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➤ Introducció
Comencem el curs 2022-2023. Enguany sense restriccions degudes a la pandèmia, amb una
renovació completa de l’equip directiu i evolucionant amb l’aplicació dels nous currículums
educatius a l’ESO i al batxillerat, derivats de la darrera llei educativa: la LOMLOE.
Tots aquests canvis sempre suposen nous reptes. Els afrontarem amb molta il·lusió i ganes de
seguir acompanyant alumnes i famílies tal com ho hem fet fins ara.
Aquest curs seguirem disposant de diferents projectes i recursos:
●

ESO: projecte DIC-empresa (per alumnat amb grau de desmotivació pels estudis), SIEI
(suport intensiu per a l’escolarització inclusiva), aula d’acollida, UEC (unitat
d’escolarització compartida) i servei comunitari. Com a novetat es recupera el recurs
Aula-taller i es reintrodueix la figura del referent de nivell per millorar la nostra atenció
educativa als quatre nivells d’ESO.

●

Batxillerat: estades formatives a les empreses, a l’estranger, tutories individualitzades
del treball de recerca i nou projecte de mentoria d’una empresa d’èxit.

●

Cicles formatius: continuar amb les accions de tutoria individualitzada i grupal,
implantació de les noves distribucions curriculars adaptades a la formació DUAL,
projectes de mobilitat per fer les pràctiques a l’estranger, i impulsar l’emprenedoria, la
innovació i les metodologies d’aprenentatge actives.

Tal com observareu, gràcies a la millora de la situació pandèmica, tornem a simplificar les
entrades al centre. En consonància, l’horari de matins ha variat molt lleument per tal
d’ajustar-nos a la nova organització.
Seguim pensant que una bona comunicació és clau per oferir un bon servei a la nostra
comunitat. D’aquesta manera, seguirem enviant circulars de manera trimestral i mantindrem l’ús
dels canals de comunicació habituals: iEduca, correu electrònic i telèfon.
Tenim moltes ganes per veure els alumnes, els vostres fills i filles, omplint novament els
passadissos, aules i patis!

Marc Valls i Gurt
Director
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➤ Organització
Dimensió
Aquest curs al centre hi treballen 92 docents i 14 persones d’administració, serveis i
manteniment que tots plegats atendrem als aproximadament 900 alumnes i les seves famílies.

L’equip humà
Al llarg del curs des del centre establirem contacte amb les famílies a través de diverses
reunions i convocatòries, i és bo que conegueu les persones concretes amb qui aquesta relació
serà més sovintejada: el tutor / tutora de l’alumne, pel que fa al seguiment acadèmic, i l’equip
directiu per tot allò que convingui.
A continuació, us detallem aquesta informació:

EQUIP DIRECTIU
●
●
●
●
●
●
●

Director: Marc Valls
Secretària: Adriana Planagumà
Cap d’Estudis d’ESO: Albert Bartolomé
Cap d’Estudis de Formació professional: Luis De Diego
Cap d’Estudis de Batxillerat : Mariona Puntí
Coordinadora Pedagògic : Farners Blanch
Cap d’estudis de professorat: Laura Clavaguera
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TUTORES I TUTORS
ESO
1S1

Eva Costa

2S1

Isabel Pareja

3S1

Mireia Masó

4S1

Maria Costa

1S2

Esperança
Martínez

2S2

Marta Masó

3S2

Maria Cots

4S2

Josep
Granados

1S3

Iratxe Molina

2S3

Sònia Simón

3S3

Elvira Plana

4S3

Gisela
Buixeda

1S4

Rosa Quer

2S4

Maria Comas

3S4

Enric
Sansalvador

4S4

Concepció
Cels

Ref. 1r
ESO

M.Àngels
Anglada

Ref. 2n
ESO

Mercè
Clavero

Ref. 3r
ESO

Non
Casadevall

Ref. 4t
ESO

Marina Pujol

ALTRES TUTORIES D’ESO
Aula Acollida

Joan Carreras

Projecte singular (DIC)

