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Benvolgudes famílies i representants legals,

Ens adrecem a vosaltres per agrair-vos la confiança dipositada en el nostre centre.
Un any més estem preparant la gestió i organització del curs que ve, un 2020-2021 marcat per les
mesures del PROCICAT i del Departament d’Educació. Alhora treballem per donar continuïtat a
mesures pedagògiques consolidades en el centre i per introduir mesures innovadores, amb l’objectiu
de garantir l’excel·lència educativa en tots els nivells i etapes de l’ensenyament obligatori i post
obligatori.
Aquest curs que ve ampliem la nostra oferta educativa amb un nou cicle formatiu de grau mitjà en
Manteniment d’Estructures de Fusta i Mobiliari d’Embarcacions d’Esbarjo, que comptarà amb docents
especialitzats i es realitzarà a les instal·lacions de l’institut, el Xifré i el port d’Arenys de Mar.
Seguint les mesures indicades des del Departament d'Educació ens hem vist obligats a reformular les
dinàmiques del centre, sempre vetllant per la seguretat del nostre alumnat i personal i vetllant per
mantenir el nivell d'aprenentatges. Per aquest motiu hem reestructurat els grups classe per abaixar la
ràtio i poder mantenir les distàncies de seguretat. Alhora hem vetllat perquè cada nivell tingui en la
majoria de casos un equip de professorat estable, fet que proporcionarà estanqueïtat al grup i
uniformitat en la docència. Donat que hem de mantenir grups estables amb el mínim de mobilitat
possible, l'alumnat no es barrejarà en grups flexibles ni PIM però gaudirà d’un suport docent. Aquesta
mesura també augmenta la qualitat educativa ja que el professorat podrà fer un seguiment més acurat
de cada cas. No cal dir que se seguiran aplicant els plans individualitzats tal com s’ha fet fins ara.
Una altra mesura que hem establert per seguir els protocols de seguretat ha estat la de fixar grups en
les matèries optatives de 4t d’ESO i les específiques de 1r, 2n i 3r d’ESO.
Tant en les tutories com en les matèries específiques volem treballar aspectes relacionats amb els
hàbits saludables vers la Covid-19 i el domini de les noves tecnologies, i també aprofundir en el suport
emocional de l'alumnat.
Seguint les instruccions del Departament en aquestes circumstàncies tan especials i seguint també la
nostra voluntat de formar alumnes digitalment competents, i en connivència amb altres centres
educatius, treballarem amb ordinadors a l’aula. Aquesta decisió comporta un seguit d’aspectes a tenir
en compte: unes indicacions d’ús, una normativa i unes mesures de seguretat. Una de les mesures que
ja hem pres és la de col·locar els armariets dins de les aules, amb la qual cosa també reduïm la
mobilitat al centre. Al setembre l’AFA gestionarà les claus d’aquests armariets.
El centre oferirà mesures universals d’aprenentatge que facilitin atendre tota la diversitat, així com 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), l’atenció a l’alumnat nouvingut (amb l’aula d’acollida) i el suport a l’escola inclusiva (SIEI) amb de
la dotació de professionals especialitzats d’orientació educativa en el centre. 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.
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 amb el seu
ús en àrees no lingüístiques a l’educació secundària obligatòria i postobligatòria. D’altra banda, la
llengua francesa continua amb força com a segona llengua estrangera a l’educació secundària
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obligatòria i postobligatòria, i també a través dels projectes desenvolupats de sortides a França,
sempre que les condicions ho permetin, i de preparació dels alumnes per presentar-se a les proves
DELF de llengua francesa.
L’institut continua aquest curs que ve com a centre formador de referència amb el Programa
d'Innovació Pedagògica de Pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat d'educació
secundària obligatòria i batxillerat, Formació professional i Ensenyament d'idiomes (MUFPS). Alhora
iniciem una formació i coordinació docent per la implementació de noves metodologies globalitzades
d'ensenyament a l'Educació Secundària Obligatòria.
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 dels cicles formatius de grau mitjà en Gestió Administrativa i en Manteniment
d’Estructures de Fusta i Mobiliari d’Embarcacions d’Esbarjo.
El curs vinent, si les circumstàncies ho permeten, ens agradaria continuar realitzant activitats comunes
entre primària i secundària com el Dia PI de les Matemàtiques i l’English Morning.
Seguirem fent activitats per garantir la convivència i el bon clima escolar, vinculades amb el projecte de
convivència, i també seguirem sent centre mediador.
Aquest pròxim curs escolar es continua implementant el projecte d’Astronomia, que permet als
alumnes i la resta de la comunitat educativa gaudir de l’observatori astronòmic del centre educatiu.
També volem continuar el projecte d’immersió comarcal durant 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, el Certamen de Lectura en Veu Alta, les
proves Cangur, Fem Matemàtiques, i el concurs de fotografia matemàtica entre d’altres.
En aquest escrit trobareu informacions referents al curs que ve. El calendari i altres aspectes seran
penjats més endavant a la pàgina web www.elstresturons.cat. Remarquem la importància d’assistir a
les reunions del setembre per aclarir les novetats del curs 2020-2021. Els tutors i tutores del centre
estaran a la vostra disposició per qualsevol dubte o dificultat que pugui sorgir referent a qualsevol
aspecte d’aquest curs que encetarem.
Tot l’equip directiu estarem sempre a la vostra disposició al llarg del curs.
Us desitgem unes bones vacances.
Cordialment,

