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La matèria que imparteixo és...
La meva direcció de correu és...
La meva hora d´atenció a pares és...

Podem mantenir contacte per les següents vies: telèfon del
centre (971160085), correu electrònic del centre o a través
del gestIB.
SI ÉS NECESSARI, podrem citar-nos al centre. Si la hora
d’atenció a pares no us anés bé, podem intentar coordinar els
nostres horaris i acordar un altre moment per reunir-nos.





Tots els professors tenim una hora a la setmana dedicada a
l’atenció als pares. Podeu consultar aquesta informació a la web
Convé respectar la cadena establerta i contactar amb el tutor
abans de fer-ho amb un altre professor.
És important que els tutors tinguem constància de les entrevistes
que els pares manteniu amb la resta de l’equip educatiu.

PARES

TUTORS

PROFESSORS






Oferta educativa i nombre d’alumnes:
NIVELL

Nombre d’alumnes

ESO1

168 (8 grups)

ESO2

156 (6 grups + 1 PMAR)

ESO3

147 (6 grups + 1 PDC)

ESO4

120 (5 grups)

BAT1

59 (3 grups)

BAT2

47 (2 grups)

CFGB

13 (2 grups)

TOTAL

711

El claustre està format per 88 professors.
Hi ha 12 departaments didàctics, 6
subdepartaments i 1 departament d’orientació.

Els vostres fills...








Han de planificar les tasques, tant al centre com a casa.
Per això és molt útil usar l’agenda de l’institut.
S’ha de treballar amb regularitat també a casa (a diari cal
dedicar un temps a la feina escolar).
No s’ha d’entendre que fer feina és només fer els deures,
estudiar és un deure diari.
És important fer-ho de manera constant.





No és bo deixar els exàmens per al darrer dia.
S’han d’estudiar els exàmens uns quants dies
abans, no és possible treure bons resultats si
només s’estudia el dia abans de l’examen.
S’han de preocupar de recuperar les matèries
pendents del curs passat. És important NO
deixar aquesta feina per al darrer moment.







A la web i les xarxes socials del centre tindreu al dia la
informació més rellevant del curs. CONSULTAU-LES
SOVINT!
A la web entre d’altres coses, trobareu els objectius,
continguts, mètodes d’avaluació i els mínims de cada
matèria.
En breu podreu trobar cóm recuperar les matèries
pendents.

IMPORTANT!
ESTAU ATENTS A
AQUESTES DATES

 Avaluació
 Avaluació

inicial + 3 Avaluacions (oficials) al llarg
del curs.

inicial: NO REBREU BUTLLETÍ, PERÒ EL TUTOR DISPOSARÀ

D’INFORMACIÓ A PARTIR DE LA DARRERA SETMANA D’OCTUBRE.
1a avaluació:
2a avaluació:
3a avaluació i final:

 Avaluació

22 de desembre
22 de març (a CGB2, 15 de febrer)
23 de juny (a CGB2, 19 d’abril i a BAT2, 24 de maig)

extraordinària  NOMÉS PER A BATXILLERAT
(BAT2, 23 de juny i BAT1, setembre)











L’alumnat té l’obligació d’assistir amb puntualitat a totes les hores de
classe del seu horari.
En cas de faltar per algun motiu justificat a alguna classe, haurà de
presentar al seu tutor un justificant a l’agenda, signat pel seu pare/mare o
tutor legal en un termini màxim d’una setmana després de produir-se la
falta. També es pot fer a través del GestIB. RECORDAU DONAR-VOS D’ALTA
En determinats casos, el tutor podrà exigir la documentació justificativa
que es consideri necessària.
El tutor pot justificar o no, les faltes en funció del que diu la normativa
corresponent . En cas de no fer-ho, ho comunicarà als pares.
L’acumulació d’un nombre elevat de faltes pot provocar la pèrdua del dret
a l’avaluació contínua.



Com cada curs, la direcció general corresponent ha publicat les
Instruccions per al tractament de l’absentisme escolar.