Mireia Bassols

SIEI

Pilar Vallmitjana

UEC

Rosa Planagumà

3ESO-4ESO

Marina Pujol

ORIENTADORES D’ESO
1ESO-2ESO

M. Àngels Anglada
BATXILLERAT

1B1

Anna Uribe

2B1

Elena Castillo

1B2

Ariadna Boada

2B2

Mariona Puntí

1B3

Ricard Abate

2B3

Miquel Boada Masoliver

CICLES FORMATIUS
1GA

Ramon Nos

2GA

Mariona Jordà

1SMX

Josep Masanas

2SMX

Francesc Gil

1AF

Quim Rodríguez

2AF

Joan Fernández

1CI

Lluís Puigvert

2CI

Meritxell Coll

2TIL

Empar Rodríguez

1ASIX

Josep Maria Reixach

2ASIX

Josep Rull

1DAM

Sergi Coll

2DAW

Miquel Boada Artigas
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➤ Blocs horaris

Grups amb horari de matí
3r - 4t I
POSTOBLIGATORI

1r - 2n ESO
8:15 - 9:15

9:15 - 10:15
10:15 - 10:35 (esbarjo)
10:15 - 11:15
10:35 - 11:35
11:15 - 11:50 (esbarjo)
11:35 - 12:35
11:50 - 12:50
12:35 - 12:50 (esbarjo)
12:50 - 13:50
13:50 - 14:50 (*)

(*)

Els grups d’1ASIX, 1DAW, 1AF i 1CI només acaben dos dies a les 14.50h.
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Grups amb horari de tarda
2SMX
Dl

Dm

Dc

Dv

Dj

15:05 – 16:00
16:00 – 16:55
16:55 – 17:50

17:00 - 17:55

17:50 – 18:15

esbarjo

17:55 - 18:50

18:15 – 19:10

esbarjo

18:50 - 19:45

19:10 – 20:05
20:05 - 21:00

2GA
Dl

Dm

Dc

Dv

Dj

15:05 – 16:00
16:00 – 16:55
16:55 – 17:50
17:50 – 18:15
18:15 – 19:10

17:00 - 17:55
esbarjo

17:55 - 18:50
18:50 - 19:45

19:10 – 20:05
20:05 - 21:00
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2AF, 2CI
Dl

Dm

Dc

Dv

Dj

15:05 – 16:00
16:00 – 16:55
16:55 – 17:50

17:00 - 17:55

17:50 – 18:15

esbarjo

17:55 - 18:50

18:15 – 19:10

esbarjo

19:10 – 20:05

19:15 - 20:10

20:05 - 21:00

20:10 - 21:05

esbarjo

2TIL
Dl

Dm

Dc

Dj

15:05 – 16:00
16:00 – 16:55
16:55 – 17:50
17:50 – 18:15

17:00 - 17:55
esbarjo

17:55 - 18:50

18:15 – 19:10

esbarjo

19:10 – 20:05

19:15 - 20:10

20:05 - 21:00

20:10 - 21:05
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2ASIX, 2DAW
Dl

Dm

Dc

Dv

Dj

15:05 – 16:00
16:00 – 16:55
16:55 – 17:50
17:50 – 18:15

17:00 - 17:55
esbarjo

17:55 - 18:50

18:15 – 19:10

esbarjo

19:10 – 20:05

19:15 - 20:10

20:05 - 21:00

20:10 - 21:05
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➤ Organització de les entrades i sortides
Alumnes d’ESO
Entrades i sortides alumnat d’Eso

●

Entrada per les portes del pati que donen al C/Toledo, sense utilitzar la porta principal.
Caldrà esperar que soni el timbre per poder accedir a les aules.

●

Sortida per la porta principal de l’institut sense necessitat de passar pel pati.

