CALENDARIESCOLAR2017-18

DIESFESTIUS
NADAL
SETMANA
SANTA
FESTES
LOCALS
FESTES
LLIURE
DISPOSICIÓ

ACTIVITATSCULTURALS

Del23desembreal7generde
2018,ambdósinclosos

CASTANYADA
PASTORETS

27d’octubre
15i16desembre

Del24deMarçal2d’abrilde
2018,ambdósinclosos

CONCERTNADAL
JORNADES
CULTURALS
DIJOUSLLARDER

22dedesembre
5al9defebrer

CARNETOLTES

9deFebrer

22setembre2017(Festa
major)
23març2018(Festadels
Dolors)
13d’octubrede2017
7dedesembrede2017
30d’Abrilde2018

8deFebrer

DIADELAPAU
30degener
(DNIP)
DESEMBRE
22dedesembrede2017
SANTJORDI
23d’abril
JUNY
Del5al22dejunyde2018
CLOENDACURS
22dejuny
➢ Perpoderimprimiraquestcalendariencoloruselpodeudescarregaralaweb
del
centre.

JORNADAINTENSIVAPRIMÀRIA

HORARISDECLASSE
ED.INFANTIL

ED.PRIMÀRIA

MATÍ

De9ha12:30h

De9ha12:30h

TARDA

De15ha16:30h

De15ha16:30h

PATI

De10:45ha11:30h

De11ha11:30h

ED.SECUNDÀRIA
De8:15ha14:55h
De10:15ha10:35h
de12:35ha12:55h

*
JornadaintensivaPrimària:De9ha
13hores(22dedesembrede2017ielperíodedel5al

22
de
junyde2018,ambdósinclosos).

Suportescolarpersonalitzat(SEP)
Aquest suport començarà el 2 d’octubre i finalitzarà el 31 de maig, de dilluns a dijous
de 12:30 a 13:15. Les famílies dels alumnes que hagin d’assistir al suport seran informades
per avançat mitjançant un comunicat escrit que hauran de retornar signat. Els dies que hi
hagialgunacelebracióescolarnohihauràSEP.
Aquest suport dedica especials esforços a l’aprenentatge de la comprensió i expressió orals,
la comprensió lectora i expressió escrita, les habilitats matemàtiques, tècniques d’estudi i les
llengüesestrangeres.

CALENDARIENTREGAD’INFORMES
NIVELLS

1rTRIMESTRE

Ed.Infantil
Ed.Primària
Ed.Secundària

02/02/18
21/12/17
Av.
Inicial
(1r
i
4t
ESO)
28/10/17
(plataforma)

Recuperacions
ESO

2nTRIMESTRE

3rTRIMESTRE
21/06/18
21/06/18

22/03/18
1a
av.

22/03/18

20/12/17
9
i
10/01/18

3i4/04/18

3aav.

Av.
Final

Final
extraor.

21/06/18

27/06/18

07/09/18

18i19
/06/18

4i5/09/18

REUNIONSAMBLESFAMÍLIES
DIA
Ed.
Infantil
Cicle
Inicial(1ri2nprimària)

HORA

Adeterminar
Dijous28desetembre

Cicle
Mitjà(3ri4tprimària)

Dimarts19desetembre

Cicle
Superior(5èi6èprimària)

Dimarts26desetembre

1r
ESO

Dimecres13desetembre

2n,
3r,
4tESO

dimecres20desetembre

20h

HORARISD’ATENCIÓALPÚBLIC
Cal convenir l’hora de visita (per telèfon o correu electrònic), d’acord amb la disponibilitat
horàriadecadascú.

-Director:PepInvernó(iebesalu@iebesalu.cat):
Dimarts,dijousidivendresde11:30a12:30.
Dillunsde15:00a17:00.
-Secretària:IreneRiera(secretaria@iebesalu.cat):
Dimecresde9:00a11:00.
-Capd’estudisEd.InfantiliEd.Primària:MartaCortada(inpricapdestudis@iebesalu.cat):
Dijousde9:00a11:00.
-Capd’estudisEd.Secundària:
TuraCosta
(esocapdestudis@iebesalu.cat):
Dimecresde13:00a15:00.
-CoordinadorPedagògic:Adrià
Ayats(coordinaciopedagogica@iebesalu.cat):
Dimecresde15:00a16:30.
-Administratiu:JoanPortas(administratiu@iebesalu.cat):
Dilluns,dimecresidivendresde9:00a14:00ide15:00a17:00.
-Tutor/a:Permantenirunaentrevistaambel/latutor/a,tambécaldràconcertarvisitaprèvia.
Siesvolparlarambalgunaltremestre/a,calfer-hoatravésdeltutor/a.

