
Generalitat de Catalunya
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Sant Esteve Sesrovires, 28 d’agost de 2012

Benvolgudes famílies,

Enguany, amb la recuperació de les proves d’avaluació extraordinàries de setembre, el curs escolar

2011-2012 just es tancarà amb l’entrega de notes el dia 7 de setembre de 2012. Tot i aquesta nova

conjuntura, és moment de preparar-nos pel curs següent. En aquest sentit, us volem adreçar aquest

escrit amb la informació que considerem pot ser rellevant com a pares i mares de l’alumnat del

nostre centre de cara al proper curs.

En referència a l’estructura de l’alumnat, continuem disposant, a l’etapa de l’Educació

Secundària Obligatòria, amb tres grups d’alumnes ( A, B i C) per nivell, de 1r d’ESO fins a 4t i

consolidem els ensenyaments post obligatoris, amb dos grups de Primer de Batxillerat i,

previsiblement, un grup de Segon de Batxillerat.

En altre ordre de temes, ens cal assenyalar que l’alumnat de 2n a 4t d’ESO seguirà amb normalitat les

activitats amb les matèries del projecte Educat2.0. Amb el nou curs escolar, l’alumnat de 1r d’ESO que

s’incorpora al centre també entrarà a formar part del projecte digital. Per tant, el nou curs escolar ja

comptarà amb tota l’etapa d’ESO emmarcada dins el projecte Educat2.0.

Enguany, la novetat organitzativa recau en la posada en funcionament de l’horari escolar singular,

també anomenada jornada continuada, projecte que va ser aprovat pel Departament d’Ensenyament a

finals del mes de juny.

Els aspectes generals d’organització i funcionament del curs 2012-2013 es presenten a continuació:

HORARI CURS 2012-2013

El 12 de setembre s’indica com la data d’inici de les activitats lectives del curs escolar, tant de l’ESO

com del Batxillerat. Aquest primer dia, iniciarem l’horari escolar a les 9:00 h del matí, i tot seguit

s’aplicarà el que ja seguirem al llarg del curs 2012-2013.

Tot l’alumnat cursarà 30 hores lectives setmanals, distribuïdes en:

Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat

De dilluns a divendres, de 8:00 h a 14:30h.

L’Ajuntament de Sant Esteve ha adequat l’horari del servei de bus urbà a les noves hores d’entrada i

sortida del centre.

Hi haurà dos esbarjos distribuïts en les següents franges:

Primera franja: de les 10:00 h a 10:20 h

Segona franja: de les 12:20 h a 12:30 h
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Només l’alumnat que cursa Batxillerat se li permetrà sortir del centre a les hores d’esbarjo, sempre i

quan lliuri complimentat i signat pels pares, la documentació que per a tal efecte li facilitarà el tutor del

grup.

Cal recordar a les famílies de l’alumnat que FORMALITZAR LA MATRÍCULA A BATXILLERAT

IMPLICA QUE L’ASSISTÈNCIA I LA PUNTUALITAT A CLASSE ÉS UN DEURE DE L’ALUMNAT I

D’OBLIGAT COMPLIMENT AL LLARG DE TOTA LA JORNADA LECTIVA. Per aquest motiu, l’alumnat

no pot marxar del centre, sota cap circumstància, a excepció expressa d’aquells casos que per

necessitat organitzativa, la Cap d’Estudis els autoritzi PER ESCRIT a sortir de l’Institut. El no

compliment d’aquest deure podria arribar a comportar l’anul·lació de la matrícula i, per tant, de

l’impediment de continuar cursant estudis en el nostre centre.

DIES FESTIUS I VACANCES ESCOLARS

Per la vostra informació us facilitem una síntesi del calendari escolar que ve regulat per l’ORDRE

ENS/151/2012, de 5 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar per al curs 2012-2013 per als

centres educatius no universitaris de Catalunya.

 L’inici de les activitats lectives per tot l’alumnat (ESO i Batxillerat): dilluns 12 de setembre de 2012

(a les 9:00 h).

 L’acabament de les activitats per a tot l’alumnat (ESO i 1r de Batxillerat): 21 de juny de 2013. Les

proves extraordinàries del curs 2012-2013 (de 1r d’ESO a 1r de Batxillerat), es duran a terme

entre el 2 i el 4 de setembre de 2013.

 El calendari de 2n de Batxillerat es veu afectat per la realització de les Proves d’Accés a la

Universitat (PAU). Per aquest alumnat, aquestes proves extraordinàries es faran al mes de juny,

després de les proves ordinàries (final contínua).

Períodes de vacances escolars:

Nadal: del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 23 de març a l’1 d’abril de 2013, ambdós inclosos.

