EDUCACIÓ SECUNDÀRIA(ESO, Batxiller i CF)
INFORMACIÓ CURS 2015/2016
Benvolguts pares:
A continuació trobareu algunes informacions que poden ser del vostre interès.
Horari alumnes de 1r i 2n d’ESO

Vos recordam que a partir del dijous dia 1 d’octubre, començarà l’horari corresponent als
mesos d’octubre a maig per als alumnes de 1r i 2n d’ESO (Jornada partida de dilluns a dijous:
de 9 a 13 o a 13:55 h, segons els dies, i de 15 a 16:50 h; Jornada continuada els divendres: de 9
a 15 hores).
Vacances escolars

 Nadal. Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016, ambdós inclosos
 Pasqua: del 24 de març a l’1 d’abril de 2016, ambdós inclosos.
Els dies 22 de desembre i 23 de març es farà horari de jornada continuada de 9 a 15 hores (alumnes de 1r i
2n d’ESO)
Dies festius i dies no lectius
 Dia 12 d’octubre de 2015 (Festa Nacional)
 Dia 2 de novembre de 2015 (dilluns següent al dia de Tots Sants)
 Dia 7 de desembre de 2015 ( dilluns següent al dia de la Constitució)
 Dia 8 de desembre de 2015 (Immaculada Concepció)
 Dia 20 de gener (Festa local de Palma). Pendent de la publicació oficial per part de l’Ajuntament.
 Dia 29 de febrer de 2016 (festa escolar unificada)
 Dia 1 de març de 2016 (Dia de les Illes Balears)
 Dia 2 de març de 2016 (Dia festiu propi del centre)
 El dilluns següent a la celebració de la diada esportiva. Encara està per determinar
Data final de curs:
El curs 2015/2016 acaba el dia 22 de juny

ALTRES INFORMACIONS GENERALS
Reunió de pares: La de 1r d’ESO es va fer el dia 17 de setembre. Les reunions de la resta de
cursos d’ESO, Batxiller i CF es farà el dia 6 d’octubre
2. Dates de les avaluacions, dels exàmens finals i de l’entrega de notes:
1a Avaluació:
o ESO, 1r de Batxillerat i CF: Del 26 de novembre al 2 de desembre
o 2n de Batxillerat: Del 19 al 24 de novembre
Entrega de notes de la 1a avaluació:
o Entre el 9 i el 17 de desembre
2a Avaluació:
o ESO, 1r de Batxillerat i CF: Del 3 al 9 de març
o 2n de Batxillerat: Del 11 al 16 de febrer
Entrega de notes de la 2ª avaluació:
o 2n de batxiller: 11 de març
o 2n curs de CF: 11 de març
1.

