INFORMACIÓ EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Benvolguts/des,
Ens complau adreçar-nos a tots vosaltres per donar la benvinguda a les noves famílies
que s’han incorporat a l'escola, i per informar-vos d’un seguit de qüestions referents al
proper curs 2018/19.
Recordeu que aquest document estarà penjat a la pàgina web durant tot el curs, ja que
conté informació general que us pot ser útil en qualsevol moment.

CALENDARI ESCOLAR
El curs començarà el dia 12 de setembre (a Batxillerat el 14 de setembre) i finalitzarà el 21 de
juny.
L’horari d’entrada del primer dia de curs serà el següent:
1r i 2n d’ESO
3r i 4t d’ESO
1r i 2n de Batxillerat

9.15 h
10.15 h
10.15 h

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).

Dies festius de lliure disposició:
●

2 de novembre de 2018

●

7 de desembre de 2018

●

4 de març de 2019
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HORARI ESCOLAR ESO
1r, 2n i 3r d’ESO:
dilluns, dimarts, dimecres i dijous
divendres

de 08.15 h a 13.35 h, i de 15.00 h a 17.00 h
de 08.15 h A 13.35 h.

4t d'ESO:
dilluns, dimarts i dijous
dimecres i divendres

de 08.15 h a 13.35 h, i de 15.00 h a 17.00 h
de 08.15 h a 13.35 h

HORARI ESCOLAR BATXILLERAT
1r BAT:
dilluns i dimecres

de 08.15 h a 13.35 h, i de 15.0h a 17.00 h

dimarts, dijous i divendres

de 08.15 h a 14.35 h

2n BAT:
dilluns, dimecres i divendres

de 08.15 h a 14.35 h

dimarts i dijous

de 08.15 h a 13.35 h, i de 15.00 h a 17.00 h

ALUMNES NOUS D’ESO i BATXILLERAT
Els alumnes d’ESO que no van poder assistir a la prova de nivell del dia 29 de juny de 2018 s’han de
presentar en 2a convocatòria el 3 de setembre de 2018 a les 10.00 h.
Els alumnes nous de Batxillerat s’han de presentar en la convocatòria el 3 de setembre de 2018 a les
10.00 h.
REUNIONS DE PARES
La presentació del curs es farà els dies següents:
ESO 1r

Reunió organitzativa.........
Reunió pedagògica...........
ESO 2n..........................................
ESO 3r ..........................................
ESO 4t...........................................
BATXILLERAT 1r ........................
BATXILLERAT 2n .......................

6 de setembre
10 d’octubre
19 de setembre
25 de setembre
1 d’octubre
2 d’octubre
26 de setembre

Totes les reunions es faran a l’edifici de Secundària, a les 19.00 h.
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TREBALL DE SÍNTESI D’ESO I ACTIVITAT RECERCA 4t ESO
1r i 2n ESO
3r ESO
4t ESO

del 8 al 12 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
del 17 al 21 de juny de 2019, ambdós inclosos.
del 17 al 19 de juny de 2019, ambdós inclosos.

COLÒNIES D’ESO
1r Càmping Rubina Resort - Empuriabrava (del 19 al 21 de juny de 2019)
2n Casa de colònies Ridolaina – Bellver de Cerdanya (del 19 al 21 de juny de 2019)
3r Casa de colònies Finca PRADES - Conca de Barberà (del 9 al 12 d’abril de 2019)
VIATGES
4t d’ESO
1r de Batxillerat