Les podeu consultar a la pàgina web del centre.



Estableixen un protocol molt clar sobre el tractament que s’ha de donar
des del centre als casos d’absentisme escolar.



Volem fer especial referència als viatges familiars en període lectiu. Els
pares han de comunicar aquesta circumstància per escrit, tenir present
que l’alumne tendrà feines per fer i haurà d’assumir les conseqüències
que se’n puguin derivar.







Els menors de 16 anys no poden sortir del centre. Els més
grans sí, si tenen autorització dels seus pares, i només el temps
de l’esplai.
No es pot fumar dins el recinte escolar en cap cas ni al carrer
en cas dels menors de 18 anys.
Aquestes conductes suposen una sanció administrativa a més
de l’escolar.







Les conductes contràries a les normes de convivència seran
sancionades en funció de la gravetat detectada. En funció
dels fets i de la reiteració de conductes contràries a les
normes de convivència, es podrà imposar una sanció més
greu com és la suspensió del dret d’assistència al centre.
Sempre que sigui possible, emprarem la mediació escolar i
la negociació d’acords com a mesures educatives de
correcció.
Disposem d’una Comissió de Convivència
al centre que hi fa feina.







Els alumnes d’ESO1 no poden dur el mòbil al centre. Atès
que tots tindran dispositiu electrònic, ja no serà necessari el
seu ús per a qüestions acadèmiques.
Tenim comprovat que són un element distractor que ha
creat una forta dependència a molts d’alumnes i que genera
continus conflictes que interrompen la vida diària al centre.
D’aquí la intenció és ampliar la restricció en nivells superiors
a mida que l’ús dels ordinadors portàtils es generalitzi al
centre.



Per a la resta de nivells, s’aplicarà la normativa que tenim
aprovada al centre: només es poden fer servir amb
autorització expressa dels professors.



En cas de fer-se un mal ús, el mòbil serà requisat i els pares
haureu de passar pel centre a cercar-lo.



Us demanam la vostra col·laboració per promoure un ús
adequat i assenyat d’aquest dispositiu entre els nostres
alumnes.






Els alumnes d’ESO1 que, per circumstàncies
justificades l’hagin de dur, l’hauran de deixar al
despatx dels caps d’estudis abans de les 8h i
recuperar-lo a les 14.05h.
En cas de no fer-se així, s’aplicarà la normativa
del centre per a la resta de nivells.
El centre no es fa responsable de les pèrdues,
desperfectes o altres circumstàncies que
puguin derivar-se de l’incompliment d’aquesta
norma.



Es dóna als alumnes de Batxillerat i CFB majors de 16 anys
després que els pares ho hagin autoritzat per escrit.



Sense aquest passi no podran sortir, l’han de mostrar al
professor de guàrdia en cas de voler sortir i només durant
els esplais.



Recordau que l’assegurança escolar no cobreix els vostre
fills el temps que són fora del recinte escolar. Si hi són, és
perquè tenen el vostre permís o bé no compleixen les
normes.









La PBAU (prova de batxillerat d’accés a la universitat) és
l’actual sistema d’accés a la universitat.
El següent vídeo (5.55 min), editat per la UIB, explica amb
detall en que consisteix aquesta prova. Si teniu més
dubtes després de veure’l, no dubteu a demanar
informació al departament d’orientació.
https://www.youtube.com/watch?v=dFVvXcrqaPE&t=
15s
El Ministeri està preparant una nou format per a les
proves d’accés a la universitat que s’aplicarà de manera
gradual a partir del curs 23-24.

https://seras.uib.cat/

L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES del centre convoca els seus
socis:
ASSEMBLEA GENERAL
Dimecres, 19 d’octubre a les 19.30
Lloc: IES Damià Huguet

SI ENCARA NO EN SOU SOCIS:
ampa@iesdamiahuguet.net

Telèfon : 971160085
Web: www.iesdamiahuguet.net
Correu: iesdamiahuguet@educaib.eu