o Resta de cursos: 21 de març
3a Avaluació:
o ESO, 1r de Batxillerat i 1r curs de CF : Del 7 al 13 de juny
o 2n de Batxillerat: del 12 al 17 de maig
Exàmens finals:
o ESO, 1r Batxillerat i 1r curs de CF : del 16 al 21 de juny
o 2n Batxillerat: del 23 al 25 de maig (possibilitat de que es faci algun canvi de dates
depenent de les dates dels exàmens de selectivitat)
Entrega notes de la 3ª avaluació i finals: En el seu moment s’avisarà del dia exacte.
Exàmens de pendents cursos anteriors:
o ESO i 2n CF: Del 18 al 22 de gener
o 2n de Batxillerat: del 14 al 16 de desembre
3. Curset de Selectivitat 2n Batxillerat: A partir del dia 30 de maig fins un dia abans de que
comencin els exàmens de selectivitat (possibilitat de que es faci algun canvi de dates depenent de
les dates dels exàmens de selectivitat)
4. Dates previstes per excursions, acampades, viatges d’estudi i altres sortides: La primera
excursió està prevista per al dia 30 d’octubre. Tot d’una que disposem de les dates per a la resta
d’activitats, donarem la informació oportuna.
a) Altres sortides i viatges :
 2n ESO: sortida per Palma (pre viatge a Barcelona)
 2n ESO: Viatge d’estudis. Dates a determinar
 3r ESO: Calanova o activitat semblant. Data a determinar
 4t ESO: Viatge d’estudis o acampada. Dates a determinar
 4t ESO: Teatre en anglès.
 1r Batxiller: Acampada 3 dies. Dates a determinar
 2n Batxiller i CF: Viatge d’estudis.
 Altres visites i activitats: a determinar
 Excursió final de curs alumnes de 1r i 2n d’ESO: 22 de juny
5. Celebracions pròpies del Centre:
a) Sant Antoni: dia 19 de gener
b) Rueta: dia 4 de febrer
c) Diada esportiva: A determinar (dins el mes d’abril)
d) Festival de Primavera: divendres dia 27 de maig. Els alumnes de 1r i 2n
d’ESO canviaran les hores de 13 a 15 per l’horari de 18 a 20 h. Segons la
participació, també es valorarà la possibilitat de que els alumnes a partir de
3r d’ESO canviïn les dues darreres hores de classe pel temps que duri el
festival.
6. Horari de tutoria i de direcció . Per concertar l’entrevista amb el tutor/a o amb direcció cal que
ho demaneu a Secretaria, personalment o per telèfon (971 202 301). Si heu de parlar amb altres
professors o amb el Departament d’Orientació, també cal que concerteu l’entrevista a Secretaria.
7. Servei de Guarderia: A partir de les 7:30 del matí per aquells alumnes que han d’arribar abans
de començar el seu horari lectiu i vulguin esperar dins el centre. També hi ha aquest servei de 17
a 18 hores.
8. Activitats extraescolars: La programació s’entregarà en full a part a principi de curs. Es duran a
terme de dilluns a dijous de 12’10 a 15’00 h. i els divendres de 15’00 a 16’50 h els mesos
d’octubre a maig. Cal recordar que els dos projectes són independents, és a dir, un alumne que
s’apunti a una activitat que es celebra entre dilluns i dijous no té cap obligació d’apuntar-se a
l’extraescolar del divendres, malgrat tengui el mateix nom, ja que cada activitat té el seu
calendari i la programació pròpia.
9. Servei de menjador: Cal apuntar-se a Secretaria. Podeu apuntar-vos a menjador per 4 dies o per
5 dies a la setmana, segons quedeu de dilluns a dijous o de dilluns a divendres.
10. Les baixes i altes de menjador i extraescolars s’han de comunicar a l’Administració del centre
abans del dia 25 del mes anterior a la modificació.
11. Correu electrònic i telèfon mòbil: us pregam ens faceu arribar els canvis produïts en els vostres
correus o nombres de telèfons.
12. Equip esportiu: és obligatori l’equip propi del centre i s’ha d’adquirir a la Secretaria dins
l’horari establert.
13. Agenda escolar pròpia del centre: és obligatòria per a tots els alumnes
14. Horari de secretaria i d’administració: Consultar horari d’atenció al públic a la finestreta de
recepció.

