
INSTITUT ELS TRES TURONS 

REUNIÓ DE BENVINGUDA 

CURS 2020-2021 



EQUIP DIRECTIU 

• Directora 

M. Carme García Ortiz (direccio@elstresturons.cat) 

• Cap d’Estudis 

Laura Solano Mohedano (capdestudis@elstresturons.cat) 

• Secretari 

Juan Manuel González Lianes (secretari@elstresturons.cat) 

• Coordinadora pedagògica 

Maira Planells Torrent (coordinacio@elstresturons.cat) 

 



COORDINADORS 

• 2n d’ESO 

ELISABET SAFONT (elisabet.safont@elstresturons.cat) 

 

• 3r d’ESO 

NEUS TEIXIDÓ (neus.teixido@elstresturons.cat) 

 

• 4t d’ESO 

ÍNGRID LORENZO (ingrid.lorenzo@elstresturons.cat) 

 

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA. 

Tutories a l’organigrama, a la pàgina web 

mailto:elisabet.safont@elstresturons.cat
mailto:neus.teixidó@elstresturons.cat
mailto:ingrid.lorenzo@elstresturons.cat
https://agora.xtec.cat/inselstresturons/linstitut/organigrama/


PAPER DE LES FAMÍLIES 

AMB L’INSTITUT A CASA 

• Cal complicitat família-

institut.  

• Avisar del que pot 

afectar l’alumne/a. 

• Davant de dubtes, 

demanar aclariments. 

• Entrevistes, agenda. 

• Informar dels canvis de 

dades 

 

• Fer-los tenir responsabilitats 

(amb mesura). 

• Dormir suficientment i menjar 

correctament. 

• Compartir espais i parlar.  

• Posar-los límits (d’horaris i de 

pantalles). 

• Assegurar espai adequat per 

treballar: amb llum, sense 

distraccions... 



ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 

• 5 grups classe. Armariet a dintre.  

• Tutor de referència. Entrevista.  

• Grups heterogenis i inclusius. 

• Matèries específiques 2n i 3r (no optatives)  

• Grup reduït de professorat especialitzat.  

• Mesures de seguretat i higiene  

• Laboratoris i tallers. Aula d’informàtica 

• Reunió de famílies amb el tutor a l’octubre, 

telemàtica. 

 



ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

• Tasques competencials  

• Tutories personalitzades 

• Plans individualitzats 

• Docents de suport en algunes classes 

 

• Educadora especial i orientadors 

• Aula Oberta (PDC i espai laboral) 

CAD 



ORGANITZACIÓ CURRICULAR  

2n i 3r d’ESO: 

•  Matèries comunes: Religió. Laboratoris i tallers. 

Aula d’informàtica. Educació física. 

•  Matèries específiques (2h): Quadrimestrals. S’hi 

treballaran aspectes relacionats amb: 

2n d’ESO: la salut i el medi ambient, la comunicació 

3r d’ESO: emprenedoria i cultura clàssica 

• Matèria de francès (2n i 3r) / Mediació (3r) 

4t d’ESO 

• Organització per matèries. 

• Sol·licitud de canvi justificat fins al 21 de 

setembre. Model de document. 



EL PRIMERS DIES 

Dilluns 14 de setembre de 2020 

2n d’ESO: de 10.15 h a 12.15 h. Entrada i sortida per la 

pineda 

3r d’ESO: de 12.30h a 14.30 h. Entrada i sortida pel 

vestíbul. 

4t d’ESO: de 12.30h a 14.30 h. Entrada i sortida per la 

pineda. 

Donem agenda. Horaris.  

Han de dur estoig i fulls. 

Dimarts 15 de setembre de 2020 

De 8 h a 14.30 h. 

Classes. 

 



ACCÉS A L’INSTITUT a partir del dia 15 

S’obrirà la porta a les 7.45 h. 

 

Aniran directes a l’aula seguint el recorregut 

indicat.  

 

Zones assignades al pati. Cantina amb fila.  

