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L’INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ és un 

centre públic del Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya que imparteix estudis 

secundaris amb caràcter obligatori i post-obligatori  i 

que, per tant, es troba subjecte a les directrius 

establertes per a aquests centres. L’Institut Ramon 

Casas i Carbó imparteix totes les especialitats del 

batxillerat. 

L’edifici és una obra del Departament d’Ensenyament 
que té a la vostra disposició un total de: 

 30 aules 
 3 laboratoris de ciències 
 2 tallers de tecnologia 
 1 aula tècnica d’administració 
 1 aula de música 
 1 aula de dibuix 
 1 aula de dibuix artístic 
 1 aula de volum 
 1 laboratori de fotografia 
 1 aula d’idiomes 
 1 aula d’audiovisuals i usos múltiples 
 4 aules d’informàtica 

 
Les aules, la biblioteca i les tutories es troben a la 
planta baixa (planta 1). 

A la planta superior (planta 2) es troben els 
departaments i la sala de professorat, així com la 
resta d’aules.  

A la planta inferior (planta 0) hi ha els laboratoris, els 
tallers  i d’altres aules especialitzades. 

 

 

 
 

CALENDARI 
 

PRIMER TRIMESTRE 

14.09.20 Inici del curs ESO, BATX i CF 

12.10.20 Festa de la Pilar. 

30.10.20 Festa de lliure disposició (Tots Sants). 

09.11.20 a 13.11.20 Exàmens de la 1a avaluació 2n de BTX 

16.11.20 Inici de la 2a avaluació 2n de BTX 

07.12.20 i 08.12.20 Festa de lliure disposició i Festa de la 

Immaculada Concepció. 

09.12.20 Inici 2a Avaluació ESO,1r BTX i CF 

16.12.20 i 17.12.20 Presentació del Treball de Recerca BTX 

21.12.20 Celebració del Nadal. Publicació de notes de la 1a 

avaluació. Últim dia del 1r trimestre 

SEGON TRIMESTRE 

08.01.21 Inici de les classes del 2n  trimestre 

08.02.21 a 12.02.21 Exàmens de la 2a avaluació 2n de BTX 

15.02.21 Festa de lliure disposició (Carnestoltes) 

16.02.21 Inici de la 3a Avaluació de 2n BTX 

15.02.21 a 19.02.21 Estades culturals 2n BTX (Barruera o 

Roma) 

03.03.21 a 05.03.21 Possible ruta literària a Còrdova i Cotlliure 

(3r d’ESO) 

05.03.21 Publicació notes 2a. Av. 2n BTX a iEduca. 

08.03.21 Inici de la 3a avaluació ESO,1r BTX i CF 

19.03.21  Publicació notes 2a. Avaluació ESO, 1r BTX i CF 

22.03.21  a 26.03.21 Treballs de Síntesi ESO i Projecte de 

Recerca 4t ESO 

29.03.21  a 05.04.21 Vacances Setmana Santa                                         
 

TERCER TRIMESTRE 

06.04.21 Inici de les classes del 3r  trimestre. 

19.04.21 a 23.04.21 Possible data Viatge final etapa-4t ESO  

23.04.21 Activitats especials Diada de Sant Jordi. 

03.05.21 a 07.05.21 Exàmens 3a Avaluació 2n BTX 

10.05.21 Publicació de les qualificacions finals de 2n BTX 

10.05.21 a 14.05.21 Exàmens de recuperació 2n BTX 

12.05.21 a 14.05.21 Possible estada a Tremp (4t ESO) 

21.05.21 i 24.05.21 Festa de lliure disposició i Festa de 

Pasqua Granada 

26.05.21 a 28.05.21 Proves extraordinàries 2n CF 

25.05.21 Inici de classes 2n BTX de preparació per les PAU 

22.06.21 Final de curs 
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BENVINGUTS A L’INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ 
 
Aquest serà el vostre lloc de treball, per a alguns ja conegut, però per a d’altres nou i portador de noves experiències. Aqu í  
trobareu amics i en fareu de nous. Hi passareu bona part del dia i, per tant, haureu de respectar l’Institut com voldríeu que  els 
altres respectessin les vostres coses, perquè l’INSTITUT RAMON CASAS I CARBÓ és vostre i de tots els qui formem la 

comunitat educativa: professorat, famílies, personal no docent i vosaltres mateixos. Tots nosaltres ens esforçarem per ajudar-vos 
en el vostre desenvolupament acadèmic i personal. En aquest tríptic trobareu tota la informació que fa referència a l’Institut: 
horari, normes, calendari, etc. Llegiu-lo amb atenció i consulteu-lo quan sigui necessari. 





