C/Domènech Sugrañes i Gras, s/n
43840 SALOU
Telèfon: 977 35 32 42
Email: e3010347@xtec.cat
Pàgina web : institutmartamata.cat

1r BAT

HORARI:
TUTORIES INDIVIDUALS I HORES DE VISITA:
De dilluns a divendres de 8’30 a 15 h.
Esbarjo: de 11’30 a 12 h.
DIES FESTIUS I VACANCES:
Festes locals: 30 d’octubre i 31 de gener.
Festes lliure disposició: 31 d’octubre, 3 de febrer i 4 de maig.
Vacances de Nadal: del 21 desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril, ambdós inclosos.
CELEBRACIONS DE CENTRE:
20 de desembre: Nadal
23 d’abril: Jornada cultural de Sant Jordi.
12 de juny: Festival fi de curs.
TRIMESTRES:
1r Trimestre: 12 de setembre al 4 de desembre.
2n Trimestre: 5 de desembre al 13 de març.
3r Trimestre: 16 de març al 19 de juny.
SETMANES D’EXÀMENS:

1r BAT A

Victor Carrera

Dijous de 12 a 13 h.

1r BAT B

Jesús Vidal

Dimecres de 13 a 14 h.

INTRANET:
Podeu rebre notificacions, obtenir informació sobre retards, faltes
d’assistència, incidències, comentaris del professorat referents al
vostre fill/a i enviar missatges al professorat.
Podeu accedir-hi amb:
ORDINADOR : a través de la web del centre institutmartamata.cat
DISPOSITIU MÒBIL (telèfon o tauleta): descarregant l’app gratuïta
ieduca tokapp.
Cal el nom d’usuari i la clau d’accés del curs anterior.
A l’apartat domini heu d’escriure institutmartamata (tot junt). Teniu
una guía d’ús i videotutorials que us mostraran com descarregar i fer
funcionar l’app a la página web del centre.
JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA I RETARDS:

1r Trimestre: del 28 de noviembre al 4 de desembre.
2n Trimestre: del 5 al 11 de març.
3r Trimestre: del 28 de maig al 3 de juny.
Proves de recuperació /millora: del 15 al 19 de juny.
Proves extraordinàries: 2 i 3 de setembre

S’ha de fer mitjançant l’imprès que es dona a consergeria o que
es pot descarregar de la pàgina web. Hi ha un termini màxim d’una
setmana per justificar una absència. És obligatori asistir a un 80 %
de les classes per poder ser avaluat positivament.

LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS:

Es recorda que la porta d’entrada al centre es tanca a les 8’35 h.

19 de desembre:
26 de març:
12 de juny:
25 de juny:

1a avaluació
2a avaluació
3a avaluació
Avaluació final

SORTIDES DEL CENTRE A L’HORA DE L’ESBARJO:
L’alumnat que tingui autorització de la família pot sortir del centre a
l’hora de l’esbarjo

