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ESO
CIRCULAR PLA ANUAL 2018-2019
INTRODUCCIÓ
Benvinguts al curs 2018-2019. En aquest curs completem la implementació del
treball interdisciplinari en l’horari de totes les etapes. Així doncs, aquesta
metodologia tindrà una presència prioritària en el dia a dia de l’escola a fi i
efecte que els nostres alumnes aprenguin a compartir, conviure, respectar i
cooperar amb els altres.
Així mateix, també volem posar èmfasi en l’educació emocional: si volem
aprendre i aprendre bé, cal que estiguem bé amb nosaltres mateixos i amb el
nostre entorn, per tant tots hem de prendre més consciència de l’educació
emocional a l’escola. Pensem que tot plegat ajudarà a aconseguir unes bones
dinàmiques d’aula.
Des dels inicis, la nostra escola ha treballat a partir dels valors, tot basant-se
en la formació integral de l’alumne i ara, hi volem sumar el treball de les
emocions, treball per al qual el nostre professorat ha fet i seguirà fent
formació en aquest camp. Paral·lelament, treballarem a més amb diferents
entitats i en programes d’educació emocional per a infants i adolescents.
OBJECTIUS PRIORITARIS DEL CURS
● Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
● Identificar les emocions dels altres.
● Millorar la convivència i la cohesió en els grups classe.
● Convertir els projectes en l’eix vertebrador de totes les activitats de manera
que l’aprenentatge sigui integrador i interrelacionat.
● Ser conscient del concepte de contaminació acústica. Realitzar activitats i
dinàmiques per reduir el soroll que generem a l’escola.
● Potenciar la participació en el programa Erasmus+ per reforçar l’anglès
com a llengua d’ús i, així mateix, per assolir coneixements i per viure
experiències que ens ajudin a millorar el nostre model d’escola.
● Continuar fomentant el respecte pel medi ambient i aconseguir que l’escola
sigui cada dia més verda.
● Seguir sent solidaris i conscients que tots els éssers humans, més enllà de
les legítimes diferències que ens separen, formem part d’un tot més gran que
les nostres particularitats.

1.- CONVOCATÒRIA DE REUNIÓ DE PARES-TUTORS:
La presentació del nou curs escolar 2018-2019 amb el professor-tutor dels
vostres fills, s’efectuarà a l’edifici del carrer Matanzas d’acord amb el calendari
adjunt.
És imprescindible la vostra assistència a les reunions per aconseguir una
línia d’actuació conjunta família-escola que ajudarà el vostre fill/a a assolir els
objectius d’aquest nou curs escolar. Us hi esperem.
Dimecres

19

de SETEMBRE a les 18:00 1r ESO

Dijous

20

de SETEMBRE a les 18:00 2n ESO

Dimarts

25

de SETEMBRE a les 18:00 3r ESO

Dimecres

26

de SETEMBRE a les 18:00 4t ESO

Reunió de menjador Dimecres 3 d’octubre a les 17:15.
R
 eunió d’extraescolars Dijous 13 de setembre a les 17:15.

2.- CALENDARI CURS 2018-19:
El curs comença el 12 de setembre i finalitza el 21 de juny.
PERÍODES DE VACANCES:
● Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.
● Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
TRES DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ:
El CEMB ha aprovat la següent proposta de dies de lliure disposició pel curs
2018-2019:
Divendres 2 de novembre de 2018
Divendres 7 de desembre de 2018
Dilluns 4 de març de 2019

3.- HORARI:
SECUNDÀRIA:
1r i 2n:

3r i 4t:

