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COL·LEGI COR DE MARIA DE BLANES
PRESENTACIÓ DEL CURS 2018-2019
SEGON ESO
Equip directiu
Titular

Nemesio Rocamora

Directora Pedagògica

Anna Casadevall

Sotsdirectora

Carme Gálvez

Cap d’Estudis

David Pujol

Cap de Pastoral

Anna Aceña

Equip d’Orientació Escolar
Psicopedagoga

Estefi Lizana

Tutoria
Tutors

Josep Maria Bancells / Clara Castrillo

Professors de les diferents àrees
Matemàtiques

Pilar Company / Cori Prats / Josep Maria Bancells

Ciències Naturals

Pilar Company

Llengua Catalana

Marta Portas / Encarna Recasens / Anna Brosed

Llengua Castellana

Marta Portas / Yolanda Alía / Encarna Recasens

Anglès

Cori Prats / Encarna Recasens

Tecnologia

Manuel Berbel

Socials

Clara Castrillo

Educació Física

Isidre Pérez

Religió

Judith Clivillé

Visual i Plàstica

Yolanda Roig

Optativa

Pilar Company / Yolanda Roig / Encarna Recasens

Francès

Yolanda Roig

Taller d’expressió

Encarna Recasens
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Speaking

Auxiliar de conversa

Normativa
A principis de curs donarem als alumnes la normativa de centre. Tot i això, us
destaquem les normes més importants a tenir en compte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La puntualitat i l’assistència són fonamentals per seguir el curs de
manera adequada.
Cal justificar les faltes a través de la plataforma Alexia.
En cas d’arribar tard, l’alumne no podrà accedir a l’aula.
En cas que l’alumne falti un dia en què hi ha programat un examen
caldrà portar un justificant mèdic.
El respecte envers la comunitat educativa.
La cura del material i les instal·lacions.
La responsabilitat: interès pels estudis, esforç i afany de superació.
No portar aparells electrònics: mòbils, Mp3. Els mòbils, si els porten,
cal tenir-los parats i amagats. L’escola no es fa responsable en cas
de pèrdua o trencament de l’aparell.
Cal dur una vestimenta adequada a un centre escolar.

Relació Família-Escola
•
•
•

•
•
•
•
•

La relació entre les famílies i l’escola es farà mitjançant a través de la
plataforma Alexia o d’una trucada telefònica.
És molt recomanable que les famílies tinguin l’aplicació d’Alexia
instal·lada al mòbil.
Cada trimestre donarem un informe de notes, abans de Nadal, de
Setmana Santa i de final de curs. En cas que un alumne no superi el
trimestre d’alguna matèria, se li farà una recuperació del trimestre
suspès. Les dates d’aquestes recuperacions coincidiran amb les
tornades de les vacances de nadal i de setmana santa, pel primer i
segon trimestre, i al final de curs al tercer trimestre.
Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat els tres trimestres o bé que la
mitjana de les notes obtingudes en els tres sigui 5 o superior a cinc,
sempre i quan la nota del tercer trimestre sigui un mínim de 3.
En cas que un alumne no superi la global de curs, haurà d’anar a la
prova extraordinària de setembre.
És recomanable fer un seguiment de les notes dels exàmens a través de
la plataforma Alexia.
Durant el curs el tutor concertarà una entrevista amb cadascuna de les
famílies per valorar el seguiment acadèmic de l’alumne. Si és necessari
concertarem altres entrevistes al llarg del curs.
És important la implicació de les famílies. En cas de voler demanar hora
amb un professor cal fer-ho a través de la plataforma Alexia.
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•

El pares també poden demanar hora amb el professor o la professora
que imparteix una determinada assignatura per resoldre una qüestió
concreta que afecti només la seva matèria.

