GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
INSTITUT ELS TRES TURONS
ARENYS DE MAR
Passatge dels Tres Turons nº1
Tel. 937959603
Email : a8035155@xtec.cat
Web : www.elstresturons.net

Benvolguts,
Estem preparant l’inici del proper curs 2014-15 i us volem agrair la confiança que heu
dipositat en el nostre centre.
Desitjaríem no defraudar-vos i poder complir amb escreix totes les il·lusions posades en
l’educació dels vostres fills. Ben segur que ens en sortirem, i més si realitzem aquesta
tasca tots plegats.
Aquest curs implementarem el Programa Intensiu de Millora a 2n d’ESO on els alumnes
amb dificultats d’aprenentatge realitzaran més hores de les assignatures instrumentals.
També donarem continuitat el Pla Lector on els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO
aprofundiran en el procés de la lectura en català o castellà.
També, aquest curs, seguint la normativa i funcionament de centre, l’alumnat no podrà
portar mòbils, ni aparells d’enregistrar i reproduir so i imatge. Mesura, potser
impopular, però necessària per a millorar la convivència i preservar els drets a la
intimitat de l’alumnat i de la resta de membres de la comunitat educativa.
Com en altres cursos, continuarem realitzant el programa EDUCAT 2.0, el projecte
d’innovació en anglès (PELE) en 3r i 4t d’ESO, les pràctiques d’empresa en Batxillerat
i Cicle Formatiu de Grau Mig, l’espai laboral en l’Aula Oberta, les observacions amb
l’observatori astronòmic i conferencies al voltant de l’Univers, els treballs de síntesi de
1r, 2n i 3r d’ESO seguint el projecte d’immersió comarcal, el projecte de recerca de 4t
realitzant recerca local, l’atenció a la diversitat amb el projecte Rial a 1r i 2n d’ESO,
grups flexibles a 3r i 4t d’ESO, l’acolliment de l’alumnat nou vingut en l’Aula
d’Acollida, activitats i sortides, etc.
Aquestes i moltes més altres mesures pedagògiques consolidades o innovadores les
realitzem per a millorar any rere any la qualitat d’ensenyament en tots els nivells
educatius.
Amb aquesta missiva trobareu adjunt un resum d’informacions referents al calendari,
exàmens i qüestions relacionades amb la normativa d’organització i funcionament del
centre. És important que hi dediqueu un moment d’atenció i segur que us seran
d’utilitat. El contingut total dels documents que ens regim està desplegat al web del
centre.
Finalitzo la carta desitjant-vos unes bones vacances i recordant-vos que per qualsevol
aclariment sobre el tipus i qualitat d’ensenyament que imparteix l’Institut Els Tres
Turons ens tindreu sempre a la vostra disposició.
Atentament
Arenys de Mar 23 de juliol de 2014
Joan Antoni Curto
Director

INFORMACIÓ
CALENDARI DE SETEMBRE , CURS 2013-14
•

Els dies 1 i 2 de setembre de 2014 hem convocat les proves extraordinàries de
setembre del curs 2013-14 amb el següent calendari:

HORA
9:00-10:00h

10:00-11:00h

11:00-12:00h

12:00-13:00h

13:00-14:00h

15:00-16:00h
16:00-17:00h

EXÀMENS EXTRAORDINARIS D’ESO CURS 2013-14
1 SETEMBRE
2 SETEMBRE
Català (1r, 2n 3r i 4t)
Matemàtiques (1r,2n, 3r, 4t)
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5
Bruc i 1.7 Estrangeres)
Bruc i 1.7 Estrangeres)
Castellà (1r,2n 3r i 4t)
Naturals (1r,2n i 3r)
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5
Física i química 4t /BiologiaBruc i 1.7 Estrangeres)
geologia 4t (Aules 1.3 Grèvol, 1.4
Aloc, 1.5 Bruc i 1.7 Estrangeres)
Anglès(1r, 2n, 3r i 4t)
Socials (1r, 2n, 3r i 4t)
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5
Bruc i 1.7 Estrangeres)
Bruc i 1.7 Estrangeres)
Visual i plàstica (1r, 3r i 4t)
Tecnologia (1r, 2n, 3r i 4t)
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5
Bruc )
Bruc i 1.7 Estrangeres)
Música (2n. 3r i 4t)
Ètica 4t / Educació per a la
(Aules 1.3 Grèvol, 1.4 Aloc, 1.5 ciutadania 3r (Aules 1.3 Grèvol, 1.4
Bruc)
Aloc)
Llatí 4t (Aula 1.3 Grèvol)
Informàtica 4t (Aula Info2)
Francès 4t (Aula 1.3 Grèvol)
Educació Física (Gimnàs)

EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE 1r DE BATXILLERTAT CURS 2013-14
HORA
1 SETEMBRE
2 SETEMBRE
8:00-9:30h
Llengua catalana i literatura
(Aula 2.2 Socials)
9:30-11:00h
BiologiaI /Tecno Industrial I
Llengua castellana i literatura
(Aula 2.1 Faig)
(Aula 2.2 Socials)
Economia de l’Empresa I/
Història del Món Contemporani
(Aula 2.2 Socials)
11:00-12:30h Ciències per al món contemporani Anglès (Aula 2.2 Socials)
(Aula 2.1 Faig)
12:30-14:00h Mates I (Aula 2.2 Socials)
CTMA I/Física I (Aula 2.1 Faig)
Llatí I (Aula 2.2 Socials)
Sociologia i psicologia/ Bio
Humana (Aula 2.1 Faig)
Mates CCSS I (aula 2.3 Roure)
Informàtica (Aula 1.2 Info2)
Dibuix artístic (Aula 0.2 T. D’art)
14:00-15:30h Filosofia i ciutadania
Dibuix Tècnic I/Química I (Aula
(Aula 2.2 Socials)
1.12 Dibuix)
L. catalana/ Economia (Aula 2.2
Socials)
15:30-16:30h Estadística (Aula 2.1 Faig)
Ed. Física (Gimnàs)

•

Les qualificacions de la convocatòria extraordinària de setembre es donaran el
dia 4 de setembre de 2014 a les 12h. En cas de voler presentar una reclamació sobre
les qualificacions s’haurà de presentar una sol·licitud a la secretaria del centre. El
termini acaba el dia 8 de setembre a les 11h.

•

Els dies de matriculació dels alumnes que s’han hagut de presentar al setembre
seran el 9 i 10 de setembre de 2014.

CALENDARI INICI DE CURS 2014-15
•

Els dies 1 i 2 de setembre de 2014 es realitzaran les entrevistes a les famílies de 1r
d’ESO (l’horari personalitzat ja s’ha enviat en un altre correu electrònic).

•

L’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO que va aprovar al juny ha de venir al centre el dia 3 de
setembre de 2014, i els de setembre el mateix dia que es recullen els butlletins, a
recollir el llistat de les assignatures optatives (9-12,30h), i tornar feta la tria el dia
5 de setembre. Cal recordar que la tria l’heu de fer tots plegats i signar la proposta.

•

El curs escolar s’inicia el dia 15 de setembre de 2014 i finalitza el 19 de juny de
2015.

•

El dilluns dia 15 de setembre de 2014 es farà la presentació del curs escolar. A les
9 es convoca a l’alumnat de 1r d’ESO, a les 9,30, l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO, i
l’alumnat de Batxillerat i CFGM.

•

El dimarts dia 16 de setembre de 2014 s’iniciaran les classes per a tots els nivells
educatius i ja s’haurà de portar tot el material escolar escaient per aquest dia.

•

El marc horari de les classes lectives està compactat i va des de les 8h fins les
14.30h amb mitja hora d’esbarjo des de les 11 a les 11.30h.

•

Les cinc festes de lliure disposició aprovades pel Consell Escolar del centre per
aquest curs escolar seran consecutives, els dies 16, 17,18, 19 i 20 de febrer de 2015.

•

El dia 15 de setembre de 2014 es realitzaran les reunions tutorials entre famílies i
tutors de grup. Les famílies de 1r d’ESO estan convocades a les 19h i la resta a les
19.30h. A les 20.30h es començarà l’assemblea general de l’AMPA.

•

Tot el calendari, amb avaluacions, activitats, etc, sortirà a la pàgina web del centre
(www.elstresturons.net) quan estigui aprovat pel Consell Escolar.