Matí:

dll
dim/dic/dij/div

9:00 a 13:30
8:00 a 13:30

Tarda:

dill/dim/dic/dij
div

15:00 a 17:00
Tarda lliure

Matí:

dill/dim/dic/dij
div

8:00 a 13:30
8:00 a 14:30h

Tarda:

dill/dim/dij
dic/div

15:00 a 17:00
Tarda lliure

4.- ÒRGANS DE GOVERN I PROFESSORAT DEL CENTRE
Director:
Oriol López
Cap d'estudis d'Infantil:
Judit Ballester
Cap d'estudis de Primària:
Mari Gràcia
Cap d'estudis de Secundària:
Pilar Ràfales
Gabinet psicopedagògic:
Mª Jesús Jiménez
Tutors
Cares Díaz ..................................1r Secundària
Purificación López……………………...2n Secundària
Nicolàs Bustos…... .......................3r Secundària
Noèlia Peña ................................4t Secundària

Professors no tutors
Àlex Batlle
Antoni Garcia
Marina Fort
Ferran Martínez
Pilar Ràfales

5.- DESCÀRREGA D’INFORMES:
●
●
●

1a avaluació: a partir del 14 de desembre
2a avaluació: a partir del 22 de març
3a avaluació: 27 de juny

Aquest curs els informes s’enviaran a través de la plataforma de gestió Clickedu.
Els informes del tercer trimestre i de notes finals també s’enviaran per la plataforma.
Això no obstant, un cop enviats, el dia 28 de juny al matí, tots aquells que vulgueu,
podreu venir a parlar amb els tutors i professors per comentar notes i/o fer
reclamacions d’àrees suspeses.
El mateix dia 28 de juny, la tutora de 4t d’ESO, atès que és final de l’etapa, rebrà
personalment els alumnes i familiars per tal d’entregar-los en paper les notes finals
de curs, juntament amb els certificats de final d’etapa.

6.- VIATGE DE FI D'ESTUDIS I COLÒNIES:
Els/les alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO faran les convivències els dies 18, 19, 20 i 21
de juny.
Els/les alumnes de 4t d’ESO faran el viatge de fi d’estudis la setmana abans de
Setmana Santa.
En rebreu més informació en properes circulars.

7 .- CELEBRACIONS A L’ESCOLA:
Festa Major del barri
16 de setembre- Velocipèdia (9:30)
16 de setembre- Cercavila (gegants i timbalers de l’escola) (17:30)
17 de setembre- Jocs al carrer (17:15)
Xocolatada (18:15)
23 de setembre- Cursa popular ( 9:00)
Sortida de la castanyada
Santa Cecília
Dia de la Pau
Setmana cultural
Carnaval
Portes obertes ( pares nous)
Sant Jordi
Dia del medi ambient
Festa de graduació 4t d’ESO

31 d’octubre
 22 de novembre
30 de gener
Del 25 de febrer al 1 de març
1 de març
1
 6 de març
 23 d’abril
5
 de juny
14 de juny

8 .- SORTIDES I EXCURSIONS:
El llistat de les sortides que farà cada grup es comunicarà a les famílies per mitjà
d’una circular escrita. El preu d’aquestes activitats, aprovades pel Consell escolar,
està inclòs en la quota mensual. Cal recordar, però, que les sortides de final de
primer trimestre i les colònies no estan incloses en aquesta quota mensual.

9 .- FALTES D'ASSISTÈNCIA I SORTIDA DE L'ESCOLA:
En tots dos casos s’han de justificar telefònicament a l’escola abans de les 9:00.
del matí o per mitjà d’un missatge dels pares o tutors.
Els alumnes que arribin tard, no podran entrar a l’escola i hauran d’esperar al pròxim
canvi de classe per poder entrar a l’escola.
Es recorda a les famílies que les contínues faltes d'assistència d’un/a alumne/a poden
donar lloc a una repetició de curs per falta d'escolaritat o per falta de coneixements
necessaris.
Els alumnes que no facin educació física poden romandre a l’escola i dedicaran
l’estona d’educació física a fer treball personal i/o si s’escau fent un treball escrit
d’educació física.

10 .- AGENDA DIGITAL:
Cal que els pares reviseu l’agenda digital, ja que els alumnes hi anoten els temes,
les activitats que han de treballar i les sortides. L’agenda de gestió Clickedu és, al
mateix temps, el vehicle de comunicació entre pares i professors.