Avaluació
Cal remarcar que hi ha un canvi en el sistema d’avaluació. Les notes tindran el
següent format:
•
•
•
•
•
•
•
•

NA: no assoliment
AS: assoliment satisfactori
AN: assoliment notable
AE: assoliment excel•lent

Al web de l’escola trobareu els criteris d’avaluació de cadascuna de les
assignatures que segueixen els vostres fills.
Cal destacar la importància de les notes de 1r, 2n i 3r per poder entrar a
Batxillerat o Cicles formatius. Per tant, és important obtenir bons
resultats des del principi de l’etapa.
També és important recordar la possibilitat de no promocionar de curs
amb tres assignatures suspeses o amb dues i que aquestes siguin
simultàniament matemàtiques, llengua catalana o llengua castellana.
A final de cada trimestre, es faran exàmens de recuperació per tots
aquells alumnes que hagin suspès alguna assignatura. Si un alumne no
supera les recuperacions pertinents d’alguna matèria, caldrà que es
presenti a la convocatòria extraordinària del setembre.

Calendari i Festes
Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril, ambdós inclosos.
Últim dia de curs: 21 de juny.
Els festius de lliure elecció aprovats pel Consell Municipal són els següents:
•
•
•

2 de novembre de 2018
7 de desembre de 2018
4 de març de 2019

El festiu recuperable (festa major de Santa Anna):
•

11 de febrer de 2019

Festa local:
•

23 d’abril de 2019 (dia del Vilar)
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Sortides
Es faran quatre sortides al llarg del curs:
12 de novembre: Gimcana matemàtica (Girona)
26 de febrer: Saló Yomo (Barcelona)
17 de juny: Sortida a curs mitjà i alt del riu Tordera (treball de síntesi)
21 de juny: Parc aquàtic Water World (Lloret de Mar)

HORARI 2n A
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:00

FRANCÈS/
SPEAKING

CIÈNCIES
NATURALESA

8:00

TUTORIA

TECNOLOGIA

CATALÀ

9:00

CASTELLÀ

SOCIALS

9:00

TECNOLOGIA

VISUAL I PLÀSTICA

TALLER
EXPRESSIÓ

10:00

PATI

PATI

10:00

PATI

PATI

PATI

10:20

ANGLÈS

11:20

CATALÀ

EDUCACIÓ
FÍSICA

10:15

SOCIALS

MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

11:15

CIÈNCIES
NATURALESA

OPTATIVA

CASTELLÀ

12:20

RELIGIÓ

CASTELLÀ

12:15

PATI

PATI

PATI

12:30

MATEMÀTIQUES

SOCIALS

ANGLÈS

13:30

ANGLÈS

ANGLÈS

VISUAL I PLÀSTICA

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

15:00

CIÈNCIES
NATURALESA

MATEMÀTIQUES

16:00

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

HORARI 2n B
DILLUNS

DIMARTS

8:00

ANGLÈS

FRANCÈS

8:00

TECNOLOGIA

TALLER
D’EXPRESSIÓ

CATALÀ

9:00

CASTELLÀ

NATURALS

9:00

NATURALS

ANGLÈS

SOCIALS

10:00

PATI

PATI

10:00

PATI

PATI

PATI

10:20

RELIGIÓ

ANGLÈS

10:15

MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

11:20

CATALÀ

SOCIALS

11:15

EDUCACIÓ
FÍSICA

OPTATIVA

CASTELLÀ

12:20

NATURALS

CASTELLÀ

12:15

PATI

PATI

PATI

12:30
13:30
15:00

TUTORIA

MATEMÀTIQUES

16:00

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

MATEMÀTIQUES VISUAL I PLÀSTICA
SOCIALS

TECNOLOGIA

VISUAL I PLÀSTICA
ANGLÈS
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HORARIS DE VISITA DEL TUTOR:

2n A: Josep Maria Bancells

2n B: Clara Castrillo

Dilluns  8,00 a 9,00 h
Dilluns  15,00 a 16,00 h
Dimecres  8,00 a 9,00 h

Dilluns  8:00 a 9:00 h
Dimarts  16:00 a 17:00 h
Dijous  10:15 a 11:15 h

És imprescindible concertar prèviament dia i hora amb el/la tutor/a.
Recordem que quan hi hagi qualsevol qüestió que afecti una matèria concreta,
els pares us podeu dirigir al professor que la imparteix i demanar dia i hora de
visita, preferiblement a través de la plataforma Alexia.
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COL·LEGI COR DE MARIA DE BLANES
PRESENTACIÓ DEL CURS 2018-2019
SEGON ESO
Equip directiu
Titular

Nemesio Rocamora

Directora Pedagògica

Anna Casadevall

Sotsdirectora

Carme Gálvez

Cap d’Estudis

David Pujol

Cap de Pastoral
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Equip d’Orientació Escolar
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Josep Maria Bancells / Clara Castrillo

Professors de les diferents àrees
Matemàtiques

Pilar Company / Cori Prats / Josep Maria Bancells
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Pilar Company

Llengua Catalana
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Normativa
A principis de curs donarem als alumnes la normativa de centre. Tot i això, us
destaquem les normes més importants a tenir en compte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La puntualitat i l’assistència són fonamentals per seguir el curs de
manera adequada.
Cal justificar les faltes a través de la plataforma Alexia.
En cas d’arribar tard, l’alumne no podrà accedir a l’aula.
En cas que l’alumne falti un dia en què hi ha programat un examen
caldrà portar un justificant mèdic.
El respecte envers la comunitat educativa.
La cura del material i les instal·lacions.
La responsabilitat: interès pels estudis, esforç i afany de superació.
No portar aparells electrònics: mòbils, Mp3. Els mòbils, si els porten,
cal tenir-los parats i amagats. L’escola no es fa responsable en cas
de pèrdua o trencament de l’aparell.
Cal dur una vestimenta adequada a un centre escolar.

Relació Família-Escola
•
•
•

•
•
•
•
•

La relació entre les famílies i l’escola es farà mitjançant a través de la
plataforma Alexia o d’una trucada telefònica.
És molt recomanable que les famílies tinguin l’aplicació d’Alexia
instal·lada al mòbil.
Cada trimestre donarem un informe de notes, abans de Nadal, de
Setmana Santa i de final de curs. En cas que un alumne no superi el
trimestre d’alguna matèria, se li farà una recuperació del trimestre
suspès. Les dates d’aquestes recuperacions coincidiran amb les
tornades de les vacances de nadal i de setmana santa, pel primer i
segon trimestre, i al final de curs al tercer trimestre.
Per aprovar el curs, caldrà haver aprovat els tres trimestres o bé que la
mitjana de les notes obtingudes en els tres sigui 5 o superior a cinc,
sempre i quan la nota del tercer trimestre sigui un mínim de 3.
En cas que un alumne no superi la global de curs, haurà d’anar a la
prova extraordinària de setembre.
És recomanable fer un seguiment de les notes dels exàmens a través de
la plataforma Alexia.
Durant el curs el tutor concertarà una entrevista amb cadascuna de les
famílies per valorar el seguiment acadèmic de l’alumne. Si és necessari
concertarem altres entrevistes al llarg del curs.
És important la implicació de les famílies. En cas de voler demanar hora
amb un professor cal fer-ho a través de la plataforma Alexia.
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•

El pares també poden demanar hora amb el professor o la professora
que imparteix una determinada assignatura per resoldre una qüestió
concreta que afecti només la seva matèria.

Avaluació
Cal remarcar que hi ha un canvi en el sistema d’avaluació. Les notes tindran el
següent format:
•
•
•
•
•
•
•
•

NA: no assoliment
AS: assoliment satisfactori
AN: assoliment notable
AE: assoliment excel•lent

Al web de l’escola trobareu els criteris d’avaluació de cadascuna de les
assignatures que segueixen els vostres fills.
Cal destacar la importància de les notes de 1r, 2n i 3r per poder entrar a
Batxillerat o Cicles formatius. Per tant, és important obtenir bons
resultats des del principi de l’etapa.
També és important recordar la possibilitat de no promocionar de curs
amb tres assignatures suspeses o amb dues i que aquestes siguin
simultàniament matemàtiques, llengua catalana o llengua castellana.
A final de cada trimestre, es faran exàmens de recuperació per tots
aquells alumnes que hagin suspès alguna assignatura. Si un alumne no
supera les recuperacions pertinents d’alguna matèria, caldrà que es
presenti a la convocatòria extraordinària del setembre.

