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Un dels objectius principals de l'acció del tutor/a és poder establir un contacte 
fluid amb els seus alumnes i, si són menors d'edat, amb els seus pares i mares. Per 
tal de facilitar aquest contacte des del mes d'octubre hi ha a la web del centre 
un espai per fomentar dos aspectes d'aquesta relació: “parlar” amb el tutor/a i 
justificar una absència a les classes. Per “parlar” amb el tutor/a, l'alumne/a o la 
seva família ha d'omplir un formulari on s'hi especifica, entre altres aspectes,  el 
contingut de la consulta. Es pot usar, també, per fer una demanda d'entrevista 
amb el tutor/a.  Pel que fa a la justificació de les absències de l'alumnat, a 
l'espai hi ha l'extracte de la normativa del centre sobre com s'han de justificar les 
absències i en quin termini. També es posa a disposició el full que s'ha d'omplir i 
lliurar al tutor/a.

El Nadal ja ha arribat... I també les primeres avaluacions.
El  primer  trimestre  del  curs  d’enguany  ja  ha  finalitzat  i,  com sempre,  ja  s’han  fet  les  primeres 
avaluacions  parcials  en  totes  les  etapes  educatives  (ESO,  Batxillerat  i  Formació  Professional). 
L’alumnat i els seus pares, si són menors d’edat, rebran del seu/va tutor/a el dia 22 d’enguany un 
butlletí de qualificacions que donarà un visió de l’evolució acadèmica de l’alumne/a. 

És molt important, i  també fonamental,  que si  els  resultats no són prou positius o si  no són prou 
entenedors, que després de les vacances de Nadal els pares i mares contactin immediatament amb el 
seu/va  tutor/a  per  tal  de  reconduir  la  situació  o,  si  és  el  cas,  obtenir  els  aclariments  oportuns. 
Recordeu que cada tutor/a té una hora setmanal per parlar amb els pares i amb els alumnes, però que 
abans cal concertar l'entrevista per telèfon o a través de la web del centre.

L'espai de tutoria a la web del centre

Carretera de Malgrat, 13. Telèfon 972. 33.14.60 - FAX núm. 972. 35.43.80 
Correu electrònic: b7005731@xtec.cat -/Web: http://www.institut  sagulla.cat   

http://ies-sagulla.xtec.cat/
http://www-institut/
mailto:b7005731@xtec.cat


Full informatiu de l’INS S’Agulla de Blanes
Curs 2011-2012. Desembre. Blanes. Girona

El treball de recerca consisteix a 
desenvolupar una petita 
investigació sobre un tema 
determinat orientada per un/a 
tutor/a. Al final del treball l’alumne/
a ha de presentar una memòria 
escrita i l’ha de defensar oralment. 
El treball de recerca és 
imprescindible aprovar-lo per 
superar l’etapa i compta un 10% 
sobre la nota final del batxillerat. 
Després d’haver fet cinc entrevistes 
amb el tutor/a del treball de 
recerca, la setmana del 9 al 13 de 
gener l’alumnat haurà de lliurar-li 
l’esborrany del treball i finalment el 
dia 23 de febrer l’haurà d’exposar 
davant d’un tribunal format per 
professors/es.

“Us venim a veure!”, la UdG al S'Agulla

El divendres 16 de desembre l’alumnat de 2n de batxillerat i 
de cicles formatius va rebre l’assessorament acadèmic 
d’una professional de la UdG, que va presentar els estudis 
que es poden cursar en aquesta universitat i va donar 
informació sobre diversos punts d’interès per a l’alumnat: 
beques, sortides professionals...

L’alumnat de 2n de batxillerat participarà en 
les Jornades de portes obertes de la UAB

La majoria dels estudiants de 2n de batxillerat tenen previst 
iniciar la seva vida universitària a la UAB per la qual cosa el 
dia 8 de febrer des de l’institut s’ha organitzat el 
desplaçament fins a la UAB per participar en la Jornada de 
portes obertes que organitza aquesta universitat: podran 
visitar-ne les instal·lacions i podran assistir a les xerrades 
d’orientació de les facultats on tenen previst cursar els 
estudis. 

L'alumnat de 2n de batxillerat entra en 
contacte amb la Universitat

Dijous 23 de febrer, els 
alumnes de 2n de 

batxillerat presenten els 
Treballs de recerca

L'alumnat de FP aconsegueix més de 600 euros per a la Marató de TV3

Com cada any, l'alumnat dels cicles formatius del nostre centre s'implica en la realització de 
diferents activitats amb una doble finalitat: per una banda, la recollida de recursos econòmics i, 
per l'altra, la sensibilització de la població. Amb aquesta finalitat s'han realitzat activitats i tallers 
per a infants, s'han confeccionat llibretes, punts de llibres i calendaris amb el missatge de la 
marató. Amb totes aquestes activitats s'han aconseguit recollir 645,25 €
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Hem escollit delegat

Constitució del Consell de 
delegats i delegades

El proppassat dimecres dia 26 
d'octubre a les 10 hores del matí es va 
constituir el Consell de delegats i 
delegades del centre. Aquest Consell 
representa l'alumnat del centre i és 
coordinat pel coordinador 
pedagògic. En aquest primer consell 
els delegats i delegades d'ESO, de 
Batxillerat i de Formació Professional 
van acordar crear la figura del 
delegat/da coordinador/a d'etapa, 
que s'encarregarà de les relacions 
amb l'exterior, sobretot amb els 
sindicats d'estudiants. S'ha decidit que 
en Sergi Hormigo faci aquestes 
funcions pel que fa a 3r i 4t d'ESO, 
l'Alba Jiménez per al Batxillerat i la 
Sara Fernández per als Cicles 
Formatius. A més, van planificar les 
actuacions per iniciar el campionat de 
futbol sala. 

