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Benvolgudes famílies,  

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos sobre alguns aspectes que poden 
ser del vostre interès pel que fa a  l’inici de curs i aprofitem l’avinentesa per presentar-vos 
els membres de l’equip directiu i els coordinadors/es del centre. 

Directora: Marina Castellà Vilamajó 
Cap d’Estudis: Consol Orden Benito 
Secretari: Pere Pifarré Torres 
Coordinadora Pedagògica: Iolanda Dolcet Ibars 
Coordinadora 1r i 2n d’ESO: Aïda Suñé Vaquer 
Coordinadora 3r i 4t d’ESO: Francesca  Miquel Josa 
Coordinador de Batxillerat: Pere Farré Gomés 
Coordinadora d’activitats i de menjador: Iolanda Sabaté Olivart 

 

La informació que us volem fer arribar relacionada amb l’inici de curs 2022-23 és la següent: 

 Els llibres de text i de lectura per al curs vinent els podeu consultar a la pàgina web 
del nostre centre i, també, comprar a iddink : http://www.institutgiligaya.cat 

 Les classes de l’ESO i del Batxillerat s’iniciaran el dimecres 7 de setembre. 
 Us adjuntem l’horari del primer dia de curs, els dies festius i les diverses activitats 

previstes per al curs vinent,  les dates de les reunions d’inici de curs amb les famílies 
i altres novetats a tenir en compte per al proper curs. 

 Tots els comunicats de centre s’enviaran a través del programa de Tutoria, les 
famílies que ja teniu la contrasenya de cursos passats continuareu amb la mateixa, a 
les famílies els fills/es de les quals comencen aquest curs us la farem arribar per SMS 
a principi del mes de setembre (teniu a l’últim full d’aquest document l’explicació). 

Us desitgem un bon estiu i ens retrobem al setembre. 

 

Salutacions,  

 

L’equip directiu de l’Institut Samuel Gili i Gaya 
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ALUMNAT:  HORARI DEL DIA 7 DE SETEMBRE 

ENTRADA PER LA PORTA PRINCIPAL  

Hora  1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 
Aula Oberta 

1r Batxillerat 2n Batxillerat 

8:30 

Acollida i 
REBUDA  

Presentació 
equip directiu i 

tutors/es 

 

9:30 

Tutoria 
 
 
 

 

Acollida i 
REBUDA  

Presentació 
equip directiu i 

tutors/es 

 

10:15 

Tutoria 
 

Acollida i 
REBUDA  

Presentació 
equip directiu 

i tutors/es 

 

11:00 

Tutoria 
 

Acollida i 
REBUDA  

Presentació 
equip 

directiu i 
tutors/es 

 

11:45 

Tutoria 
 

Acollida i 
REBUDA  

Presentació 
equip 

directiu i 
tutors/es 

 

12:30 
Tutoria 

 

Acollida i 
REBUDA  

Presentació 
equip 

directiu i 
tutors/es 

13:30   Tutoria 

* L’alumnat marxarà cap a casa quan acabi la sessió de tutoria. 

* Per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO es contemplarà una pausa a mig matí per esmorzar 
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REUNIONS AMB LES FAMÍLIES 
 ABANS DE L’INICI DE CURS:  famílies de l’alumnat que comença a 1r d’ESO per explicar-

vos l’organització general de centre i el funcionament de les eines telemàtiques de centre  

(adjuntem infografia) DIJOUS 1 DE SETEMBRE  18:00h AL PAVELLÓ INSTITUT  

 

 QUAN S’HAGI INICIAT EL CURS :  

 dia hora lloc 
2n ESO DIMARTS 20 de SETEMBRE 18:00h PAVELLÓ  

3r ESO DIMECRES 21 de SETEMBRE  18:00h SALA D’ACTES  
4t ESO DIMECRES 21 de SETEMBRE 18:00h PAVELLÓ 

1r Batxillerat DIMARTS 27 de SETEMBRE 18:00h PAVELLÓ 
2n Batxillerat DIMARTS 27 de SETEMBRE 18:00h SALA D’ACTES 