LLIBRES DIGITALS I DE PAPER
•

L’alumnat de d’ESO participa en el projecte EDUCAT 2.0 on coexisteixen els
llibres digitals i en paper. Els ordinadors portàtils per a treballar a l’aula els
proporcionarà el centre quan en sigui menester.

•

L’accés als llibres digitals es facilitarà a principi de curs. La relació de llibres de text
de paper està publicada al vestíbul del centre i a la pàgina web: www.elstresturons.net

•

L’AMPA organitza el mercat de llibres de segona mà. El dia 5 de setembre de 2014
es podran portar els llibres i el dia 6 es podran comprar a un preu molt econòmic.

MATERIAL ESCOLAR
•

Les famílies haurien de supervisar la motxilla del noi o noia, comprovar que porta
tot el material necessari per aquell dia (ni menys, ni més) i els deures fets
(prioritàriament els alumnes dels primers cursos d’ESO). Cal que no vinguin en dejú.

•

A tot l’alumnat se’ls lliurarà l’agenda escolar oficial de l’Institut i més a més, a
l’alumnat de 1r d’ESO, la carpeta del centre. L’agenda és l’instrument que facilita la
comunicació entre les famílies i el centre i cal utilitzar-la per concertar les visites amb
el tutor, que és la persona de referència en el centre, per justificar les absències, per
fer el seguiment acadèmic,etc. Les làmines de dibuix es repartiran a mesura que en
sigui menester.

•

És important que els estudiants disposin d’un espai tranquil, còmode i lluminòs on
poder treballar les tasques encomanades.

CAMINS ESCOLARS
•

L’Ajuntament d’Arenys de Mar està treballant per reforçar la seguretat i mobilitat
dels camins escolars. Cal estimular als nois i les noies per a que siguin especialment
respectuosos amb les indicacions vials durant el recorregut que fan en grup. També
recomanem, en cas de transport en vehicles particulars, no aturar el cotxe al
capdamunt de la pujada del carrer Vall de Maig, perquè dificulta enormement el
trànsit i l’accès al centre.

•

Cal recordar que no es pot fumar en tot el perímetre al voltant del centre

ÚS DE MÒBILS I APARELLS D’ENREGISTRAR /REPRODUIR SO I IMATGE
•

Aquest curs continua la prohibició de portar a l’Institut, mòbils i aparells
d’enregistrar i reproduir so i imatge. En cas que se’n detecti la seva presència,
l’aparell quedarà dipositat al centre durant 80 dies. En cas de no voler deixar
voluntàriament l‘aparell s’incoarà un expedient disciplinari.

ENTREVISTES I VISITES
•

Les persones que tinguin una entrevista amb el professorat o que necessitin realitzar
gestions a secretaria s’hauran d’identificar a consergeria on se’ls habilitarà per a
poder entrar a les dependències del centre.

BUTLLETINS
•

L’alumnat dels cursos de 1r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat tindran un informe inicial
a finals d’octubre.

•

Tot l’alumnat rebrà tres butlletins de qualificacions trimestrals, el 23 de desembre,
el 27 de març i el 25 de juny. Aquest darrer s’inclourà la qualificació de la final
contínua i les tasques d’estiu, si hi és escaient.

CANVIS EN LES COMUNICACIONS
•

Per a una millor i ràpida comunicació ens hauríeu de fer saber en el temps més breu
possible les modificacions realitzades en les adreces, telèfons i correu electrònic
que ja hagueu donat al centre. Aquesta informació haureu de notificar-la a Secretaria.

CONVIVÈNCIA
•

Per a una millor tasca educativa cal que els nois i les noies estiguin conscienciats en
el respecte a les persones, tant als seus companys com als adults, i a l’entorn, no
embrutar ni malmetre les dependències i mobiliari.

FALTES D’ASSISTÈNCIA
•

L’assistència és obligatòria a tots els nivells educatius.

•

Les faltes d’assistència es comunicaran diàriament a les famílies per SMS i, quan
es reincorporin els alumnes, s’hauran de justificar sempre en l’agenda, durant
l’esbarjo, al tutor tècnic. En cas de preveure una absència prolongada es prega avisar
al centre. Un nombre important d’absències no justificades pot iniciar un protocol
d’absentisme. Els alumnes majors d’edat hauran de documentar objectivament la seva
absència.