NORMES GENERALS

 
En les Normes d’organització i funcionament trobareu totes les indicacions relatives a la convivència i la vida del centre, que 
també seran comentades pels tutors/res. Aquí en podeu llegir  unes quantes que heu de recordar: 
 

 L’assistència a classe és obligatòria.  

 La falta de puntualitat es considera falta injustificada a classe. La porta d’entrada a l’Institut es tancarà CINC minuts 

després de les hores d’entrada. 

 En cas d’absència del professorat, el/la delegat/da avisarà el professorat de guàrdia que romandrà amb l’alumnat fins a 
la següent classe, si les circumstàncies ho permeten. 

 No és permès de menjar, beure i córrer a la classe, als passadissos i d’altres dependències escolars, excepte al pati i al 
vestíbul del bar. Cal mantenir NET tot el centre. 

 Segons la normativa vigent, està prohibit fumar en tot el recinte de l’Institut i el seu entorn immediat. 

 Cal tractar amb respecte i correcció totes les persones.  

 Els desperfectes i destrosses seran sufragades pels causants, individualment o col·lectivament. 

 No és permès a l’alumnat l’ús de mòbils i d’aparells electrònics dins de les aules sense permís del professorat. Fóra 
convenient no portar-los al centre; però en el cas que es faci, es recomana mantenir-los sempre vigilats. L’institut no es 
fa responsable de la pèrdua o sostracció d’aquests objectes. 



 
HORARI 

 MATINS TARDES 

ESO  De dilluns a divendres: 8.00h a 14.30 h 
  

ESPO (Batx. i CF) 

 

 De dilluns a divendres: 8.00h a 14.30h  
  

SECRETARIA  De dilluns a divendres: 08.00h a 13.00h  Dilluns: 15.00h a 17.00h 

COPISTERIA  De dilluns a divendres: 11.00h a 11.30h  De dilluns a dijous: 14.30h a 18.00h 

 

 

PROFESSORAT  I ALUMNAT 
 

El curs 2020-2021, serem un total d’una seixantena de 

professors i professores repartits en departaments 

didàctics: Ciències Socials, Llengua Catalana, Llengua 

Castellana, Llengües Estrangeres i Clàssiques, 

Matemàtiques, Ciències Experimentals, Educació Artística i 

Física, Tecnologia i Orientació Educativa.  

L’equip directiu està format per:  

 Directora: M. Àngels Alié 

 Cap d’estudis: Sara Veiga 

 Cap d’estudis adjunt: Lluís Rodríguez 

 Secretària: Imma Adsuar 

 Coordinació pedagògica: Milagros  Gómez 

El professorat i els tutors i les tutores de cada grup els 

coneixereu durant els primers dies del curs. El nombre 

d’alumnes d’aquest institut serà superior als 700, distribuïts 

entre els que cursaran Ensenyament Secundari Obligatori i  

Post-obligatori. 

 

DARRERES RECOMANACIONS 
 

La comunitat educativa de l’Institut Ramon Casas i Carbó 

té la responsabilitat de treballar per l’institut de la millor 

manera possible i de respectar les ideologies personals de 

tots els sectors (professorat, personal no docent, alumnat, 

pares i mares) 

Tots els aspectes acadèmics i fets que hi estiguin 

relacionats, s’han de tractar dins de l’institut amb el tutor o 

tutora individual. 

En cas d’altres tipus de consultes o aclariments, us podeu 

adreçar a l’Associació de Mares i Pares o els vostres 

representants al Consell Escolar, que estaran a la vostra 

disposició.

 


