
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) 

 



COORDINADORA I TUTORES 

• COORDINADORA - Meritxell Grasa 

 

• Tutora 1r F - Neus Barris  - aula 2.1 

• Tutora 1r G – Pilar Oriol – Sala Polivalent 

• Tutora 2n F – Sílvia Beltran – aula 0.1 

• Tutora 2n G – Lola Rodríguez – aula 1.17 

• Tutora 2n H – Maria Artigues – aula 0.2 

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA PER ENTREVISTA 

TELEMÀTICA. 

CAL INFORMAR DELS CANVIS DE DADES 



ORGANITZACIÓ DELS GRUPS 

• Grups estancs. Armariet a dintre. 

• Mesures de seguretat i higiene  

• Laboratoris i tallers. Aula d’informàtica 

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

telemàtica. 

 



EL PRIMERS DIES 

Dilluns 14 de setembre de 2020 

De 8 h a 10 h. Entrada i sortida pel vestíbul. 

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 

• Totes les entrades i sortides 

• Totes les pujades i baixades a l’hora del pati 

 

Pel barri i l’escala del vestíbul.  

 

S’obrirà la porta a les 7.45 h. Gel. Temperatura. 

 

Aniran directes a l’aula seguint el recorregut 

indicat.  

 

Fora del centre a l’hora del pati. Cantina. 



MESURES DE SEGURETAT  

I HIGIENE 

Per part de la família: 

• Signar Declaració responsable 

• Presa de temperatura i control de símptomes 

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

centre. Avisar. 

 

A l’institut: 

No es permetrà 

l’accés sense 

mascareta. Cal 

dur 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 -) 

 

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.  

Surten de l’aula a fer les 

matèries de modalitat i les 

específiques. 

Cada professor passa 

llista a iEduca per 

assistència i convivència. 



EN CAS DE CONFINAMENT 

Caldrà seguir les classes amb normalitat des de 

casa: 

• Mateix horari. 

• Funcionament similar. 

 



BEQUES 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html 

https://www.becaseducacion.gob.es/portada.html


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. 

 



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. 

HORES SOLTES: CAL UNA AUTORITZACIÓ DE 

LA FAMÍLIA PER SORTIR DEL CENTRE 

 



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. 

 

SI FALTA 15 DIES, ES POT DONAR 

DE BAIXA DE LA MATRÍCULA. 

 



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 (si no té la vaga autoritzada, 

si no va a la sortida) 

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) 



IMPORTANT 

Tots els trimestres de batxillerat 

computen per igual per a la nota de 

batxillerat. 

 

Es pot sol·licitar canvi de matèria i de 

modalitat fins al 14 d’octubre. 



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 