11.-COMUNICACIONS ESCOLARS:
Les comunicacions entre les famílies i l’escola s’han de fer a través del programa de
gestió Clickedu. Si voleu posar-vos en contacte amb algun professor o demanar una
entrevista amb el tutor, podeu enviar un missatge a través de Clickedu; o, si ho
preferiu, mitjançant una trucada telefònica a la secretaria d’ESO (C/Matanzas).
De la mateixa manera, la secretaria de secundària, professors, tutors i cap d’estudis
faran les comunicacions via Clickedu, per tant és important que les famílies entreu
regularment al programa de gestió per poder fer un seguiment de les possibles
notificacions.
Us demanem que ens contesteu els missatges rebuts: amb el retorn de rebut, en
tenim prou.
Us recordem també que heu de descarregar els fulls d’autoritzacions (imatge,
medicaments, sortides) de la plataforma Clickedu i portar-los signats a l’escola.

12- MÒBILS

Per evitar possibles conflictes amb l’ús dels telèfons mòbils, el claustre de professorsconjuntament amb la direcció de l’escola- ha decidit que els alumnes no portin el
mòbil a sobre durant l’horari escolar. Per això, els alumnes d’ESO quan arribin a
l’escola hauran de deixar els mòbils en una caixa que hi haurà a secretaria. Cada
grup classe disposarà de la seva pròpia caixa. És imprescindible que el telèfon estigui
protegit amb funda per tal d’evitar-ne possibles cops.
En el desplaçament a les sessions d’educació física el mòbil ha d’estar apagat i a la
bossa fins al moment d’acabar la classe.
L’escola no es fa responsable dels mòbils si no se segueixen les normes.

13- SERVEIS
*MENJADOR Les famílies que teniu concertat el servei de menjador en dies
puntuals, no podreu canviar els dies de la setmana. Per qüestions de logística del
servei de menjador és complicat atendre aquesta flexibilitat.

*L
 OGOPÈDIA

En cas de malaltia o sortida escolar, ha de ser la família de l’alumne qui avisi la
logopeda amb la màxima antelació possible.

*E
 XTRAESCOLARS

En cas que es deixi de fer una sessió d’activitat extraescolar a causa d’una sortida o
activitat escolar, la sessió no es recuperarà. La sessió només serà recuperable quan
quedi suspesa per causes internes a l’organització específica de l’extraescolar.

* ASSEGURANÇA ESCOLAR
L'escola té concertada una assegurança d’assistència mèdica a la mútua CENTRE
MÈDIC CONGRÉS del C/ Pardo, 10-12.
A 3r i 4t d’ESO els/les alumnes estan inscrits a l’assegurança escolar de la Seguretat
Social. La mútua és la mateixa del Centre Mèdic Congrés.
En cas d'accident que requereixi assistència, s'avisa la família del noi/a, que és qui
l'acompanyarà a la mútua.

* ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA:
L'escola disposa d'un gabinet de psicopedagogia per assessorar el professorat i per
atendre els alumnes i famílies que ho necessitin, des d’Infantil fins a Secundària dins
l'horari escolar.

* ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA DE 3r D'ESO
L'equip psicopedagògic, juntament amb l'equip directiu i el tutor implicat, realitzarà
les proves psicopedagògiques als alumnes i l’assessorament a les famílies a fi
d'aconseguir una bona orientació professional.

* SALUT ESCOLAR
És obligatori vacunar els nens de 2n d’ESO (antitetànica i diftèria). La vacunació és
gratuïta. S'avisarà oportunament del dia i se’n demanarà l'autorització als pares.

* AULES D’ESO
Els alumnes es podran quedar, en horari extraescolar, a treballar-hi tots els dies de
la setmana amb el permís d'un professor.
A tots i totes us desitgem un bon curs 2018-2019
Direcció
Barcelona, 12 de setembre de 2018