del 8 al 12 d’abril de 2019
del 8 al 12 d’abril de 2019

(Roma)
A determinar

ORIENTACIÓ UNIVERSITARIA 2n BATXILLERAT
del 10 al 12 d’abril de 2019
MOSTRA DE TREBALLS DE RECERCA I COMIAT DE 2n DE BATXILLERAT
22 de maig de 2019
MATERIAL DIVERS
L’agenda escolar de GRAVI és d’ús obligatori i es donarà a tots els alumnes el primer dia de classe.
MATERIAL ÀREA DE CIÈNCIES
Amb la matèria explicitada a continuació es treballa amb llibre digital. L’escola encarregarà la
llicència a l’editorial, i en carregarà l’import a les famílies en el rebut del mes d’octubre:
•Dibuix Tècnic 2n BATX. Llibre digital de l’Editorial Casals: 9€
MATERIAL ÀREA DE MATEMÀTIQUES
(Alumnes de 1r i 2n d’ESO)
• 3 Llibretes DINA-4 tipus quadern sense espiral de colors diferents
• Calculadora CASIO fx991SPX Iberia CLASSWIZ
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MATERIAL ÀREA DE TECNOLOGIA
(Alumnes de 1r d’ESO, estris de dibuix)
● Un compàs
● Un cartabó
● Un escaire
● Un regle
● Un cúter
● Un pot de cola blanca
● Recanvis serra de marqueteria recta
(Alumnes de 2n d’ESO)
● Una pila de petaca
● Dos làmines cartró ploma DIN3
● Material fungible elèctric (detallat pel professor al començar la matèria)
(Alumnes de 3r d’ESO)
 Un pot de cola blanca
 Motor elèctric de 9 Vcc
 2 làmines de fullola
 Recanvis serra de marqueteria recta
(Alumnes de 4t d’ESO) - OPTATIVA
● Una pila de petaca
● Dos làmines cartró ploma DIN3
● Un compàs
● Un cartabó, escaire i regle
MATERIAL ÀREA DE LLENGUA CATALANA
El material didàctic de Llengua catalana a l’escola estarà socialitzat a l’ESO, on utilitzem el llibre de
text d’Ed. Cruïlla per a 1r, i d’Ed. La Galera per a 2n, 3r i 4t. Els alumnes s’han de comprometre a
conservar el llibre de text assignat i a retornar-lo en condicions òptimes a final de curs. Totes les
famílies noves a l’etapa, així com les famílies d’alumnes que no han tornat el llibre o no ho han fet en
condicions, pagaran una part proporcional dels llibres que s’hagin de reposar. El llibre de text de
Batxillerat (Ed. Cruïlla, 2n BAT) no estarà socialitzat, però es considerarà llibre de text únic per a
tota l’etapa.
Quant al Taller del Club de Lectura que es fa a 1r i 2n d’ESO, des de l’escola adquirirem les tres
lectures que es treballen a cada curs. En aquest cas socialitzarem els llibres (com que alguns alumnes
faran la matèria al 1r quadrimestre i uns altres al 2n quadrimestre, podrem reutilitzar els llibres) i us
demanarem el pagament de la part proporcional a cada alumne/a dels anomenats cursos.
MATERIAL ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA
L’únic curs d’ESO en què hi ha llibre de text és 1r d’ESO; es tracta de Vigía, d’Ed. Teide, i estarà
socialitzat. Es demanarà que a final de curs els alumnes el retornin en perfecte estat.
Els alumnes de 2n i 3r d’ESO també reutilitzaran un llibre de lectura. Farem servir el mateix procés
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indicat per als llibres del Club de Lectura de Català, tot i que en aquest cas es redueix la despesa a
causa de l’aprofitament de llibres usats en cursos anteriors.
MATERIAL ÀREA D’ANGLÈS
El student’s book d’anglès d’ESO i els alumnes només pagaran una part proporcional dels llibres que
es reposin. Quan a Batxillerat, aquest curs hi ha canvi d’editorial (treballarem amb Cambridge), i al
setembre us informarem de l’ús que farem dels llibres.
Els alumnes nous de 3r ESO han de comprar el workbook de 2n, ja que s’utilitza el mateix llibre.
MATERIAL ÀREA DE PLÀSTICA
En uns determinats cursos de l’ESO es treballarà amb un material especial i es carregarà a les famílies
en el rebut del mes d’octubre. Seran els següents:
1r ESO
El primer dia de curs se’ls lliurarà el material personal següent:
 BLOC ESBÓS CANSON
 (Pinzells i paletes de pintura)
Els alumnes hauran de portar:
 Llapis de colors d’aquarel·la
 Llapis tou 2B i 6B
4t ESO (OPTATIVA)
El primer dia de curs se’ls lliurarà el material personal següent:
 BLOC ESBÓS CANSON
 Carbonets, goma de carbonets i esfumins
Els alumnes hauran de portar:
 Caixa de retoladors (mínim 12 unitats)
 Llapis tou, 2B i 6B
SERVEI DE MITJA PENSIÓ
És important saber el menú dels vostres fills i filles per tal de preveure el sopar. No oblideu, doncs,
consultar els menús de l’escola, que també podreu trobar a la web.
Quan realitzem sortides i excursions de tot el dia, els alumnes que utilitzen el servei de menjador
rebran: dos entrepans, una peça de fruita i una ampolla d’aigua.
L’horari del servei de menjadors de l’ESO i BATXILLERAT és de 13.35h a 15.00h.
Si els vostres fills utilitzen el servei de menjador eventual, se us passarà per rebut.
Important:
En cas que algun dia el vostre fill/a tingui alguna indisposició i necessiti un dinar de
règim, haureu de trucar a secretaria abans de les 10.00h del matí per notificar-ho.
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Us adjuntem butlleta d’inscripció al servei de mitja pensió a la pàgina web. L’haureu
d’enviar a secundaria@gravi.com abans del dia 5 de setembre.
CONSIGNES
Els alumnes tenen a la seva disposició un servei de consignes per desar i emmagatzemar el seu
material.
Aquest servei és opcional i té un cost anual de 20€ en concepte de lloguer i ús, no retornable,
que es cobrarà en el rebut del mes d’octubre.
Recordeu que, per evitar problemes amb les claus, hem canviat el sistema d’obertura de les consignes
i ara cada alumne/a haurà de portar el seu cadenat propi; donada l’estructura dels passadors, el
gruix del cadenat ha de tenir un diàmetre de 8mm.
LLIBRES DE TEXT i LECTURES:

Com ja va succeir el curs passat, aquest proper curs us oferim la possibilitat d’adquirir els llibres i el
material a través de l’empresa BEN VIL, que treballa directament amb les editorials. A part dels
avantatges econòmics i de l’opció que pugueu contactar directament amb l’empresa, aquesta també
facilita les devolucions, sempre i quan aquestes siguin justificades i el material es conservi en perfecte
estat (en aquest sentit recomanem que no folreu llibres ni els poseu el nom fins que el
corresponent professor no ho confirmi). A la pàgina web disposareu de la relació de tots els llibres
de text.
MOLT IMPORTANT: reviseu tots els llibres, no s’admetran devolucions a partir del 25
de setembre.
Els llibres i dossiers corresponents a les matèries optatives (ESO) no s’adquireixen a principi de curs,
ja que la tria d’opcions es confirma els primers dies de curs. Així, els càrrecs d’aquests materials es
faran quan correspongui.
MEDICAMENTS
En acompliment del que estableix la normativa actual, l’escola no està autoritzada a administrar cap
medicament als alumnes si no és amb l’autorització expressa dels pares o responsables legals de
l’alumne/a.
Cal tenir present les següents indicacions:
●

L’administració de medicaments és responsabilitat de les famílies. Cal evitar-ne
l’administració durant el temps de permanència a l’escola.

●

Com a cas excepcional, si un nen/a presenta febre igual o superior a 38º C, i fins que no
arribin els pares, es podrà administrar paracetamol previ acord telefònic. Perquè això sigui
possible, cada família ha de signar una autorització que valdrà per tot el curs.

●

En els casos en què els nens/es hagin de prendre alguna medicació esporàdica, cal presentar
l’autorització d’administració de medicació juntament amb la fotocòpia de la recepta o
informe del metge/essa amb totes les indicacions (dosi, horari i forma de conservació).

Us preguem que eviteu de demanar al tutor/a que es responsabilitzi d’administrar qualsevol
medicació al vostre fill/a sense haver facilitat la vostra autorització per escrit i la corresponent
recepta mèdica.
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Cal que tingueu molt en compte aquestes normes els dies de sortides i colònies.
Per a més informació podeu consultar el “PROTOCOL de SALUT” a la nostra pàgina
web. Hi trobareu tots els formularis de les autoritzacions per complimentar.
ALTRA DOCUMENTACIÓ
El primer dia del curs tots els alumnes han de lliurar al seu tutor/a l’autorització de sortides que
trobareu a la pàgina web.
Els alumnes de 3r d’ESO han de lliurar al seu tutor, també el primer dia del curs, una fotocòpia
del seu DNI vigent.
PROTECCIÓ DE DADES
Els primers dies de curs us farem arribar documentació referent a l’aplicació de la nova llei de
protecció de dades, ja que caldrà renovar permisos, autoritzacions i compromisos.
QUADRE PEDAGÒGIC 18/19:
Tutors/es:
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r BAT
2n BAT

Xavier Guillaumes i Jeroni Pérez
Anna Ros i Eva Miquel
Sergi No i Ferran Garcia
Alba Erra i Javi Manzanares
Cristina Cavé i David Morales
Maria Martí i Eva Musté

Coordinadora d'ESO:

Annabel Gamarra

Coordinadora de Batxillerat:

Bibiana Siscart

Cap d’Estudis:

Tere Rodoreda

Director:

Carles Sadurní

Departament de ciències:

Teresa Farran (Cap), Rosa Barbero, Joan Bofill, Rosa Anna
Brull, Ferran García, Javier Manzanares, Marta Moles, Bibiana
Siscart.

Departament de llengües:

Elisabet Prats (Cap), Marga Azofra, Xavier Baldovín
(Informàtica), Cristina Cavé, Alba Erra, David Morales, Eva
Musté, Sergi No, Anna Ros.

Departament d’humanitats:

Josep M. Roca (Cap), Annabel Gamarra, Maria Martí, Jeroni
Pérez, Lluís Roldan.

Departament d’expressió.

M. Jesús Laguna (Cap), Eva Miquel, Tere Rodoreda, Carles
Sadurní.
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Departament psicopedagògic: Laia López (Cap), Gisela Molist i Carme Estivill.
De moment res més. Us desitgem un bon estiu !!
No oblideu consultar la nostra pàgina WEB
www. gravi.com.
Carles Sadurní
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