 

Seran pel mateix lloc: 

• Totes les entrades i sortides 

• Totes les pujades i baixades al pati 

 



ACCÉS A L’INSTITUT a partir del dia 15 

2n d’ESO A (2.3): pel barri i l’escala  del vestíbul 

2n d’ESO B (2.4) pel barri i l’escala  del vestíbul  

2n d’ESO C (2.5): pel barri i l’escala  del vestíbul 

2n d’ESO C (2.7) : pel barri i l’escala de la pineda 

2n d’ESO D (2.8): pel barri i l’escala de la pineda 

 

Aula oberta (1.6): pel barri i l’escala  del vestíbul 

 

3r d’ESO: pel barri i l’escala de la pineda 

Grup A (1.9), B (1.10). C (1.11), D (1.12), E (1.15) 

 

4t d’ESO: 

Grup A (2.9), B (2.10), C (2.11), D (2.12): pel barri i l’escala 

de la pineda 

Grup E (2.2): pel barri i l’escala del vestíbul 



MESURES DE SEGURETAT  

I HIGIENE 

Per part de la família: 

• Declaració responsable 

• Presa de temperatura i control de símptomes 

a casa. Si hi ha indicis, no s’ha de venir al 

centre. 

 

A l’institut: 

No es permetrà 

l’accés sense 

mascareta. Cal 

portar-ne un 

recanvi. 



MALALTIES 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ COVID 

Si es tenen símptomes o s’ha fet la prova, cal 

avisar la direcció (tant si + com si -). Cal avisar. 

 

MEDICACIONS 

No es poden administrar.  

En casos especials cal l’informe mèdic, les 

instruccions d’administració i l’autorització familiar. 



EL DIA A DIA 

7.45 h – 8.00 h Entrada al centre  

8.00 h – 11.00 h  Classe 

11.00 h – 11.30 h  Pati 

11.30 h – 14.30h Classe 



EL DIA A DIA 

En els canvis de classe, els alumnes restaran a 

l’aula. Només en surten si  tenen:  

- Educació física  

- Religió 

- Francès  

- Mediació (3r) 

Cada professor passa llista a iEduca per 

assistència i convivència. 



EL DIA A DIA 

MATERIAL 

• Personal i intrasferible 

ORDINADORS 

• Windows 10, memòria RAM 

mínim 4Gb, memòria 

d’emmagatzematge 128Gb 

• Wifi 

LLIBRES (castellà 3r i 4t / 

català 2n i 4t) 

BEQUES. Serveis Socials 

LLISTA  A LA PÀGINA WEB 



EN CAS DE CONFINAMENT 

Caldrà seguir les classes amb normalitat des de 

casa: 

• Mateix horari. 

• Funcionament similar. 

 



CALENDARI 

FESTIUS 

• Nadal: 22 de desembre – 7 de gener 

• Setmana Santa: 29 de març – 5 d’abril 

• Lliure disposició: 31/10, 7/12, 15/2, 30/4, 24/5 

• Jornada reduïda:  7 – 22 de juny, de 8 h a 13 h 

DIES ESPECIALS 

Assistència obligatòria tots els dies lectius. 

1r i 2n d’ESO no té dret a vaga. 

 



VACUNES 

2n d’ESO: s’administra la vacuna que pertoca per 

edat 

 

3r d’ESO: s’administra la que s’havia de posar el 

curs passat 

 

Documentació: caldrà lliurar l’autorització signada 

(via TPV). 

 

Data de vacunació: gener de 2021. 

 

Cal dur el llibret de vacunacions. 



BUTLLETINS DE NOTES 

Preavaluació: inici novembre (cal firmar) 

1r trimestre: abans de Nadal (cal firmar)  

2n trimestre: final de març (cal firmar) 

Finals: abans de Sant Joan 

Extraordinàries: final de juny 

 

Dates a concretar 



PAS DE CURS 

Amb totes les matèries aprovades o màxim dues 

de suspeses (si l’equip docent ho considera) 

sempre que no siguin simultàniament català, 

castellà o matemàtiques. 