L’equip directiu
Arenys de Mar, 27 de juliol de 2020
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INFORMACIÓ CURS 2020-2021

MARC HORARI GENERAL
- ESO i batxillerat: 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 1r curs de CFGM: de les 8 h fins a les 13.30 h tres dies a la setmana i de les 8 h a les 14.30 h
dos dies setmanals.
- El 2n curs de CFGM: de les 8 h a les 12.30 h quatre dies a la setmana. Un dia pleguen a les
13.30h.
CALENDARI GENERAL
- El 14 de setembre de 2020 s’inicien de les classes de forma totalment presencial per a tots els
ensenyaments que imparteix l’Institut Els Tres Turons: educació secundària obligatòria, batxillerat i
cicles formatius de grau mitjà.
- Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021, ambdós inclosos: vacances de Nadal.
- Del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos: vacances de Setmana Santa.
- 22 de juny de 2021: finalització de les activitats escolars.
- 2 i 3 de setembre de 2020: activitats extraordinàries de recuperació de setembre de primer de
batxillerat del curs 2019-2020. El calendari es troba disponible a la pàgina web del centre.
- Del 7 al 10 de setembre de 2020: matriculació dels alumnes de primer de batxillerat que s’han de
presentar als exàmens extraordinaris de setembre.
Més endavant es publicarà el calendari més detallat del curs 2020-2021.
LLIBRES DE TEXT
- La relació de llibres de text està publicada a la pàgina web del centre. Hi ha hagut una modificació
de l’ISBN de Música de 1r i 2n d’ESO i de Matemàtiques aplicades a les CCSS amb data 24 de
juliol.
- Es continua oferint la biblioteca d’aula gestionada per l’AMPA i el centre educatiu.
- L’AFA (AMPA) suggereix demanar en préstec els llibres a l’empresa IDDINK. Si hi esteu
interessats, consulteu la pàgina web de l’AFA: www.arenysdemar.cat/entitats/ampa3t o la pàgina
web del centre educatiu: www.elstresturons.cat.
- 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.
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.
- Aquest curs iniciem el treball amb ordinador. Les característiques mínimes que aconsellem per a
l'ordinador són: windows 10, memòria RAM mínim 4Gb, memòria d’emmagatzematge 128 Gb. Les
famílies que tinguin dificultats en aquest aspecte s’hauran de posar en contacte amb el tutor o
tutora al setembre. De forma provisional es podrà utilitzar una tauleta mentre no es pugui portar un
ordinador. El centre i l’AFA treballem en col·laboració per facilitar a les famílies l’adquisició
d'aquest aparell en el cas que sigui necessari. L’AFA ha facilitat que es pugui adquirir un ordinador
de forma fraccionada a Iddink, per si és del vostre interès. Podeu trobar més informació a la
pàgina web de l’institut o a la pàgina de l’AFA.
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- De moment, per decisió del Consell Escolar, queda suspès el cobrament de l’import acordat pel
Consell Escolar sobre les aportacions voluntàries de les famílies per material escolar (de
laboratori, tallers, dibuix, fotocòpies, etc.). No es descarta cobrar-la més endavant si canvien les
circumstàncies. Tampoc es cobrarà per ara cap import d'activitats complementàries en espera de
com evoluciona la situació.
SERVEIS INTERNS I EXTERNS
- El servei de cantina 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’AFA).
