Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

Institut Montserrat
75 anys, Fent camí (1941-2016)

Benvolguda família,
Us volem fer arribar algunes informacions relatives a l’inici del pròxim curs
2018/2019, per a tots els nivells.
L'alumnat que tingui matèries pendents farà els exàmens extraordinaris els dies 3, 4
i 5 de setembre (adjuntem el calendari dels exàmens al final del document)
L’horari marc de 1r, 2n i 3r ESO és:
Dilluns i dimarts de 8:00 a 17:30h, 3r acaba a les 16.30h.
Dimecres i divendres de 8:00 a 13.30h
Dijous de 8:00 a 14.30h
L’horari marc de 4t ESO i Batxillerat és de 8:00 a 14:30h
Informacions generals:
-El servei de menjador funcionarà amb normalitat a partir del dimecres 12 de
setembre.
Podeu
trobar
a
la
pàgina
web
del
centre
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2k52cPBvRsmzcGYq
4768XfVfYy5Ory66cyza1FxLUlqUUYw/viewform) el full d'inscripció del
servei de menjador que caldrà lliurà a les monitores el primer dia o deixar-lo a
Consergeria,
així
com
informació
del
servei
(http://www.institutmontserrat.cat/wpcontent/uploads/2018/07/FULL-INFORMATIU-MENJADOR.pdf)
-Pel que fa al llistat dels llibres de text i llicències digitals trobareu tota la
informació
convenient
a
la
pàgina
web
de
l’AMPA
http://ampamontserrat.cat/
i
a
la
pàgina
web
del
centre
http://www.institutmontserrat.cat/ i, presencialment, està publicada al
tauló d’anuncis.
-Quant a les llicències digitals, l’AMPA passarà la quota corresponent quan disposi
de la informació pertinent.
-A principis del mes d’octubre es farà una reunió de famílies amb la tutora o el
tutor, la data de la qual s’anunciarà oportunament.
-L'alumnat haurà de fer servir fulls blancs o quadriculats solts (segons les
instruccions de cada professor) que substituiran les llibretes. Es pretén evitar
excessos de pes, rendibilitzar la carpeta del centre i propiciar l’organització
personal del material acadèmic que es vagi confegint.
1r d’ESO
El pla d’acollida per l'alumnat de 1rESO es farà durant els dies 12 i 13 de
setembre amb horari de 09.00h a 13.30h. Permetrà l’alumnat familiaritzar-se
amb l’espai, les tutories i els equips docents. Aquest inici es farà sense interferències
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atès que la resta d’alumnat d’ESO i de batxillerat, tindran les seves presentacions el
divendres dia 14 de setembre.
Els llistats dels grups es faran públics el mateix dia 12 de setembre.
El servei de menjador estarà en funcionament des del dia12 de setembre.
A partir del divendres 14 de setembre l'alumnat de 1r ESO començarà l’horari marc
normal.

El programa del dos dies ( 12 i 13 de setembre) inclou:
-Presentació de les tutories i les seves funcions.
-Presentació de l’alumnat. Joc.
-Treball en petits grups: Escola-Institut, semblances i diferències- Posada en
comú.
-L’agenda, el material, la carpeta, l’horari. El pla lector.
-Les aules específiques.
-Les divisions en grups de 20 alumnes.
-Aules netes i educades.
-Com cuidem i decorem l’aula.
-Càrrecs de l’aula.
-Seguir les normes. Les normes del centre.
-Presentació professorat de l’equip docent.
-Les diferents agrupacions a l’aula.
-Presentació de treballs i dossiers.
-La rúbrica dels dossiers.
-Projecte: conèixer l’alumnat de la classe.
-Jocs de dinàmica de grups.
-Prova matemàtiques (Cangur).
-Gimcana per conèixer els espais de l’institut.