COMPOSICIÓDELCLAUSTRE
EQUIPDIRECTIU

Director

Capd'Estudis
Ed.Infantil/
Ed.Primària

Capd'Estudis
Ed.
Secundària

Secretària

Coordinador
Pedagògic

PepInvernó

MartaCortada

TuraCosta

IreneRiera

AdriàAyats

MESTRESEDUCACIÓINFANTIL

Tutora
P3A

Tutora
P3B

Tutora
P4A

Tutora
P4B

Tutora
P5A

Tutora
P5B

Altres
Mestres
delcicle

Loren
Ramos

Marta
Bover

Cristina
Ginabreda

Mònica
Figueras

Lídia
Monells

Carme
Alsina

Mercè
Cordonets
Ànnia
Vergonyós

MESTRESCICLEINICIAL

Tutora1rA

Tutora1rB

Tutora2nA

Tutora2nB

Altres
Mestresdel
cicle

Estrella
Torrent

EmmaSala

Concepció
Rustell

CarmeFalgàs

AdriàAyats
Dolors
Reverter

MESTRESCICLEMITJÀ

Tutora3rA

Tutora3rB

Tutora4tA

Tutora4tB

Altres
Mestresdel
cicle

PereLlorens

Roser
Montañà

JoanVila

ÀngelVergés

GemmaGifra
IreneRiera

MESTRESCICLESUPERIOR

Tutor
5èA

Tutora5èB

Tutora6èA

Tutor6èB

QuimCurós

VaneDuran

DolorsAlsina

(Pendent
assignació)

Altres
Mestresdel
cicle
MartaCortada
MontseIsamat
AnnaMir
MiquelSalas

MESTRESESPECIALISTESED.PRIMÀRIA

Música

Religió

Anglès

Educació
Especial

Educació
Física

GemmaGifra

Dolors
Reverter

AnnaMir
PereLlorens
ÀngelVergés

MontseIsamat

AdriàAyats
MiquelSalas

COORDINADORSETAPA

Ed.Infantil

Cristina
Ginebreda

Ed.Primària

Ed.
Secundària

C.Inicial

C.MITJÀ

C.SUPERIOR

Carme
Falgàs

Roser
Montañà

AnnaMir

MontseSala

TUTORIESD’ED.SECUNDÀRIA

Tutors1rESO

Tutora2nESO

Tutora3rESO

Tutora4tESO

GemmaNoguer
AlbertBatlle

MªÀngels
Rubió

LídiaVergés

AgnèsBusquets

PROFESSORSESPECIALISTESED.SECUNDÀRIA
Departamentde
Ciències
AgnèsBusquets(MAT)
Montse
Sala(FQ)
WifredJacquet(TEC)
NúriaPoblet(BIO)

Departamentde
Llengües

Departamentsociali
artístic

JorginaAguilar(FR)
Tura
Costa(PSI)
GemmaNoguer(CAT)
MªÀngelsRubió(CAST)
LídiaVergés(ANG)

AlbertBatlle(SOC)
GemmaGifra(MUS)
PepInvernó(EF)
PilarGarriga(ViP)

ALTRESPROFESSIONALSDELCENTRE
EAP(Equipd’AssessoramentPsicopedagògic)

CarmeOliveras

EducadoraSocial

IreneVila

Vetlladores

Administratiu

AnnaBauzo
ElisabetMontroig
AnnaTorras
DavidFacundez
JoanPortas

Logopeda

TeresaSoler

Cuineres

MariaExposito
MartaSoler
LupePleité
MariBalés
AnnaGirbent
BàrbaraRamírez

Conserges

Personalneteja

SERVEISDELCENTRE
Trasportescolar
Menjadorescolar
Acollidamatinal
(8ha9h)
Activitats
extraescolars

ConsellComarcalde
la
Garrotxa
Ajuntamentde
Besalú

Tel.972274900
ccgarrotxa@garrotxa.cat
Tel.972590225
ajuntament@besalu.cat

AMPA
AMPA

www.ampabesalu.cat
ampa@besalu.cat

INFORMACIONSRELLEVANTSDELCENTRE
MaterialEscolar
Com ja es va fent cada any, necessitem que les famílies aboneu la quota de material per fer
frontalesdespesesgeneradesalllargdelcurs(fotocòpies,folis,cartolines,revista,etc).
La quota escolar inclou: el material, les sortides, la reutilització de llibres i l’agenda. I
a secundària i a C.Superior de Primària també inclou la quota de plataforma digital i,
pels

alumnes

de

3r

i

4t

d’ESO,

l’assegurança

escolar

obligatòria

(1’12€

aproximadament).
Recordeu que es va passar un full a final de curs que explicava com s’ha de fer el pagament
de totes aquestes quotes i que es pot fraccionar en tres pagaments. Si sou socis de
l’AMPA cal fer el pagament de l’import designat per a cada curs en la seva totalitat i
posteriorment la mateixa AMPA us retornarà l’import corresponent al descompte per
aquestconcepte.
A les famílies que teniu 3 o més alumnes al nostre Institut Escola, us fem un 25%
descompte en la part de quota de material. Si hi ha alguna família amb dificultats
econòmiques,dirigiu-vosaldespatxdeDireccióobéal’educadorasocial(CAPdeBesalú).

