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Inici curs 2017-18

Setembre de 2017
PRESENTACIÓ
Ens trobem a les portes d'iniciar un nou curs escolar i no volíem
començar-lo sense recordar les víctimes dels recents atemptats
de Barcelona i Cambrils.
La barbàrie ens ha colpit i aquests fets ens fereixen
profundament com a éssers humans. La nostra, però, és una
societat democràtica i solidària que estima la llibertat i que,
malgrat el que ha passat, vol continuar sent-ho: vol continuar
vivint com viu i sense por.
Des del nostre institut, el curs 2017-18 continuarem treballant,
un any més, els valors fonamentals del respecte a l'altre i la no
violència, més necessaris que mai, per tal que els nostres
alumnes sàpiguen arribar sempre, des de la pau, a una bona
convivència en el món globalitzat i eminentment divers que ens
ha tocat viure.

NOVETATS AL CENTRE:
•

NOVA DIRECCIÓ

La professora Anna Vila, fins ara Cap d'estudis de FP, i amb
molts anys d'experiència en diferents càrrecs a l'Equip directiu
del Quercus, és la nostra nova directora, la qual enceta aquesta
etapa amb molta il·lusió. Per tant, enguany l'equip directiu està
format per:
Directora: Anna Vila i Espinalt
Cap d’estudis: Martí Garcia i Calveras
Cap d’estudis de FP: Àngel Gómez i Terol
Secretari-administrador: Josep Figueroa i Cañas
Coordinadora pedagògica: Iolanda Llohis i Badia

•

CERTIFICACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA e2cat

L’Institut Quercus ha obtingut el passat mes de maig
l’acreditació segons el model d’excel·lència e2cat. El model
e2cat, basat en l’EFQM, és fruit de la col·laboració entre el Dep.
d’Ensenyament i Qualicat (Associació Catalana per a la
Excel·lència). Segons l’esmentat model, l’excel·lència no
consisteix, només, a obtenir resultats que sobresurtin de la
resta, ni en la realització d’activitats puntuals que hagin estat
reeixides per situacions més o menys conjunturals. Un centre
és excel·lent quan el conjunt de les seves accions educatives i
el seu personal s’articulen i treballen d’acord amb unes
estratègies i uns valors de partida. Dins d’una perspectiva
històrica, l’Institut Quercus va ser un dels primers centres de
Catalunya en obtenir la certificació ISO:9001 l’any 2001. La
perseverança i una planificació rigorosament encaminada
a excel·lir l’han convertit, no només en el primer centre de
la Catalunya Central en superar amb èxit el model e2cat,
sinó que també ha entrat a formar part del selecte grup
d'instituts de Catalunya, només una vintena, que gaudeixen
d’aquest reconeixement.
INSTITUT QUERCUS
Av. Montserrat, 95
08250 St. Joan de Vilatorrada



NOVA PISTA ESPORTIVA

Aquest estiu hem fet obres al pati de sorra per poder disposar
d'una nova pista esportiva, a més de la que ja tenim. Aquest nou
espai és una nova mesura de promoció de l'esport al centre i
permetrà que durant els patis i classes d'Educació física més
alumnes puguin gaudir simultàniament d'esports d'equip, com el
futbol i el bàsquet.



AUXILIAR DE CONVERSA EN ANGLÈS

Enguany tornarem a tenir un auxiliar de conversa en anglès durant
tot el curs, després de la boníssima experiència de l'any passat. El
centre, amb la col·laboració de l'AMPA, disposarà d'un docent
nadiu per tal que l'alumnat pugui fer més conversa i tingui un
suport més a la classe de llengua anglesa. La seva presència és
un element més que reforça el projecte “Aprenem en anglès”, que
es consolida en les matèries d’E. Física a 1r d’ESO, Música a 2n i
3r d’ESO, Biologia i Geologia a 4t, i s’amplia com a prova pilot en
altres matèries. Per tant, creix l'aprenentatge curricular en aquesta
llengua estrangera que porten a terme el grup de professors que
formen el GEP (Grup Experimental del Plurilingüisme).
D’altra banda, per potenciar la formació plurilingüe dels nostres
alumnes, a més d'impartir més matèries en anglès també oferim el
francès i l'alemany com a optatives.