15. Normes generals i específiques: s’han proporcionat a cada alumne/a amb l’agenda. El tutor
informarà els seus alumnes de les possibles modificacions que es produeixin. El fet d’estar
matriculat implica l’acceptació de tota la normativa del centre.
16. Horari mes de juny: L’horari del mes de juny serà el mateix que s’ha fet durant el mes de
setembre (jornada intensiva pels alumnes de 1r i 2n d’ESO)
17. Horari d’octubre a maig: Els alumnes de 1r i 2n d’ESO tendran jornada intensiva tots els
divendres i acabaran a les 15 hores. El servei de menjador es realitzarà a l’hora de la sortida.
18. Entrades i sortides: Cal ser puntuals amb els horaris. Si un alumne ha d’arribar més tard de
l’hora estipulada, haureu d’entregar el justificant oportú.
19. Recordau que no es pot fumar a cap espai del centre ni a les immediacions.
20. Alumnes malalts: Us recordam que els alumnes amb febre no poden assistir al centre i que
l'escola no pot donar cap medicament per baixar-la, ja que la convalescència de la malaltia s'ha
de passar a casa.
21. Informacions: Les informacions apareixeran com a notícia a la plana web de l'escola i a la nova
plataforma clickedu, per la qual cosa és recomanable que l'aneu revisant diàriament. En
determinats casos s'anotarà l'avís a l'agenda. Us recordam que la llengua catalana és la llengua
vehicular d'aprenentatge, d'administració i de relació en el centre, per la qual cosa tota la
informació escrita dirigida a les famílies es remetrà en català, sense perjudici de que les famílies
que ho sol·licitin (a la secretaria del centre) rebin la informació també en castellà, segons dicta la
normativa vigent.
22. Autoritzacions: La majoria d’autoritzacions es varen signar amb el full de reserva de plaça. Si
no ho vareu fer en aquell moment cal que passeu per secretaria a signar les corresponents
autoritzacions. Potser que el tutor us demani que signeu alguna altre autorització que no s’hagués
entregat amb el full de reserva de plaça. En aquest cas us demanam que l’entregueu al més aviat
possible. Les autoritzacions que heu de signar són necessàries per al normal desenvolupament de
les activitats del centre.
23. Plataforma clickedu: Trobareu tota la informació a la pàgina web del centre. Ja podeu passar
a recollir els usuaris i contrasenyes de la Plataforma CLICKEDU per la Secretaria del Centre.
En la nostra Plataforma CLICKEDU hi tendrà tant de pes la Informació no acadèmica
(menjador, extraescolars..) com la Informació Acadèmica (circulars i informacions generals de
la classe, absències i retards, notes de treballs i d’exàmens, apunts, activitats, links....
24. Taquilles: La finalitat d’instal·lar taquilles al Centre és que l’alumnat pugui disposar d’un espai
d’ús personal on pugui guardar el material escolar i /o relacionat amb l’àmbit escolar que no
necessiti de manera immediata. El lloguer de la taquilla es farà per un curs escolar complet des
de la seva adjudicació fins al darrer dia de curs ( 22 de juny del 2016). Per a més informació
podeu visitar la nostra pàgina web.
25. Entrades i sortides alumnes d’ESO, CF i Batxiller. Setembre i juny:
 Entrades: A les 8'00 - porta principal
A les 9'00 – porta verda
Altres hores per motius justificats – porta principal
CF Telecom: a les 15:20 – porta principal
 Sortides: A les 13:00 – Porta principal A les 14'10 – Porta verda
A les 15'00 – porta verda.
Altres hores per motiu justificat – porta principal (mostrar justificant a secretaria)
CF Telecom: a les 21:05 – porta principal acompanyats del professor
Entrades i sortides alumnes d’ESO, CF i Batxiller. D’octubre a maig
 Entrades: igual que setembre i juny
 Sortides: 13’00 – Porta verda
14’10 – Porta principal 15’00 – Porta verda
16’50 – Porta verda
CF Telecom: igual que setembre i juny
Per a qualsevol consulta, us podeu dirigir a la secretaria del centre, al tutor/a del vostre fill/a. o a la
direcció en el cas que no s’hagi pogut resoldre a través de les vies anteriors.
Aprofitam l’avinentesa per presentar-vos els nous projectes educatius que ja estam treballant o que tenim
previstos per a secundària. Aquest curs, a més de continuar amb projectes ja establerts com per exemple
el projecte ICAPE que tants d’al·licients ens ha proporcionat (Premi Vicenç Ferrer), el projecte general de
centre que aquest any tendrà com a protagonista la Música i tants d’altres que es treballen a través de les
diferents comissions; estam implementant un projecte nou a secundària: l’educació emocional. Pensam
que l’educació emocional és un complement indispensable en el desenvolupament cognitiu i una eina
fonamental de prevenció, ja que molts de problemes tenen el seu origen en l’àmbit emocional. El projecte
s’està duent a terme a tots els cursos d’ESO, a 1r de Batxiller i a Formació professional. S’intentarà

també que aquest projecte tengui una projecció europea a través de la plataforma eTwinning a través de
la qual podrem compartir experiències amb algun centre europeu. Una altra novetat d’aquest curs és que
hem presentat la documentació necessària perquè 1 o 2 alumnes de CF puguin participar en les beques
ERASMUS+ que consisteixen en una mobilitat de 5 setmanes de durada per fer part del mòdul de les
pràctiques formatives a una empresa europea. També voldríem esmentar el fet de que estam treballant en
un projecte d’emprenedoria per tal que els grups que hi participin desenvolupin el seu potencial creatiu i
emprenedor i presentin els seus prototips a la I Fira d’emprenedors que estam organitzant i que, de
moment, tendrà un caràcter intern i propi del centre. Pensam que totes aquestes novetats contribuiran en
gran mesura en el desenvolupament de les noves competències que exigeix el segle XXI.
I per acabar, agraïm l’aportació voluntària dels pares i mares que ens permetrà seguir millorant les
instal·lacions del centre. Confiam seguir comptant amb el vostre suport que, per altra banda, sempre hem
tingut. Gràcies a tots.

Aula Balear