Projectedereutilitzaciódellibres
El nostre centre continua fomentant la reutilització de llibres de text i material didàctic
complementari. Recordeu que això suposa un estalvi per a les famílies, però cal abonar una
quota de manteniment (5€ per cada llibre de text i 2€ per cada llibre de lectura). Aquest
import ja està inclòs en la quota general de material. Ens aquests moments el departament
d’ensenyamentnosubvencionaaquestprojecte.
Aquestcurs2017-2018s’haampliatlareservadellibresdefrancèsa4td’ESO.
Com el curs passat, les famílies dels alumnes que tenen llibres de reutilització hauran
derevisar-losianotaral’agendaelspossiblesdesperfectesquetrobin.

Equipamentesportiu
S’aconsella portar el xandall del centre per fer educació física/psicomotricitat i en les
sortides escolars. Cal que hi poseu el nom per evitar la seva pèrdua, sobretot a la part
superior
delxandall.Lavendadexandallslagestional’AMPA.
P3 i P4 cal que portin mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. A partir de P5, caldrà portar
calçat esportiu de recanvi, fàcil de posar i treure i de “sola blanca” o específica que no deixi
marcaenelparquet,eldiad’educaciófísicaopsicomotricitatperanaralpavelló.
Senseaquestequipamentnoespodràferl’activitatfísica.
Els alumnes de secundària es dutxaran un cop finalitzada la classe d’educació física. Cal
queportinelsestrisnecessarisperladutxairobaderecanvi.

Sortides
Al principi de curs s’autoritzen totes les sortides, tant les que es fan pel poble o al seu entorn
comlesqueesfanforadelmunicipienunúnicdocument(fulld’autoritzaciónspersignar).
En cas de sortides no aprovades pel consell escolar a inici de curs o en les que hi hagi
pernoctació,caldràsignarunaautoritzacióespecífica.
Per realitzar les sortides, cal estar al corrent del pagament de la quota. La data límit per
efectuar pagaments és el dia abans de la sortida. Si no es compleix aquest requisit,
l’alumne/anopodràanaralasortida.

Colòniesiviatges
Per tal d’agilitzar l’abonament de l’import de les colònies i viatges, el pagament s’haurà de
feratravésdelalíniaobertaodel
caixerautomàtic(codidebarres).

Documentació
Els documents de referència del centre són el PEC (Projecte Educatiu de Centre) i 
NOFC
(Normes i Organització de Funcionament del Centre), els quals són vigents durant tota
l’escolaritat del vostre fill/a. Aquests documents els podeu consultar a la plataforma digital
delcentre.

Caldrà que les famílies amb fills/es que canviïn d’etapa, signin la carta de compromís
família-escola.

Hores
d’entradesisortides
Recordeu que s’han de respectar els horaris d’entrada i sortida de l’escola. Cal tenir molt en
compte que les portes es tancaran 10 minuts després de l’entrada dels alumnes. A partir
d’aquestmoments’hauràd’entrarpelportallateral(C/Ganganell)iportarunjustificant.
Encasderetardsensejustificant:
-Elsalumnesdecicleinfantiliinicialnopodranentraral’escolafinsal’horadelpati.
- A partir de cicle mitjà els alumnes entraran a l’escola, però no podran entrar a l’aula
finselcanvideclasse.Durantaquestaestonas’esperaranasecretaria.
Les famílies no poden accedir a les aules. En cas de necessitat han de passar per
secretaria.Totesaquestesmesuresserveixenpernoalterarelritmedelaclasse.
Per agilitzar l’entrada dels alumnes d’infantil cal evitar les notificacions orals a la fila i fer-ho
perescrit.
Els alumnes no poden sortir del centre en horari lectiu sense un acompanyant que se’n faci
responsable (visites mèdiques, malaltia, etc). Si un alumne/a surt del recinte en horari lectiu,
sensepermís,s’hauràd’avisarels
mossosd’esquadra.
Un cop finalitzades les classes, els alumnes no podran accedir a l’edifici escolar ni als
mòduls.
En cas que un alumne no pugui assistir al centre, la família ho haurà de justificar mitjançant
un correu electrònic al tutor/a, una nota a l’agenda en el cas de l’alumnat d’infantil o primària
osignanteljustificantdefaltesd’assistènciaal’ESO(disponiblealaplataformadelcentre).