•

El centre pot no acceptar una justificació de falta d’assistència si així ho
considera.

•

Les faltes d’assistència col·lectives poden incórrer en una falta greu de
disciplina.

•

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i CFGM poden adherir-se a una vaga
convocada pel sindicat d’estudiants reconegut per l’alumnat sempre i quan, com a
mínim una setmana abans de la convocatòria, complimentin la sol·licitud de forma
integra i correcta. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen reconeguda la justificació
d’assistència per exercir el dret de vaga.

•

Els alumnes de Batxillerat i CFGM poden perdre el dret de cursar estudis si
realitzen més de 90 hores de faltes no justificades.

FALTES DE DISCIPLINA
•

El comportament ha de ser correcte i educat, la indumentària ha de ser adequada a
la tasca que realitzin i sempre ha de ser respectuosa amb els objectius educatius del
centre. Les actuacions negatives de comportament, tipificades en la Normativa
d’organització i funcionament del centre (NOFC) com a faltes de disciplina, tindran
diferents sancions depenent del seu grau i de l’acumulació d’aquestes.

•

Les sancions agrupen accions des d’elaborar escrits de reflexió, demanar disculpes,
realitzar tasques de conservació i millora del patrimoni fins a l’expulsió i pèrdua del
dret d’assistir a les classes o activitats escolars. Per a una millor concòrdia cal evitar
qualsevol tipus de violència verbal o física.

SORTIDES AUTORITZADES
•

El centre està tancat durant les hores lectives. Un alumne, per sortir fora del centre
durant l’horari lectiu, ha de portar a l’agenda una autorització signada pel tutor
legal, segellar-la a secretaria i presentar-la al professorat de guàrdia.

•

La policia, si troba un noi o noia pel carrer en horari lectiu, pot demanar-li
aquesta autorització. No portar-la el pot conduir a ser traslladat de forma immediata
al centre educatiu.

SERVEI DE BAR-CANTINA
•

Els alumnes que vulguin romandre al centre per dinar, ja sigui amb carmanyola o
fent ús del bar-cantina ho han de comunicar anticipadament a Direcció.

•

El bar-cantina ofereix esmorzars i begudes al temps d’esbarjo i menú, entrepans i
plats combinats al migdia. L’alumnat no pot fer ús del servei bar-cantina fora
d’aquestes hores.

SERVEIS EXTERNS
D’ARENYS DE MAR)
•

(GENERALITAT
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El centre compta amb l’ajut complementari de la infermera del CAP, l’EAP, el
psicòleg municipal i l’Espai Jove, tots amb atenció directa a l’alumnat. Al vestíbul
hi figuren els horaris. El servei pot ser demanat per la família, l’alumne o el
professorat.

SERVEI DE BIBLIOTECA (AMPA)
•

L’AMPA proporciona un servei de biblioteca tots els dies durant l’esbarjo (11h11,30h).

SERVEI D’ARMARIETS (AMPA)
•

A partir del primer dia de classe podeu adreçar-vos a la bibliotecària de l’AMPA (1111,30) que és l’encarregada de l’adjudicació i de fer-ne el seguiment.

CONVALIDACIONS
•

L’alumnat 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.

JUSTIFICACIONS MÈDIQUES
•

En cas de tenir algun impediment per realitzar educació física o alguna altra activitat
cal que presenteu la justificació mèdica a Secretaria. En cas de patir alguna malaltia
que necessiti medicació especial o teràpia específica cal fer-ho saber al tutor i
presentar a Secretaria la justificació mèdica corresponent.

PÈRDUES I SOSTRACCIONS
•

El centre no es fa responsable de la pèrdua, deteriorament o sostracció dels béns
que es portin al centre, com mòbils, ordinadors, diners i altres. A consergeria us
donaran raó dels objectes trobats durant la neteja del centre.

CANVIS DE MODALITAT
•

L’alumnat de batxillerat que desitgi canviar de modalitat pot fer-ho abans del 15
d’octubre presentant a la coordinadora de Batxillerat una sol·licitud degudament
raonada .