 

FESTIUS i ACTIVITATS PER AL CURS 2022-2023 

FESTIUS ACTIVITATS 
Dijous 29 de setembre: Festa de Sant Miquel Octubre: sortida de tutoria a cada curs de l’ESO 
Dimecres 12 d’octubre: Festa del Pilar Octubre: colònies orquestra 

Dilluns 31 d’octubre: Festa lliure disposició 
Divendres 16 de desembre: Caminada Marató 
(tothom del centre ha de participar-hi) 

Dimarts 1 de novembre: Festa de Tots Sants 
Dimecres 22 de desembre: Festival de Nadal 
Final de gener esquiada (1r, 2n 3r ESO i 1r BATX) 

Dimarts 6 de desembre: Festiu 
Dimecres 19  d’abril: Teatre de l’alumnat de 2n 
Batxillerat Artístic 

Dijous 8 de desembre: Festiu 
Divendres 21 d’abril: Concurs artístic i literari de 
Sant Jordi 

Divendres 9 de desembre: Festiu de  lliure 
disposició Dijous 25 de maig: Acte de lliurament ORLES 2n 

BATX (La Llotja) Del 22 desembre al 8 de gener: Vacances de 
Nadal 

Dilluns 20 de febrer: Festiu lliure disposició 
Dijous 15 de juny: Acte de lliurament Orles 4t 
d’ESO (Pavelló de l’Institut) 

De l’1 al 10 d’abril: Vacances de Setmana Santa Dimarts 20 de juny: Musical de l’alumnat de 1r 
Batxillerat 
Artístic amb la JOG (Jove Orquestra del Gili) 

Dijous 11 de maig: Festa Major de Lleida 

 
Divendres 12 de maig: Festiu de lliure disposició 

Dimarts 20 de juny: últim dia de curs 
DILLUNS 26 JUNY: RECOLLIDA DE NOTES D’ESO 
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INFORMACIÓ IMPORTANT A TENIR EN COMPTE CURS 21-22: 

* Està  aprovat en Consell Escolar que l’alumnat de 1r i 2n d’ESO NO podran portar 
aparells de telèfon mòbil al centre. La resta d’alumnat del centre (3r, 4t, 1r batx i 2n 

Batx) haurà de complir estrictament la normativa establerta a les NOFC, de 
manera que,  quan entri al centre, l’ha de guardar obligatòriament a la taquilla individual de 
què disposa cada alumne/a i només podrà treure’l, si és el cas, a l’hora de l’esbarjo. Per tant, 
i així queda especificat, a les aules i als passadissos no es podran obrir els mòbil, llevat que 
ho demani un professor/a. 

* És important que famílies i centre vetllem conjuntament perquè els vostres fills/es, els i 
les nostres alumnes: 

   - siguin responsables dels seus objectes personals i materials i els guardin a 
la taquilla que tenen assignada  (ordinador, moneder, telèfon mòbil -si en porten-, llibres,....)  

   - siguin puntuals i, especialment, a primera hora del matí           

* PER A L’ALUMNAT DE BATXILLERAT: Tal i com diu la normativa del Departament 
d’Educació en l’apartat “Permanència de l’alumnat a les dependències del centre”: Els i les 
alumnes han de romandre al centre durant tot l’horari destinat a les sessions de classe i 
altres activitats escolars. Quan per motius d’organització s’alterin les activitats escolars 
habituals, l’alumnat ha de romandre al centre, i en tindrà cura el personal docent designat”. 

Així doncs, entenem, que, quan falti un professor/a, els i les alumnes  hauran de romandre 
al centre la resta de la jornada, realitzant tasques que haurà deixat el professor/a o 
avançant altres matèries. 

A més, això també s’aplicarà en les dates d’exàmens trimestrals en què l’alumnat té un horari 
adaptat.  

  


