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Benvolguda família, 
 

Ens posem en contacte amb vosaltres per fer-vos arribar informacions importants de cara a l’inici de curs: 
 

INICI DEL CURS ACADÈMIC: 
Les activitats lectives començaran el dijous 14 de setembre.  
 

Per l’alumnat de primer d’ESO: Jornada d’acollida: Els alumnes seran rebuts per part dels tutors/es 
corresponents, a partir de les 8.00h del matí al porxo de l’institut. A continuació se’ls assignarà l’aula 
corresponent i se’ls lliurarà un dossier de treball: coneixement del centre, horari, professorat i matèries, 
introducció a l’ensenyament de l’ESO, introducció a les tècniques d’estudi, activitats de relació i coneixement... 
Ja podeu consultar a la web de l’institut el grup-classe definitiu que té assignat el vostre fill/a i comproveu que 
teniu hora d’entrevista concertada amb la tutora corresponent. 
 
Per l’alumnat de la resta de cursos: L’horari de recollida, per les parades respectives, dels autobusos escolars, 
serà a partir de les 12.30 hores. Els alumnes seran rebuts per part dels tutors/es corresponents, a partir de les 
12.45h del matí al porxo de l’institut. A continuació se’ls assignarà l’aula corresponent i se’ls farà la 
presentació del nou curs escolar: materials, professorat,... 

 

HORARI MARC: 
El nostre horari marc és:  ESO i BATXILLERAT cada dia de 8:00 a 14:35 hores (amb dos esbarjos).  
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
A mitjans de setembre us farem arribar una proposta d’activitats extraescolars de cara al curs que comencem. 
La idea és començar-les a principis d’octubre 
 

ÚS DE L’ORDINADOR I NOVES TECNOLOGIES (ALUMNAT 1R ESO) 
Respecte a l’ordinador que haureu adquirit pel vostre fill/a, és important que guardeu tota documentació 
continguda en l’embalatge. L’ordinador no es portarà al centre fins que el/la tutor/a ho comuniqui. Sou 
convocats a una reunió que es farà el dia 26 de setembre a les 20:00h on us informarem sobre l’ús pedagògic 
que en farem i al mateix temps us explicarem quines activitats realitzarem per afrontar els riscos associats a 
les noves tecnologies. 
 

CONVIVÈNCIA: 
Per últim, informar-vos que per mantenir el bon clima de convivència en el centre i per vetllar per un correcte 
aprofitament de les sessions lectives, som contundents en aquells casos greus de manca de disciplina o de 
comunicat d’incidència. Per això aplicarem, d’acord amb les nostres Normes d’Organització i Funcionament 
aprovades pel Consell Escolar del Centre, les sancions en els supòsits corresponents explicitades en el full 
adjunt. 
 

Recordeu que aquesta informació i molt d’altra la podeu trobar a la pàgina web del centre: 
http://insmontsuar.cat . Desitjant que tota aquesta informació us sigui d’utilitat, restem a la vostra disposició 
per al nou curs escolar del qual n’esperem el millor.  
 
Atentament,   
 
         L’EQUIP DIRECTIU 

Lleida, 30 d’agost del 2017 
 

http://insmontsuar.cat/
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INCIDÈNCIA MESURA CORRECTORA 
L’alumne/a ha faltat al 
respecte al professor. 

- Petició de disculpes al professor/a. 

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant un dia. 
En cas de reincidència:  

- Petició de disculpes al professor/a. 

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant tres dies. 

- Suspensió del dret d’assistència a determinades classes durant una setmana. 

- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars del centre per un trimestre. 

L’alumne/a no tracta 
adequadament el material de 
l’aula o malmet instal·lacions 
del centre. 

- Realització de tasques educadores al centre una tarde no lectiva. 

- Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres 
de la comunitat educativa. 

En cas de reincidència:  

- Realització de tasques educadores al centre dues tardes no lectives. 

- Reparació econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres 
de la comunitat educativa. 

L’alumne/a es trobava al pati 
o als passadissos sense assistir 
a la classe que li tocava. 

- Realització de tasques educadores al centre una tarde no lectiva. 
En cas de reincidència: 

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant un dia. 

L’alumne/a estava fora del 
recinte escolar en horari 
escolar. 

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant un dia. 
En cas de reincidència:  

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant tres dies. 

- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars del centre per un semestre. 

L’alumne/a fumava dins del 
recinte escolar. 

- Realització de tasques educadores al centre dues tardes no lectives. 
En cas de reincidència: 

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant un dia. 

L’alumne/a fa un ús indegut 
del telèfon mòbil, o bé de 
qualsevol altre dispositiu 
electrònic. 

- Demanar a l’alumne que li faci lliurament del telèfon mòbil o bé qualsevol altre dispositiu 
electrònic. El professor/a el portarà a secretaria i n’assabentarà al tutor/a. 

- En cas que l’alumne s’hi negui, evitar la confrontació i quan acabi la classe, comunicar-ho 
al director o a la cap d’estudis. 

- Valoració negativa en la qualificació de la matèria. 

- Si l’alumne ha lliurat el telèfon al professor corresponent, des de secretaria es retornarà 
el telèfon mòbil als pares de l’alumne, quan el vinguin a buscar, i mai abans de 48 hores. 
En cap cas es lliurarà l’aparell a l’alumne directament. Si la família demana alguna 
informació, serà el tutor/a prèviament informat pel professor/a implicat, qui la 
transmetrà als pares. 

- Si l’alumne es nega a lliurar el telèfon, suspensió del dret d’assistència al centre per un 
període de dos dies 

L’alumne/a fa un ús indegut 
de l’ordinador portàtil. 

- Prohibició d’utilitzar l’ordinador portable a l’aula durant quinze dies. 
En cas de reincidència: 

- Prohibició d’utilitzar l’ordinador portable a l’aula durant un mes. 

L’alumne/a ha furtat o robat 
pertinences personals d’algun 
company. 

- Retorn del material furtat o robat, o bé rescabalament del seu import econòmic. 

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant tres dies. 

- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars del centre per un trimestre. 
En cas de reincidència: 

- Retorn del material furtat o robat, o bé rescabalament del seu import econòmic. 

- Suspensió del dret d’assistència al centre durant cinc dies. 

- Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars del centre pel que quedi de 
curs 

 