-Gimcana per conèixer els espais de la Casa Sagnier.
2n d’ESO
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-Per l’alumnat de 2n d’ESO la presentació serà el divendres 14 de setembre,
de 10h a 11.30h. Els llistats dels grups es faran públics el mateix dia. Durant la
presentació els tutors/es lliuraran a l’alumnat l’horari de classes i altres
documents.
- Les classes s’iniciaran dilluns 17 de setembre a les 8h amb horari normal
-L’alumnat pendent de l’avaluació extraordinària de setembre rebrà els
butlletins a les 14h del dia 5 de setembre. Per tant, ha d’esperar a saber si
passen de curs o no per comprar els llibres.
3r i 4t d’ESO
-Per l’alumnat de 3r i 4t d’ESO la presentació serà el divendres 14 de
setembre, de 11.00 a 12.30h hores. Els llistats dels grups es faran públics el
mateix dia. Durant la presentació els tutors/es lliuraran a l’alumnat l’horari de
classes i altres documents.
L’alumnat pendent de l’avaluació extraordinària de setembre rebrà els
butlletins a les 14h del dia 5 de setembre. Per tant, ha d’esperar a saber si
passen de curs o no per comprar els llibres.
L’alumnat de 4t d’ESO que vulgui fer el batxillerat al nostre centre perquè ha
superat l’etapa, s’ha de matricular els dies 6 i 7 de setembre de 9 a 13h.
- Les classes s’iniciaran dilluns 17 de setembre a les 8h amb horari normal
L’alumnat repetidor de 1r, 2n, 3r o 4t d’ESO no s’ha de matricular.
1r i 2n BAT
-Per l’alumnat de 1r i 2n de batxillerat la presentació serà el divendres 14 de
setembre, de 12.00 a 13.30hores. Els llistats dels grups es faran públics el
mateix dia. Durant la presentació els tutors/es lliuraran a l’alumnat l’horari de
classes i altres documents.
L’alumnat pendent de l’avaluació extraordinària de setembre rebrà els
butlletins a les 14h del dia 5 de setembre. Per tant, ha d’esperar a saber si
passen de curs o no per comprar els llibres.
L’alumnat de 1r de BATX que vulgui fer el batxillerat al nostre centre, s’ha de
matricular els dies 6 i 7 de setembre dec9 a 13h, tant si repeteix 1r, com si passa
a 2n.
Festius i vacances del curs 2018/19
Vacances de nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós
inclosos.
Vacances de setmana santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
Festius ANY 2018:
Dilluns 24 de setembre
Divendres 12 d’octubre
Dijous 1 de novembre
Divendres 2 de novembre
Dijous 6 de desembre
Divendres 7 de desembre
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Festa de lliure disposició
Festa del Treball
Festa de la segona Pasqua

Exàmens extraordinaris ESO
Dilluns 3 de setembre

Dimarts 4 de setembre

Sala d’actes

Sala d’actes

8.00h - 9.30h

LL.Catalana

LL.Castellana

9.30h - 11.00h

Física/Química

C. Naturals/ Biologia

11.00h - 12.30h

Ciències socials

Música

12.30h - 14.00h

Tecnologia/
Llatí
Religió/Valors
Italià

Matemàtiques
Ed. Visual i Plàstica/
Informàtica

Anglès / Francès

Ed. Física

14.00h - 15.30h
15.30h - 17:00h

Dimecres 5 de
setembre

Sala d’Actes
Pendents del
curs anterior

L’alumnat de 1r, 2n i 3r ESO amb el treball de síntesi pendent haurà de presentar el
dossier del Moodle per aprovar.
L’alumnat de 4t d’ESO amb el Projecte de recerca pendent l’ha de lliurar a Cap
d’estudis el 3 de setembre de 9 a 13h.
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Exàmens extraordinaris Batxillerat
Dilluns 3 de setembre

Dimarts 4 de setembre

Sala d’actes

Sala d’actes

8.00h - 9.30h

Castellà

Filosofia

9.30h - 11.00h

Història del món
Biologia

Ciències de la Terra

11.00h - 12.30h

Matemàtiques
Mat. Aplicades C. Soc.

Física
Economia Empresa

12.30h - 14.00h

Economia
Dibuix Tècnic

Química
Lit. Castellana
Tec. Industrial

14.00h - 15.30h

Català

C. Món Contemp.

15:30 - 17:00

Anglès/ Francès/ Italià

Educació física

Dimecres 5 de
setembre

Sala d’Actes
Matèries Mod. (2+2)*

Matèries optatives de
centre**

17:00 - 18:30

* Aproximació història món contemp., Bases Lit. Universal, Electrotècnia bàsica,
Disseny, Fonaments d’economia, Iniciació a la Hist. Art, Intr. C. Ambientals,
Littérature.
** Francès 2a llengua, Italià 2a llengua, Psicologia, Electrònica i robòtica,
Fonaments de la imatge, Simbologia, Sciences Sociales.
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