Dies festius:

Per l’any 2012:

12 d’octubre

1 de novembre

2 de novembre (1r dia de lliure disposició escolar de la localitat)

6 de desembre

7 de desembre (2n dia de lliure disposició escolar de la localitat)

8 de desembre
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Per l’any 2013:

11 de febrer (3r dia de lliure disposició escolar de la localitat)

1 de maig

20 de maig (4t dia de lliure disposició escolar de la localitat)

Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del

Departament de Treball i els dos dies de festa local.

PLA D’ACOLLIDA

El primer dia de classe, dimecres 12 de setembre, a les 9:00 h, s’iniciaran les activitats lectives per a

l’alumnat. Entre d’altres es lliurarà l’agenda que facilita el centre, els diversos horaris i calendaris del

curs (horari setmanal de classe, el calendari anual, les hores d’entrevista amb el/la tutor/a del grup,

horari de secretaria, horari d’atenció de l’equip directiu...). Aquesta agenda continua sent una eina

important de comunicació entre l’Institut i les famílies i per això us demanem que en feu especial

seguiment diari. A més , es lliurarà l’oferta de matèries optatives de 2n i 3r d’ESO per a que els nois i

noies i famílies puguin comentar al professorat tutor de les preferències de les matèries, en el moment

de l’adjudicació definitiva.

Aquest primer dia, l’alumnat haurà de portar material per escriure (folis, bolígrafs..).

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR

A la pàgina web del centre, trobareu relacionat, els llibres i el material escolar necessari per aquest

curs escolar. Hi trobareu dues relacions en funció que les famílies s’hagin adscrit o no al Banc

de Llibres.

Un recomanem que NO adquiriu els llibres de les matèries optatives d’ESO fins que els tutors i tutores

no adscriguin definitivament aquestes matèries i us facin la notificació, a través dels vostres fills. Els

primers dies de curs, les famílies adscrites al Banc de llibres rebran el lot de material socialitzat.

Enguany continuem amb el projecte Educat2.0. Aquest curs l’alumnat de 2n a 4t d’ESO seguirà el

treball iniciat el curs passat. Per l’alumnat de 1r d’ESO, abans de començar el curs, tindreu la

informació necessària per saber com es realitzarà el procés d’adquisició dels mini-portàtils dels

vostres fills.

A més, amb caràcter general, l’alumnat de l’Institut ha de disposar del següent material escolar:

! Un llapis de memòria (pendrive).

! Folis blancs amb forats al marge per a classificar.

! Folis quadrats amb forats al marge per a classificar.

! Material d’escriptura: llapis, bolígraf blau i negre. Excepcionalment es farà servir el vermell.

! Calculadora científica.

! Atles i diccionaris de Català, Castellà i Anglès. L’alumnat adscrit al Banc de Llibres podrà accedir a

l’Institut als exemplars socialitzats.
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! Per a l’alumnat que cursi EVP: jocs d’estris de dibuix (escaire, regla, cartabó i semicercle graduat,

compàs).

SERVEIS

Com ja sabeu el nostre centre disposa de servei de cantina als períodes d’esbarjo. En aquests

moments estem treballant per seguir oferint el servei de menjador escolar. En aquest cas es realitzarà

de dilluns a divendres de 14:30 a 15:30h.

Cal recordar que el servei de menjador és una oferta no obligatòria per als centres d’Educació

Secundària. L’alumnat que en faci ús, romandrà al centre entre les 14:30 i les 15:30h. Per això,

l’alumnat que faci ús del servei de menjador, no podrà sortir del centre en aquesta franja

horària, a excepció que el vingui a buscar, personalment, el pare, la mare o el tutor/a legal o

amb el full complimentat de sortides per causes excepcionals (a partir de 3r d’ESO). Per una

eficient gestió del servei del menjador, demanem a les famílies l’acompliment estricte d’aquest punt.

REUNIONS D’INICI DE CURS

Els propers:

 6 de setembre a les 17:30 h: 1r d’ESO

 17 de setembre a les 17:30 h: 2n d’ESO i Batxillerat.

 18 de setembre a les 17:30 h: 3r i 4t d’ESO.

es faran les diverses reunions d’inici de curs de les famílies (pares i mares) de l’Institut. En aquesta

sessió us presentarem l’organització del centre, i del grup d’alumnes al qual pertany el vostre fill/a, així

com els tutors i tutores del curs 2012-2013. Per l’especificitat de la informació, us demanem que

l’alumnat no assisteixi a aquesta reunió.

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES DE L’INSTITUT

Recordeu que el nostre centre disposa d’una associació de mares i pares que són els responsables, o

col·laboren, en bon nombre d’accions directament implicades amb el dia a dia a les nostres aules. Us

recomanem que consulteu la seva pàgina web (http://www.ampases.com/) on trobareu informació

específica.

Amb el desig que enguany sigui un curs ben profitós per a tots i totes, us recordem que si teniu cap

dubte estem a la vostra disposició (Tel. 937798105 // Bústia electrònica: a8061129@xtec.cat ).

Atentament,

Camilo Nevot

Secretari