Calendari i Festes
Vacances de Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril, ambdós inclosos.
Últim dia de curs: 21 de juny.
Els festius de lliure elecció aprovats pel Consell Municipal són els següents:
•
•
•

2 de novembre de 2018
7 de desembre de 2018
4 de març de 2019

El festiu recuperable (festa major de Santa Anna):
•

11 de febrer de 2019

Festa local:
•

23 d’abril de 2019 (dia del Vilar)
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Sortides
Es faran quatre sortides al llarg del curs:
12 de novembre: Gimcana matemàtica (Girona)
26 de febrer: Saló Yomo (Barcelona)
17 de juny: Sortida a curs mitjà i alt del riu Tordera (treball de síntesi)
21 de juny: Parc aquàtic Water World (Lloret de Mar)

HORARI 2n A
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:00

FRANCÈS/
SPEAKING

CIÈNCIES
NATURALESA

8:00

TUTORIA

TECNOLOGIA

CATALÀ

9:00

CASTELLÀ

SOCIALS

9:00

TECNOLOGIA

VISUAL I PLÀSTICA

TALLER
EXPRESSIÓ

10:00

PATI

PATI

10:00

PATI

PATI

PATI

10:20

ANGLÈS

11:20

CATALÀ

EDUCACIÓ
FÍSICA

10:15

SOCIALS

MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

11:15

CIÈNCIES
NATURALESA

OPTATIVA

CASTELLÀ

12:20

RELIGIÓ

CASTELLÀ

12:15

PATI

PATI

PATI

12:30

MATEMÀTIQUES

SOCIALS

ANGLÈS

13:30

ANGLÈS

ANGLÈS

VISUAL I PLÀSTICA

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

15:00

CIÈNCIES
NATURALESA

MATEMÀTIQUES

16:00

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

HORARI 2n B
DILLUNS

DIMARTS

8:00

ANGLÈS

FRANCÈS

8:00

TECNOLOGIA

TALLER
D’EXPRESSIÓ

CATALÀ

9:00

CASTELLÀ

NATURALS

9:00

NATURALS

ANGLÈS

SOCIALS

10:00

PATI

PATI

10:00

PATI

PATI

PATI

10:20

RELIGIÓ

ANGLÈS

10:15

MATEMÀTIQUES

OPTATIVA

11:20

CATALÀ

SOCIALS

11:15

EDUCACIÓ
FÍSICA

OPTATIVA

CASTELLÀ

12:20

NATURALS

CASTELLÀ

12:15

PATI

PATI

PATI

12:30
13:30
15:00

TUTORIA

MATEMÀTIQUES

16:00

MATEMÀTIQUES

CATALÀ

MATEMÀTIQUES VISUAL I PLÀSTICA
SOCIALS

TECNOLOGIA

VISUAL I PLÀSTICA
ANGLÈS
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HORARIS DE VISITA DEL TUTOR:

2n A: Josep Maria Bancells

2n B: Clara Castrillo

Dilluns  8,00 a 9,00 h
Dilluns  15,00 a 16,00 h
Dimecres  8,00 a 9,00 h

Dilluns  8:00 a 9:00 h
Dimarts  16:00 a 17:00 h
Dijous  10:15 a 11:15 h

És imprescindible concertar prèviament dia i hora amb el/la tutor/a.
Recordem que quan hi hagi qualsevol qüestió que afecti una matèria concreta,
els pares us podeu dirigir al professor que la imparteix i demanar dia i hora de
visita, preferiblement a través de la plataforma Alexia.
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