
INSTITUT LA TALAIA

REUNIÓ AMB FAMÍLIES - CURS 2019/2020                    1r BAT

El Batxillerat és la darrera etapa de l’Educació Secundària, té caràcter voluntari i la seva
durada  és  de  dos  cursos,  normalment  entre  els  16  i  els  18  anys.  Es  desenvolupa  en
modalitats  diferents,  de  manera  flexible  i  poden  cursar  diferents  vies  dins  de  cada
modalitat  per  poder  oferir  una  formació  més  especialitzada  tenint  en  compte  els
interessos professionals de l’alumnat.

1. CALENDARI

Inici de les classes: 12 setembre 2019

1r trimestre: del 12/09 al 2/12
2n trimestre: del 3/12 al 28/2
3r trimestre: del 29/2 al  9/06

Final de classes: 19 de juny de 2020
Proves extraordinàries: setembre 2020

Vacances:
Nadal: Del 21 de desembre de 2019 al 7 de 
gener de 2020
Setmana Santa: Del 4 al 13 d'abril de 2020

Dies No lectius:
30 de setembre (lliure disposició)
12 d'octubre( Festa nacional d’Espanya)
1 de novembre( Festa de tot sants)
4 de novembre (lliure disposició)
6 de desembre ( Festa constitució)
24 i 25 de febrer (lliure disposició)
1 de maig (Festa del treball)
4 de maig (lliure disposició)

AVALUACIONS
El/la professor/a de cada matèria explicarà els criteris segons els quals els/les alumnes 
seran avaluats/des. Les qualificacions de cadascun dels trimestres es donaran a les dates 
següents:

2 de desembre: 1r trimestre / lliurament notes 20 de desembre
28 de febrer: 2n trimestre / lliurament notes 20 de març
9 de juny: 3r trimestre i final / lliurament notes 25 de juny

Durant  la  primera  setmana  de  setembre  de  2020 es  realitzaran  els  exàmens  de
recuperació. S’informarà de les dates exactes durant el mes de juny.

Les qualificacions es fan arribar a les famílies per mitjà dels/les alumnes, els quals hauran
de retornar la còpia degudament signada.

2. MATÈRIES:
Les matèries s’imparteixen al llarg de tot el curs , amb la següent distribució d’hores:

MATÈRIA HORES SETMANALS
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 2
FILOSOFIA 2
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI 2
ANGLÈS 3
EDUCACIÓ FÍSICA 2
TREBALL DE RECERCA (*)
TUTORIA 1
Matèria comuna d’opció 4
Matèria de modalitat 1: 4
Matèria de modalitat 2: 4
Matèria de modalitat 3: 4
TOTAL 30

 L’horari de classe és de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h

(*) El treball de recerca (TREC) és un conjunt d'activitats estructurades i orientades a la
investigació  que  realitza  tot  l'alumnat  de  batxillerat  amb  l'orientació  i  seguiment  del
professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit
disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

La dedicació horària de l'alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es
realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

● L’ASSISTÈNCIA ÉS OBLIGA  TÒRIA.  

● PORTAR   ELS LLIBRES I EL MATERIAL NECESSARI   ÉS OBLIGATORI.  

● Els retards i les faltes, si són previsibles, s’han d’avisar anticipadament. En cas de
malaltia, cal trucar a primera hora per avisar, i presentar la justificació signada
per l’alumne/a quan s’incorpora altra vegada a les classes. La justificació s’ha de
fer en un document que els alumnes poden demanar a consergeria.

● Les entrevistes amb la corresponent tutora es concerten prèviament, demanant-
ho per telèfon o a través de l’alumne/a. Les entrevistes es realitzaran durant
l’hora que el/la tutor/a té assignada per aquesta finalitat.

Els tutors/es de 1r de BATXILLERAT són els/les següents:
GRUP NOM DEL/LA TUTOR/A HORARI DE VISITA
1 BAT A LAURA GÓMEZ DILLUNS de 12.30 a 13.30

1 BAT B LAIA COS DIVENDRES de 9.00 a 10.00



3. TRETS BÀSICS DEL CENTRE

Puntualitat:
Els alumnes han d'entrar a classe a les 8:00 h, quan un alumne arribi més tard, no entrarà a
classe per tal de no interrompre-la, restarà a la biblioteca. Les famílies rebran la notificació
del retard i la d'absència  a l'aula. Aquest retard serà acumulatiu i contarà com una falta
quan acumuli  un nombre de 5. Llavors les famílies hauran de venir a signar la notificació
de mesura correctora al centre, que consistirà en serveis a la comunitat educativa durant
dos períodes de pati.  En cas de no compliment,  les faltes seran acumulatives  podent
arribar a tramitar-se un expedient disciplinari.

Gestió de la convivència al centre:

Quan un/a alumne/a alteri greument el funcionament d’una classe (o per altres motius
especificats en el Decret de Drets i Deures), podrà ser expulsat de l’aula. En aquest cas
anirà a la sala de guàrdia i es presentarà al/la professor/a de guàrdia amb feina.
Cada setmana l’equip docent es reuneix, així com l’equip de tutors/es  del nivell, i és en
aquesta  reunió  que  els  professors/res  poden  acordar  diferent  tipus  de  mesures
correctores,  (privació  de  l’hora  d’esbarjo  i/o  la  realització  de  tasques  educadores)
dependentment  de  si  és  per  acumulació  de  faltes  o  per  faltes  aïllades  però  greus.
Lògicament,  la  família  n’estarà  informada  mitjançant  una  trucada  o  comunicació
electrònica.

Aparells electrònics:

No es permet l’ús de cap aparell electrònic, telèfons mòbils inclosos, dintre del recinte de

l’institut. El professorat el retirarà, i li  donarà al cap d’estudis que només li tornarà als

pares o tutors legals.

El centre no es fa responsable de possibles pèrdues o robatoris d’aquests objectes.

4. PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

El Pla d’Acció Tutorial (Àmbit d’alumnes) té com objectius conèixer l’estructura del grup,
dinamitzar-lo, responsabilitzar-los en diferents tasques i realitzar sessions de tutoria. Dins
d’aquestes  sessions de tutoria,  entitats  i  institucions  externes al  centre,  col·laboren en
forma de xerrades educatives. A 1r de batxillerat hi ha les següents:

1R TRIMESTRE  Xerrada a càrrec dels Mossos d’esquadra “Comença el joc” 18 octubre

Com lligar? SIAD 11+18 novembre

2N TRIMESTRE Institut Guttmann “Game Over” 14 gener

3R TRIMESTRE Universitat de Barcelona *data per confirmar

5. SORTIDES:
Les sortides es divideixen en pedagògiques i no pedagògiques. Les pedagògiques són de
caràcter obligatori. Les que ja estan determinades són:

- 10 octubre -ESCAC-
- 25  d’octubre:  Esmorzar  saludable  (obligatòria)  BAT:  8

novembre
- Finals de gener: Esquiada (lúdica)
- Saló de l’Ensenyament 18-20 de març
- 23 i 24 d’abril: jornades culturals
- 25 de maig: Portaventura  (lúdica)

Representació d’una obra teatral dels alumnes que cursen l’assignatura: “Arts escèniques”

6. EXPOSICIONS:

-L’aparador jove del Baix Penedés

-L’escola de Turisme del Baix Penedés

- La nit de l’art de Calafell

7. WEB DEL CENTRE:        www.institutlatalaia.cat

8. TELÈFON DEL CENTRE:            977159233

http://www.institutlatalaia.cat/