* Si un alumne arriba o marxa fora de les hores habituals d’entrada i sortida, ho farà sempre per
la porta de l’accés 1 (davant consergeria).

Alumnes estudis postobligatoris (Batxillerat i Cicles)
Entrades i sortides alumnat estudis postobligatoris

●

Entrades i sortides per la porta del C/Villanueva de Algaida. Aquesta porta també s’utilitzarà
per poder sortir a l’exterior del centre durant l’estona d’esbarjo.

* Si un alumne arriba o marxa fora de les hores habituals d’entrada i sortida, ho farà sempre per
la porta de l’accés 1 (davant consergeria).
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➤ Calendari
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➤ Serveis
Taller d’estudis assistit (TEA)
Es continuaran oferint els tallers d’estudi assistit (TEA) subvencionats per l’Ajuntament d’Olot.
Aquests tallers tenen l’objectiu d’ajudar els alumnes que tenen dificultats per seguir els
aprenentatges i un perfil que permet garantir l’aprofitament del recurs. Els alumnes s’hi
incorporen a proposta de l’equip docent i, si no ho aprofiten, perden el dret d’assistir-hi.

Biblioteca
La biblioteca del centre compta amb un fons bibliogràfic per a consulta i servei de préstec per
als alumnes que els pot ajudar en el seu aprenentatge.
Durant alguns esbarjos de matí, l’alumnat podrà anar a la biblioteca per fer préstecs / retorns de
llibres i serà un espai on els alumnes que ho desitgin podran anar a fer deures o a estudiar.
A més a més, dijous, de 16 a 17:45 h els nois i noies del centre també podran fer ús de les
instal·lacions de la biblioteca del centre per estudiar o fer treballs. Tota la gestió de la biblioteca
es farà a través d’una monitora subvencionada per l’Associació de mares i pares del centre.
Els horaris de la biblioteca els podeu consultar a la pàgina web. La biblioteca estarà oberta els
següents dies i hores:
●
●

Dilluns, dimarts , dimecres i divendres, de 10 a 12 del matí.
Dijous, de 16 a 17:45.

Activitat “Boscos de Lectures”
A través del Pla Educatiu de l’Entorn de l’Ajuntament d’Olot, s’ofereix a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO
l’activitat “Boscos de lectures” en què alumnat amb més hàbits de lectura i d’altre amb menys
hàbits, compartiran espai i experiències entorn dels llibres i els seus autors. Una setmana cada
mes l’activitat es farà a la biblioteca municipal d’Olot i els altres a la biblioteca de l’institut.
Data i hora: Dilluns i dimecres 16:15 h- 17:30 h
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Possibilitat de dinar (Escola Sant Roc)
El Consell Comarcal de la Garrotxa ofereix la possibilitat que els alumnes de l’institut puguin
dinar al menjador de l’Escola Sant Roc. El servei s’organitza de manera que una monitora ve a
recollir els alumnes a l’institut a les 14:50 h, quan acaben les classes, els acompanya al centre
de primària i, un cop han acabat de dinar, els torna a acompanyar a l’institut per tal que puguin
iniciar les activitats complementàries o, si no és el cas, tornin cap a casa; si els pares ho
prefereixen, els alumnes poden anar directament a casa des del centre de primària.
Els alumnes en poden fer ús de manera continuada cada dia de la setmana o algun dia en
concret, si és així, tindran la condició d’usuari fixi el preu diari serà de 4,55 €; per abonar-se cal
comunicar-ho al Consell Comarcal. També se’n pot fer ús de manera esporàdica, per poder-se
quedar a dinar algun dia solt ho poden comunicar directament al Consell o fer-ho a través de
secretaria del centre –abans de l’hora del pati- al preu de 5,01 €.
Tot el servei és gestionat i supervisat pel Consell Comarcal, tot i que des del centre hi estem en
contacte i ens coordinem diàriament.
Per fer ús del servei de menjador com a usuari fix cal omplir el full de sol·licitud i retornar-lo
abans del 23 de setembre.
Més informació a https://www.garrotxa.cat/arees/educacio/menjador-secundaria/

Armariets
Com bé saben els alumnes, sovint cal portar força material a les motxilles per seguir les
diferents matèries que toquen cada dia; per tal que els alumnes no hagin de carregar
contínuament tot el material, l’Institut disposa d’un servei gratuït de taquilles per als alumnes.
Per fer-ne ús només cal que:
●
●

Se sol·liciti la taquilla al tutor de cada grup dins el termini establert.
Compri un cadenat per tancar la taquilla si no en disposa.