Transportescolar
Tots els alumnes que utilitzen aquest servei han de romandre dins del recinte escolar 
des
de l’hora d’arribada de l’autocar fins a la sortida. Si un dia no es necessita aquest servei cal
comunicar-ho, mitjançant una nota escrita (agenda o correu electrònic) al centre. En cas
contrari,hauràd’agafareltransport.

Menjadorescolar
Aquestserveis’ofereixalsalumnesd’educacióinfantiliprimària.
Cal apuntar-se o desapuntar-se del menjador abans de les 9:45h. Es podrà comunicar
ambunanotaescrita,trucadatelefònicaoviacorreuelectrònicdelcentre.
La normativa i tota la documentació de menjador es farà arribar a les famílies per correu
electrònical’inicidecursitambéespublicaràalaplataformadigitaldelcentre.

Comunicacionsfamília-escola
- Totes les famílies rebran, principalment, la informació via correu electrònic. Les famílies de
cicle superior i ESO la rebran a través del correu de la plataforma (@iebesalu.cat) que es
donaràalesreunionsd’inicidecursaaquellsusuarisquenoeltinguin.
- Les informacions que només es puguin passar en paper, i que afectin a tots els alumnes,
es donaran al germà/germana gran. Cal revisar de manera periòdica la carpeta, agenda,
bossa del vostre fill/a i correu electrònic per tal d’estar al corrent de les informacions
quedónal’escola!
- No es donarà cap tipus de medicament a cap alumne/a si no es porta una nota signada
pels pares o tutors (model imprimible a la plataforma) amb la dosi i l’horari corresponent,
juntamentamblaprescripciómèdica.
- Davant de qualsevol accident 
dins l’horari escolar es trucarà primer de tot a la família i,
segons la gravetat del cas, trucarem al 112 (emergència). Tingueu en compte que el nostre
telèfon de contacte és el 972590109. És molt important que disposem dels vostres
telèfonsactualsiquelesfamíliesestigueulocalitzables.
- Cal comunicar al centre qualsevol tipus de canvi, sigui aquest de domicili, de telèfon
mòbilobédesituaciófamiliar.
- També és convenient informar si l’alumne/a té alguna al·lèrgia o intolerància. A l’inici de
l’escolarització es signarà un full on s’autoritza l’alumne/a a consumir aliments en cas que es
facialgunaactivitatquehorequereixi.
- Cap mestre/a pot traslladar amb el seu cotxe particular l’alumne/a accidentat. En cas
d’haver de fer el trasllat amb ambulància i de no localitzar la família, el tutor/a o qualsevol
altre mestre/a acompanyarà l’alumne/a accidentat al Centre d’Atenció Primària (CAP) o bé a
l’hospital.

- En cas extrem, si els mestres del centre ho consideren oportú perquè està en perill la vida
de l’alumne/a i sota el seu criteri, prendran la decisió que creguin oportuna per tal de
protegiriassegurarelbédel’alumnecomhofariaunbonpare/maredefamília.

Informacionsperiòdiques
Sempre que calgui us passarem informacions referents als assumptes o temes que vagin
sorgint.
Lesavaluacionsoinformacionsacadèmiquesespassaranperescrit:
-

AEd.Infantildues(generijuny).

-

AEd.Primàriaquatre,afinaldecadatrimestre.

-

A 1r i 4t d’ESO cinc (octubre (plataforma) / final de cada trimestre / última setmana
juny)ia2ni3rd’ESOquatre(finaldecadatrimestreiúltimasetmanadejuny).

Pels alumnes de secundària que tinguin alguna assignatura pendent al setembre, hi
hauràunaavaluacióextraordinàriaambelcorresponentbutlletídenotes.

Plataformadigital(www.iebesalu.cat)
El centre disposa d’una plataforma digital que és la principal eina de comunicació
família-centre. En aquest espai virtual hi trobareu: informacions, els nostres documents,
models de justificants imprimibles (absències, medicaments, al·lèrgies, etc), enllaços
d’interès...
També s’hi publicaran notícies i activitats realitzades al llarg del curs. Us anirem informant, a
travésdelcorreuelectrònic,delesentradesqueesvaginfent.

Fotografies
Cal que els pares/mares o tutors legals dels alumnes, retorneu signada als tutors/es
l’autorització relativa a: l’ús d’imatge i publicació de dades de caràcter personal i de material
ques’elabora(menorsd’edat).
A final de curs, podreu encarregar els CDs de les fotos del curs (sortides, treballs d’aula,
experiències...) al centre. Els encarregats de gravar els CDs seran els alumnes de 3r d’ESO
perrecollirdinerspelviatgedefidecursde4t.
Perqualsevoldubte,aclarimenti/osuggerimentestemalavostradisposició.

ELCLAUSTREDEPROFESSORS
Besalú,setembrede
2017

