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Benvolgudes famílies d’alumnes de Batxillerat,

Tot seguit trobareu les dades més significatives que són del vostre interès en quan al
funcionament general del curs 2021-2022.

INICI DE CURS

Dilluns 13 de setembre

10.00. Entrada a l’Institut
Presentació dels tutors,  lliurament dels horaris.  Sessió  de tutoria

11.25. Sortida de l'alumnat

Dimarts 14 de setembre

Inici del curs amb l’horari habitual del curs de 8:00 a 14:45h

MARC HORARI

L’institut de Santa Coloma aquest curs 2021-2022 realitzarà jornada intensiva de matins amb
un marc horari que comprèn de 08.00 a 14.45h.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:00 - 9:00

9:00 – 10:00

10:25 - 11:25

11:25 – 12:25

12:45 - 13:45

13.45 – 14.45

Observació: Recordem la importància de començar les classes havent esmorzat correctament
per millorar el rendiment acadèmic i que els alumnes  portin esmorzar variat pels diferents patis.

MATÈRIES DE MODALITAT

Tots els alumnes de batxillerat inclouen dins el seu horari les 4 matèries de modalitat o
optatives que han escollit segons itinerari amb una càrrega horària de 16 hores.

PROJECTE DE RECERCA

Treball de recerca sobre qualsevol dels àmbits del currículum sobre el qual els alumnes hauran
de fer recerca individual.
L’inicien a 1r de batxillerat amb la tria del tema, confeccionant l’esboç, assignació d’un tutor i
desenvolupament del treball. Han de treballar sobre el tema escollit durant l’estiu. L’acaben el
primer trimestre de 2n de batxillerat amb la presentació del treball escrit i l’exposició oral.
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

L’acció tutorial, a l’etapa de batxillerat, se centra en el seguiment acadèmic de l’alumnat i
s’articula a partir d’aquests tres eixos bàsics:

- la informació acadèmica (referents a batxillerat ,  exàmens PAU i tràmits universitaris)

- l’orientació (informació universitària, xerrades amb exalumnes, intenció en relació als estudis
posteriors universitaris o de cicles formatius de grau superior, intervenció de l'Oficina Jove del
Consell Comarcal “Sortir a l’estranger després dels estudis de batxillerat”)

- l’educació en valors (DENIP: activitat de temàtica pacifista o de denúncia social, 1r
BAT “l’afectivitat”, Xerrada de l’ONG “Health us Nepal”, Xerrada  de conscienciació
corresponent a la Marató de TV3)

LLIBRES

Els que encara teniu pendent la compra de llibres trobareu a la nostra web la llista de llibres del
curs i el document per fer la comanda mitjançant la plataforma LLIBRES TEXT. Recordeu que
podeu fer les comandes, si no les heu fet encara, del 26 d’agost al 13 de setembre. Entre els
llibres n’hi haurà en format de paper i d’altres en format digital. Els de socials i experimentals
entren en el programa de reutilització de llibres.

RELACIÓ FAMíLIES-INSTITUT

La primera reunió informativa general de pares d’alumnes de 1r de batxillerat es farà el
dimecres 29 de setembre a les 19:30 h i la de 2n de batxillerat el dijous 30.Seran sessions
virtuals, properament rebreu instruccions per accedir-hi.
Durant la reunió coneixereu al tutor dels vostre fill/a i rebreu informacions corresponents al curs
21-22.

Les informacions d’esdeveniments, activitats o notícies del centre es faran mitjançant la
plataforma clickedu i amb el correu electrònic que els pares han facilitat en el moment de la
matrícula. També es comunicarà per aquesta via les faltes d’assistència de l’alumnat. És
important que comproveu el correu electrònic i el telèfon mòbil de comunicació que hi ha
guardat.
Clickedu (https://insscf.clickedu.eu/user.php?action=login) també podeu descarregar-vos l’app
al mòbil.

TRANSPORT ESCOLAR

Els alumnes de fora del municipi de Santa Coloma de Farners disposen de transport escolar.
Els horaris i el funcionament d’aquest el trobareu a la web del consell Comarcal de la Selva
http://www.selva.cat/educacio/transport.php  a principis de setembre.
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https://drive.google.com/file/d/1mWK_GtjC1dWFeDFqcQ0-JAdNzqK4pfmo/view?usp=sharing


FESTIUS LOCALS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

Segons el calendari laboral:
11 setembre,12 d’octubre,1 de novembre, 6 de desembre, 8 de desembre, 1 de maig, 6 de juny

Festes locals:
24 de setembre (Festa Major de SCF) 19 d’abril (Dimarts de Pasqua, Festa del Coro)

Lliure elecció del centre (3 dies)
7 desembre, 28 febrer, 27 maig

Cordialment

Dolors Oliveras Ferrerós
Directora

Santa Coloma de Farners, 3 de setembre 2021
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