El paper del delegat/da del curs és 
molt important en el funcionament del 
centre ja que és l'enllaç en la relació 
entre l'alumnat i el professorat en 
moments puntuals, però importants, 
com són l'avaluació del trimestre o la 
recollida de demandes o de propostes 
de millora. 

La majoria s'han presentat com a 
candidats a les seves respectives 
classes i han estat escollits pels seus 
companys. Us mostrem al costat les 
reflexions dels delegats de 4t d'ESO.

 Unes reflexions dels delegats de 4t d'ESO

Som en Juan Serrano, en Sergio Hormigo i la Soraya 
Martínez, delegats de 4tA, 4tB i 4tC respectivament. Ens 
hem presentat per delegats perquè creiem que 
necessiten representants amb iniciativa per fer coses i 
amb ganes de poder tirar endavant tots els projectes 
que tenim aquest darrer any d'ESO, que per nosaltres és 
molt especial.

Juan Serrano. Aquest any m'he presentat a la meva 
classe i he sigut escollit per tercera vegada. Crec que la 
meva tasca com a delegat és bona, ja que em presento 
a totes les reunions i a cada tutoria parlo sobre el que es 
diu i de les novetats a l'institut. Com he dit abans, és el 
meu tercer any de delegat en aquest centre, i suposo 
que m'escullen perquè confien en mi i sóc responsable 
davant dels problemes de classe. 

Sergi Hormigo. Em vaig presentar perquè m'agrada tirar 
endavant el viatge de fi de curs i organitzar activitats per 
recaptar diners. Des d'un principi vaig deixar clara la 
meva intenció de ser delegat i la classe va decidir 
finalment que ho fos jo. La classe en general va 
respondre bé a les activitats i puc dir que han mostrat 
interès en saber com funciona tot. Com a delegat 
repeteixo ja que ho vaig ser a primer d'ESO.

Soraya Martínez. Realment estic molt contenta d'haver 
estat escollida delegada, ja que el meu grup-classe està 
funcionant molt bé en els temes de la implicació i la 
responsabilitat respecte a les activitats proposades, al 
viatge de fi de curs, a la bona actitud en les xerrades 
que ens han fet a classe... Per una altra banda aquest ha 
estat el meu primer any com a delegada. Vaig ser 
escollida gairebé abans de presentar-me: tots van 
comentar qui ho volia ser, que aquest any s'havia de 
comprometre algú, i vam decidir que em presentaria jo. 
Vam fer la votació i en van elegir per unanimitat.

Dues vagues dels estudiants en un trimestre
Els  dies  6  d'octubre  i  17  de  novembre  l'alumnat  de  3r  i  4t  d'ESO,  de  Batxillerat  i  de  Formació 
professional van secundar les convocatòries de vaga dels sindicats d'estudiants de secundària. La 
direcció del centre tolera la no assistència a les classes pel motiu de vaga sempre i que l'alumnat 
implicat hagi seguit el protocol que s'estableix a les Normes de Funcionament i d'Organització del 
Centre (veure http://www.institutsagulla.cat, espai Qui som/documents de centre).
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US DESITGEM A TOTS I A TOTES UNES BONES FESTES I BON ANY 2012.

Informacions de l'AMPA de l'INS S'Agulla

Compra de material d'Educació 
física i de microscopis.

L'AMPA de l'INS S'Agulla va donar al centre 
4.000 € per renovar material divers 
d'Educació física i els microscopis del 
laboratori de Biologia i Geologia. Com 
sempre es fa amb les donacions 
econòmiques de l'AMPA, va ser la Comissió 
econòmica del centre, integrada per 
representants dels sectors de pares i 
d'alumnes i per la Direcció, la que va decidir 
a què es destinaven els diners.

Assemblea ordinària de l'AMPA.

El proppassat 16 de desembre va tenir lloc una 
assemblea ordinària dels socis de l'AMPA de l'INS 
S'Agulla. En aquesta assemblea es van aprovar el 
balanç econòmic del curs 2010-2011 i el pressupost 
del 2011-2012. També es va aprovar per majoria 
absoluta dels assistents (gairebé va ser per 
unanimitat) donar suport a la proposta de fer 
jornada continuada a l'ESO a partir del curs vinent.

Telèfon de contacte de l'AMPA: 685861767

Sabies que...L'apunt
en aquest trimestre,

• s'ha tornat a obrir la Biblioteca S'Agulla a les tardes 
com a activitat del Pla Educatiu d'Entorn,

• s'ha posat en marxa el projecte Blanesciència,
• s'ha actualitzat el Règim disciplinari de l'alumnat,
• s'ha aprovat un Pla d'actuació per al  període 

2011-2015, i
• els instituts públics de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de 

Mar han sol·licitat la jornada continuada a l'ESO.

Per tenir més informació consulta la portada de la web del 
centre (http://www.institutsagulla.cat).
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