 

Aprovant el curs actual aprova la pendent (també 

hi ha recuperacions). 

 

Dret a presentar reclamacions (un dia). 

 



CONTACTE AMB EL CENTRE 

Secretaria (secretaria@elstresturons.cat) 

Assistència (assistencia@elstresturons.cat) 

Tutor (nom.cognom@elstresturons.cat) 

Coordinador de nivell 

(nom.cognom@elstresturons.cat) 

Professorat (nom.cognom@elstresturons.cat) 



CONTACTE DES DEL CENTRE 

Subscriu-te a la pàgina web 

www.elstresturons.cat 

(informacions, calendari i notícies) 

Descarrega’t l’aplicació 
Atenció:  

cal mirar el correu no desitjat! 



ACTIVITATS FORA DEL CENTRE  

Per la zona 

Altres sortides: gestió particular 

 

 



RETARDS I ABSÈNCIES 

Retards: cal justificar-los. Entrada pel vestíbul.  

Si sap que ha de faltar: avís previ. 

Si ha faltat sense avisar: justificació posterior. 

Si ha de sortir: cal tenir l’anotació a l’agenda. La 

policia pot demanar el justificant pel carrer. S’ha de 

justificar. 

 



RETARDS I ABSÈNCIES 

Maneres de justificar les faltes: 

- Per correu electrònic 

(assistencia@elstresturons.cat) 

- Es pot avisar per telèfon (937959603)  

si és el mateix dia. 



RETARDS I ABSÈNCIES 

Com es reben les notificacions: 

Per correu electrònic. No cal descarregar cap 

aplicació. 

Assistència i retard, deures, material, 

observacions, comportament i expulsions de l’aula 

Atenció:  

Cal mirar el correu no desitjat! 

Pots arreglar-ho en aquest enllaç 

https://agora.xtec.cat/inselstresturons/wp-content/uploads/usu1101/2014/09/ieduca-Enviaments-SPAM.pdf


NORMATIVA  

Vestir adequadament 

Tenir un bon comportament 

Ser net i endreçat 

No sortir de l’aula entre classes 

Anar al lavabo només quan dona permís el 

professorat, no entre classes. Lavabo assignat 

Seguir la normativa d’ús dels ordinadors  

Mòbils. Caldrà que el reculli la família al final del 

dia.    

Assistència cada dia (no vagues, no sortides) 

Cantina 



NORMATIVA  

Comunicats de disciplina  

Expedients: 
• Acumulació de faltes d’assistència o retards 

• Faltes de disciplina 

• Reincidència en saltar-se les normes 

• Malmetre el material de classe i de centre 

• Mal comportament 

• Ús no adequat de mòbils i aparells de so i imatge 

• Agressions 

• Robatoris 

• Canvi d’aula 

• Incompliment de la normativa de seguretat 

Conseqüències: sancions diverses (mediació, 

reflexió dels dilluns, serveis a la comunitat, 

expulsió) 



SERVEIS EXTERNS 

• Infermera (Programa Salut-Escola) 

• EAP (Departament d’Ensenyament) 

• Psicòleg Municipal (Ajuntament d’Arenys de Mar) 

• Espai Jove, Espai Ruta i Espai de coneixença 

(Ajuntament d’Arenys de Mar) 

• Reforç escolar (Càritas) 

• Serveis socials 

• CREDA, ONCE, vetllador 



SERVEIS INTERNS 

• Orientació acadèmica i professional 

• Psicopedagogia 

• Reprografia i enquadernació 

• Informàtica 

• Cantina amb cuina pròpia 

• Missatgeria (correu electrònic) 

• Ascensor 

• AFA:  Lloguer d’armariets    

  Biblioteca  

   

Objectes perduts 



GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

INSTITUT  ELS TRES TURONS 

ARENYS DE MAR 
  

 

Moltes gràcies  

per la vostra assistència. 

Estem a la vostra disposició. 

Telèfon 93 795 96 03 
a8035155@xtec.cat 
www.elstresturons.cat 


