El proppassat 22 de gener es va constituir el Consell Escolar de l'Institut amb els nous
representants electes que varen ser escollits en votació el dia 16 de gener:
Sector professorat: Hèctor Garcia, Lourdes Cazorla i Oriol Font.
Sector alumnat : Eduard Sosa, Jordi Navarro i Adrià Fernàndez.
Sector de mares i pares: Àngels Fàbregas.
El propers dies 31 de gener i 1 de febrer tindrà lloc a l'Institut les exposicions dels treballs de
recerca de 2n de Batxillerat del curs 2012-13. Darrer esforç de dos anys de recerca. El
divendres dia 1 de febrer acaba el 1r quadrimestre pel còmput d'assignatures optatives, i per
tant el dia 4 de febrer comença el 2n quadrimestre. Hi ha convocada, pel Sindicat d'Estudiants,
una protesta estudiantil i vaga pels dies 5, 6 i 7 de febrer. Els alumnes de 1r i 2n d'ESO no la
poden secundar (i per tant se'ls hi posarà falta si no venen al centre). Els alumnes de 3r i 4t
d'ESO, Batxillerat i CFGM poden seguir-la sempre i quan portin els següents papers:
convocatòria del sindicat, acta de la votació i lectura del manifest al curs amb la votació,
permisos paterns/materns conforme autoritzen al fill/filla, menor d'edat, a secundar la vaga (en
cas de no complir algun d'aquests requisits, l'absència, serà comptada com a falta). Dia 6 hi
haurà una sortida de 2n de Batxillerat a la Universitat Autònoma d'orientació universitària. El
dijous 7 de febrer és el dia de la vacunació dels alumnes de 2n d'ESO. Cal recordar que el noi
o noia ha de portar el carnet de vacunacions. És molt important. El dia 8 de febrer, a partir de
les 12h realitzarem una activitat de Carnestoltes, on els membres de la comunitat educativa
podran anar disfressats i participar en una exhibició de disfresses (comparsa, parella i
individual). És una activitat emmarcada dins del PEC. El dilluns, dia 11 de febrer, no hi ha
classes ja que és la tercera festa de lliure disposició del centre. Els dies 14 i 15 de febrer es
realitzaran les proves d'avaluació diagnòstica de competències bàsiques de català, castellà,
anglès i matemàtiques per als alumnes de 4t d'ESO. El resultat d'aquestes us serà notificat. El
curs anterior varen treure uns bons resultats. A veure si enguany també ho aconseguim. Ànim,
esforç i recolzament!. Els dijous 14 i 21 de febrer s'impartiran a la sala polivalent unes
conferències sobre drogues dintre del programa Salut-Escola, per als alumnes de 2n d'ESO. El
dijous 14 de febrer acabarem les xerrades sobre "assetjament d'estudiants o bulling" per la
psicòloga Gemma Munich per als alumnes de 2n d'ESO. A partir del 28 de febrer començaran
els exàmens de la segona avaluació pels alumnes de batxillerat (28 de febrer, 1,4 i 5 de març).
Estem tancant els primers pagaments per les sortides del treball de síntesi de 1r, 2n i 3r d'ESO.
Recordeu que és una activitat curricular obligatòria. En cas que el fill/filla no pugui assistir-hi
s'ha de justificar. Les famílies amb situació econòmica desfavorida poden sol·licitar uns ajuts
que es tramitaran des del centre i assistència social. En tot cas, per aquest o altre motiu, podeu
consultar amb el tutor de grup o l'equip directiu. Properament us anunciarem el dia previst per a
la Jornada de Portes Obertes per si us interessa assistir. El divendres 15 de febrer acaba el
primer termini per la recuperació de les assignatures pendents de 1r de Batxillerat.
Arenys de Mar, 28 de gener de 2013.
DIRECCIÓ