- Armariets (gestió de l’AFA). A inici de setembre es gestionarà l’assignació d’armariets. Teniu
aquesta informació a la carta de l’AFA. 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.
COMUNICACIONS
- Per a una millor i ràpida comunicació s’haurien de fer saber en el temps més breu possible les
modificacions realitzades en els telèfons, les adreces postals de correu electrònic que hàgiu donat
al centre. Aquesta informació haureu de notificar-la a Secretaria: secretaria@elstresturons.cat.
- És molt important que les famílies tingueu descarregada l’aplicació de TPVEscola per facilitar la
comunicació.
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 2020-2021 del Departament d’Educació. Cal que us adreceu a la Secretaria del
centre durant els dos primers mesos de curs escolar.
- L’alumnat que cursa batxillerat i, simultàniament, estudis de música en conservatoris, centres
professionals o escoles de música autoritzades pot 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 2020-2021 del Departament d’Educació. L’alumnat que cursa
batxillerat i, simultàniament, estudis de dansa en conservatoris, centres professionals o escoles de
dansa autoritzades pot 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 2020-2021 del Departament d’Educació. Cal que us adreceu a la
Secretaria del centre durant els dos primers mesos de curs escolar.
- L’alumnat amb dedicació significativa a l’esport, avalada pel Consell Català de l’Esport, al
setembre pot sol·licitar informació a la secretaria del centre respecte a la simultaneïtat dels estudis
amb dedicació significativa a l’esport.
- L’alumnat que acrediti una experiència laboral igual o superior a 200 hores pot 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, descripció de les tasques que hi va desenvolupar l’alumne/a, i còpia del contracte
laboral. S’ha de lliurar la documentació abans del 31 d’octubre del 2020 a la Secretaria del centre.
- L’alumnat que cursa el batxillerat i, al mateix temps, una segona llengua estrangera en una Escola
Oficial d'Idiomes (EOI) pot 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

GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
INSTITUT ELS TRES TURONS
ARENYS DE MAR

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/a 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 el model de sol·licitud clicant aquí, 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 el model
de sol·licitud clicant aquí, i també a Consergeria i a la pàgina web.
CANVIS EN EL CURRÍCULUM DELS ALUMNES D’ESO
- Les famílies o representants legals dels alumnes, per iniciativa pròpia, poden modificar l'opció feta
de cursar la matèria de religió durant el curs 2020-2021. Per renunciar a la matèria cal emplenar
aquest document. Per demanar cursar religió si no s’ha fet amb anterioritat a secundària cal enviar
o lliurar a secretaria una sol·licitud escrita adreçada a la directora del centre
(secretaria@elstresturons.cat). El termini acaba el dia 7 de setembre de 2020. Trobareu el model
de sol·licitud clicant aquí, i també a Consergeria.
DADES GENERALS DEL CENTRE
Telèfon: 937959603
Adreça postal: Passatge dels Tres Turons, 1. 08350 Arenys de Mar
Adreça electrònica del centre educatiu: a8035155@xtec.cat
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

