9 de març, a les 19 h, reunió informativa per a les famílies de 3r d’ESO sobre l’organització del 4t curs de 

secundària. 

- 29 d’abril, a les 19 h, reunió informativa per a les famílies de 4t d’ESO sobre l’etapa d’estudis 

postobligatòria. 

- 25 de maig, a les 19 h, reunió informativa del Treball de Síntesi de 1r d’ESO. 

- 27 de maig, a les 19 h, reunió informativa del Treball de Síntesi de 2n d’ESO. 

 

LLIBRES DE TEXT 

- La relació de llibres de text està publicada a la pàgina web del centre i al vestíbul de l’Institut.   

- Es continua oferint la biblioteca d’aula gestionada per l’AMPA i el centre educatiu. 

- L’AMPA suggereix demanar en préstec els llibres a l’empresa IDDINK. Si hi esteu interessats, consulteu la 

pàgina web de l’AMPA: www.arenysdemar.cat/entitats/ampa3t o a la pàgina web del centre educatiu: 

http://agora.xtec.cat/inselstresturons/ . 

- L’adquisició, préstec o reciclatge de llibres de text o de lectura és una decisió personal de cada família. 

L’Institut sols demana que el material estigui en bones condicions i que no estigui escrit, ni resolts els 

exercicis. 
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MATERIAL ESCOLAR 

- A tot l’alumnat es lliurarà l’agenda escolar oficial de l’Institut, i més a més, a l’alumnat de 1r d’ESO, la 

carpeta del centre.  

- Podeu trobar a la pàgina web del centre la llista del material necessari no inclòs a la quota.  

- La quota de material inclou: material de laboratoris, de tallers d’art i tecnologia, d’activitats 

complementàries al centre, fotocòpies, etc.  

SERVEIS INTERNS I EXTERNS 

- El servei de bar ofereix esmorzars i begudes a l’hora d’esbarjo, i entrepans i plats combinats al migdia. 

- Biblioteca a l’hora del pati (gestió de  l’AMPA). 

- Armariets (gestió de l’’AMPA). Els dies 9 i 10 de setembre de 9 h a 13 h s’assignaran armariets i  claus a 

socis nous de l’AMPA, i es lliurarà un model amb les normes d’ús i responsabilitats que s’haurà d’omplir, 

signar i entregar durant aquests dos dies. Teniu aquesta informació a la carta de l’AMPA.  Per qualsevol 

consulta: ampa@elstresturons.cat. 

- L’Institut està en contacte permanent amb serveis educatius externs: EAP, CREDA, ONCE, Pla Salut 

Escola, Serveis Socials, psicòleg municipal,  etc. 

 

CANVIS EN LES COMUNICACIONS 

Per a una millor i ràpida comunicació ens hauríeu de fer saber en el temps més breu possible les 

modificacions realitzades en les adreces, telèfons i correu electrònic que hàgiu donat al centre. Aquesta 

informació haureu de notificar-la a Secretaria: secretaria@elstresturons.cat. 

CONVALIDACIONS 

- L’alumnat d’ESO que està cursant estudis de grau mitjà de música o dansa en centres autoritzats pot 

demanar la convalidació o exempció de determinades assignatures segons el nombre d’hores que hi 

dedica. i d’acord amb el que especifiquen els documents de gestió i organització dels centres pel curs 

2019-2020 del Departament d’Educació. Cal que us adreceu a la Secretaria del centre durant els dos 

primers mesos de curs escolar. 

- Els alumnes que cursen batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres 

professionals o escoles de música autoritzades poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de 

matèries específiques del batxillerat en els termes que s'indiquen en els documents de gestió i 

organització dels centres pel curs 2019-2020 del Departament d’Educació. Els alumnes que cursen 

batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de dansa 

autoritzades poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de l’Educació Física i de matèries 

específiques del batxillerat en els termes que s'indiquen en els documents de gestió i organització dels 

centres pel curs 2019-2020 del Departament d’Educació.  Cal que us adreceu a la Secretaria del centre 

durant els dos primers mesos de curs escolar. 

- Els alumnes amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, poden sol·licitar 

a la directora que se’ls apliqui un pla individualitzat que inclogui el reconeixement de la matèria 

d’educació física per a alumnes de l’etapa d’ESO i/o de matèries específiques per a alumnes de 

batxillerat. Aquesta sol·licitud cal realitzar-la durant el primer trimestre del curs a la Secretaria del 

centre. 

- Els alumnes que acreditin una experiència laboral igual o superior a 200 hores poden sol·licitar a la 

directora del centre l’exempció de la matèria d’Estada a l’Empresa. La sol·licitud corresponent ha d’anar 

acompanyada d’una breu memòria, en la qual ha de constar el següent: descripció de l’empresa, 
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descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne, i còpia del contracte laboral. Els alumnes han 

de lliurar la documentació abans del 31 d’octubre del 2019 a la Secretaria del centre. 

- Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una Escola 

Oficial d'Idiomes (EOI) poden sol·licitar, a cada curs, la convalidació de la darrera franja de quatre hores 

de cada curs que es completa amb una matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues matèries 

específiques, si es dona alguna de les condicions següents: es cursa a l'EOI amb el nivell B2 o superior 

una segona llengua estrangera que ofereix el centre, es cursa a l'EOI una llengua estrangera que no 

ofereix el centre. La convalidació està condicionada a la superació del curs a l'EOI, que cal documentar 

amb un certificat del nivell assolit expedit per la secretaria de l'EOI. La sol·licitud de convalidació la 

presenta l'alumne el primer mes de classe a la secretaria del centre, juntament amb una còpia de la 

matrícula a l'EOI.  

CANVIS EN EL CURRÍCULUM DELS ALUMNES DE BATXILLERAT 

- L’alumnat de batxillerat que desitgi canviar alguna de les matèries que hagi triat, sempre que això sigui 

compatible amb l’organització horària del centre, pot sol·licitar el canvi durant el primer mes de classes, 

per tant fins al dia 14 d’octubre, presentant la sol·licitud a la coordinadora de batxillerat degudament 

raonada. Trobareu models de sol·licitud a Consergeria i a la pàgina web. 

- L’alumnat de batxillerat que desitgi canviar de modalitat pot fer-ho fins al dia 14 d’octubre presentant a 

la coordinadora de Batxillerat una sol·licitud degudament raonada. Trobareu models de sol·licitud a 

Consergeria i a la pàgina web. 

CANVIS EN EL CURRÍCULUM DELS ALUMNES D’ESO 

- L’alumnat que desitgi canviar de matèria optativa pot presentar una sol·licitud degudament justificada 

pels tutors legals al coordinador d’ESO la setmana del 16 al 20 de setembre. Trobareu models de 

sol·licitud a Consergeria i a la pàgina web. 

- Els pares o tutors legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l'opció feta de cursar la 

matèria de religió durant el curs 2019-2020 amb sol·licitud escrita adreçada a la directora del centre fins 

el dia 6 de setembre de 2019. Cal que us adreceu a la Secretaria del centre. Trobareu models de 

sol·licitud a Consergeria i a la pàgina web. 

ADRECES GENERALS DEL CENTRE 

Centre educatiu: a8035155@gmail.com 

Directora: direccio@elstresturons.cat 

Cap d’estudis: capdestudis@elstresturons.cat 

Coordinació pedagògica: coordinacio@elstresturons.cat 

Secretari: secretari@elstresturons.cat 

Secretaria: secretaria@elstresturons.cat 

Assistència (per justificar faltes d’assistència o retards): assistencia@elstresturons.cat 

 

 

 