MERCAT DEL LLIBRE DE SEGONA MÀ

Curs 2014-2015

Benvolgudes famílies,
Com cada any, l’AMPA organitza el mercat de llibre de 2a mà els dies 5 i 6 de
setembre a la biblioteca de l’institut.
Es podran comprar i vendre els llibres de:
- 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO.
- 1r i 2n de Batxillerat.
- Cicles formatius.
Recollida de llibres:
Divendres 5 de setembre de 6 a 8 de la tarda i dissabte 6 de setembre de
2/4 de 10 a 2/4 d’11 del matí.
Preus de venda: llibres de text = 5€; llibres de lectura = 2€.

Venda de llibres: Dissabte 6 de setembre d’11 a 1 del migdia.
Preus de compra: llibres de text = 6€; llibres de lectura *= 3€.
*els d’anglès amb CD o sense

IMPORTANT:
Els llibres han d’estar en bon estat.
Podeu consultar les novetats per a aquest proper curs a :
www.elstresturons.net
www.arenysdemar.cat/entitats/ampa3t

Si heu de comprar llibres nous, l’AMPA us recomana la llibreria Setciències amb
qui té un conveni que beneficia alumnes i famílies.
Funcionament del MERCAT DE 2a MÀ
Destinataris
Alumnes i famílies membres de l’Ampa.
Si hi ha alguna persona que no és sòcia de l’Ampa interessada en comprar llibres
ho pot fer si prèviament es dóna d’alta a l’associació o si paga 20 euros (l’import de
la quota ).
Dinàmica
1) El divendres a la tarda (5 de setembre de 6 a 8) i el dissabte al matí
(dia 6 de 2/4 de 10 a 2/4 d’11 ):

La 1a feina de la junta és la de ‘comprar’ els llibres per a la venda posterior (5
€ per llibre de text i 2 € per llibre de lectura).
Com que no sabem bé quina és la relació entre oferta i demanda en el moment
d’organitzar el mercat, els venedors obtenen, de moment, un albarà amb la
quantitat de llibres que dipositen. Si els llibres es venen, cobraran l’import acordat.
Si no es venen, se’ls enduran una altra vegada. Sempre hi ha la possibilitat de
‘regalar-los’ a la biblioteca o al departament si els particulars ho creuen oportú.
En fer aquest tràmit, es comprova que els llibres estiguin en vigor i en un
estat ‘acceptable’ (sencers, amb tots els fulls, sense guixades ni escrits).
Tenint en compte que la gestió és urgent i que a vegades hi ha pocs exemplars
disponibles de llibres d’algun curs, pot ser que s’admeti algun llibre que no
compleixi els requisits al 100%. Per això, en darrer terme, la responsabilitat de
l’adquisició del llibre és del comprador. Reviseu-los bé i actueu en
conseqüència.
Un cop es té tot el material disponible per a la venda, s’organitza per cursos i
matèries per facilitar la compra als interessats.
2) dissabte matí a 2a hora (d’11 a 1 del migdia):
Per facilitar l’ordre de compra, els organitzadors repartirem números
(NOMÉS UN PER PERSONA) entre aquelles persones que facin cua.
Quan tot estigui a punt, s’entrarà ordenadament a la sala (biblioteca).
Atenció:
ELS COMPRADORS NOMÉS PODEN ADQUIRIR TRES LLIBRES DE TEXT I DOS
DE LECTURA PER ALUMNE/A.
Amb aquesta limitació de compra es pretén garantir una distribució més equitativa
de l’oferta.
Quan totes les persones que volen comprar ja han passat pel mercat, si encara hi
ha llibres disponibles, s’ofereix la possibilitat d’una altra ‘ronda’ de compra i així
successivament fins a exhaurir existències (o fins que no hi ha compradors).
3) dissabte matí a 3a hora (a partir de la 1 del migdia ):
Les persones que han dut llibres per vendre podran passar a cobrar l’import dels
llibres venuts o a retirar els llibres que no s’han venut si es el cas .
Si algú no ho pogués fer en aquesta franja horària podrà fer-ho entre setmana en
els horaris de biblioteca que s’informaran.

La Junta de l’AMPA
Juny 2014