El tutor informarà cada grup la taquilla que li ha estat assignada.
Cal recordar que el material i dispositius dels alumnes i la seva conservació és responsabilitat
de cadascú i fa falta que tots ho tinguem present, tant pel que fa al nostre material com el dels
altres.
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Transport
Com bé és sabut, els alumnes d’ESO de la comarca tenen un servei de transport, discrecional i
gratuït, que organitza el Consell Comarcal i s’ajusta al bloc horari del centre. Per saber les
parades i l’horari concret en què se’ls recull i se’ls retorna, es pot consultar el web del mateix
Consell a l’adreça següent:
HORARIS TRANSPORT
L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris també pot fer ús d’aquest servei, que està
condicionat a la disponibilitat de places. Cal inscriure’s i pagar les quotes que s’estableixin des
del Consell. Per fer ús del servei cal omplir el full de sol·licitud. Per a més informació cal
posar-se en contacte amb el Consell Comarcal.
També cal tenir present la possibilitat que ofereix el BUS TRANSVERSAL, que té parada prop del
centre. Els horaris es poden consultar a l’enllaç:
BUS TRANSVERSAL DE LA GARROTXA

Pel que fa al transport urbà, TPO, per venir al centre cal agafar la línia A i baixar a la parada 70
(Institut Bosc de la Coma). Es fan abonaments a preus molt reduïts per a estudiants. Tota la
informació sobre preus del TPO es pot consultar a:
http://www.teisa-bus.com/ca/tpo

Bar
A l’espai de bar-menjador de l’institut, hi ha el bar-cantina que ofereix la possibilitat de comprar
esmorzars, berenars i begudes a preus baixos, aprovats pel Consell Escolar.
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➤ Secretaria i web del centre
Per a qualsevol informació, consulta o tràmit us podeu adreçar a l’institut de diverses maneres:
●

Per telèfon o per correu electrònic, adreçant-se a la Secretaria del centre; tenint present
que l’horari d’atenció al públic és de 9 del matí a 5 de la tarda, cada dia llevat del
divendres que és de 9 del matí a 2 de la tarda. En horari d’estiu, juny, juliol i setembre
l’horari d’atenció al públic serà els matins de 9 a 3.
○

Correu electrònic: iesbosccoma@xtec.cat

●

És molt recomanable que accediu regularment al nostre web, www.boscdelacoma.cat,
on trobareu les informacions sobre l’organització, el calendari, les circulars, així com
actes i notícies diverses.

●

També trobareu la informació sobre les beques dins l’apartat de SECRETARIA del web
del nostre centre.

El centre també és present a les xarxes socials:
●
●
●

Twitter:
https://twitter.com/boscdelacoma
Instagram: https://www.instagram.com/boscdelacoma/
Youtube: https://www.youtube.com/InstitutBoscdelaComa

➤ Comunicació amb les famílies
Les diferents vies de comunicació que s’utilitzaran són el telèfon, el correu electrònic i
l’aplicació per a dispositius mòbils iEduca TokApp.
També es realitzaran entrevistes amb el tutor/a de manera presencial, almenys una vegada al
curs.
És molt important que tant l’alumnat nou que no hagi facilitat algun dels contactes necessaris,
com les famílies i alumnat que les hagin modificat al llarg dels darrers mesos, informin dels
canvis en les dades de contacte a la secretaria del centre.
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