CONTINUACIÓ 30 MINUTS LECTURA LLIURE

Després de la bona acollida del curs passat dels 30 minuts de
lectura lliure a l'ESO i al Batxillerat, aquest curs continuarem amb
aquesta iniciativa. El primer balanç mostra que els alumnes
llegeixen més i millor i estan més concentrats per a les classes
posteriors. A llarg termini, estem convençuts que fer una aposta
per la lectura ajuda, i molt, a l’èxit escolar.
En aquest temps de lectura en silenci, de 8h a 8:30h., els alumnes
escullen llibres de l'aula o els porten de casa. Per donar
continuïtat a aquest projecte, el centre ha seguit ampliant el seu
fons de llibres amb noves compres.
A més, el centre continuarà fent altres activitats de promoció de la
lectura com el Club de fans dels llibres, xerrades amb escriptors,
organització de la Jornada literària de St. Jordi, participació al
Concurs Nacional de Lectura en Veu alta i al Club de Lectura de la
Biblioteca de Cal Gallifa.



ALUMNES ESPORTISTES AL QUERCUS

Un any més, al nostre centre tenim alumnes a diferents nivells
procedents de diferents municipis que són esportistes d'alt
rendiment.

Tel: 93 876 45 56
www.iesquercus.com
iesquercus@xtec.cat

CALENDARI ESCOLAR ESO 2017-2018:

HÀBITS I NORMES:

1r TRIMESTRE
Inici de classes: 13 de setembre.
Final de trimestre: 1 de desembre.
Festius: 12 d'octubre, 13 d'octubre (lliure disposició) i 1
de novembre.
Les notes es lliuraran el 22 de desembre.

-CORRECCIÓ EN EL COMPORTAMENT
Treballarem perquè els i les nostres alumnes siguin
persones educades en el respecte mutu: tolerants,
responsables dels seus actes i que acceptin les normes de
convivència.

2n TRIMESTRE
Inici de trimestre: 4 de desembre.
Final de trimestre: 9 de març.
Festius: 6 de desembre, 7 de desembre (lliure
disposició) i 8 de desembre. Del 23 de desembre al 7 de
gener vacances de Nadal), i 23 i 26 de febrer (festius de
lliure disposició).
Les notes es lliuraran el 23 de març.
Les notes dels alumnes de 4t d'ESO es lliuraran el 16 de
març.

-ÚS DE L’AGENDA
L'agenda és una eina d'ús dels alumnes, famílies i
professors.

3r TRIMESTRE
Inici de trimestre: 12 de març.
Viatge de 4t ESO: del 19 al 23 de març.
Final de trimestre ESO: 7 de juny.
Treball de síntesi ESO i Projecte Recerca 4t: del 8 al 15
de juny.
Activitats de recuperació i millora: 18, 19 i 20 de juny.
Sortida lúdica final de curs: 21 de juny.
Festius: del 26 de març al 2 d'abril (vacances de
Pasqua), 30 d'abril (lliure disposició) i 1 de maig.
Lliurament de notes: 27 de juny.

-TREBALL DIARI
Pretenem que l’alumne/a s’acostumi a treballar amb
constància, realitzant una feina de qualitat: ben feta i ben
presentada i complint els terminis (presentant-la quan
toqui).

HORARI
L'horari de l'institut és intensiu, de 8:00h a 14:40h, amb
dos patis: de 10:20 a 10:40h i de 12:30 a 12:50h.
La importància d'esmorzar bé
Us recordem que és vital que els alumnes vinguin ben
esmorzats a les 8h., ja que el seu rendiment acadèmic
és baix si arriben sense haver menjat adequadament.
A més, us recomanem que portin un entrepà per al
primer pati i un segon esmorzar, més lleuger, com
ara una peça de fruita, per al segon pati.
També aconsellem que s'utilitzin els portaentrepans
reutilitzables. L'AMPA en facilita un als alumnes de 1r
d'ESO.

Volem una agenda:
- que sigui una eina de treball de l’alumne/a
- com a instrument de comunicació amb la família
- on quedi reflectit tot allò que s’ha de fer i quan fer-ho
- on es deixi constància de les justificacions que calguin
(retards, assistència...)

PAGAMENT DE LES SORTIDES
Cada sortida s’ha de pagar individualment. Des del moment
en què l’alumne sigui informat d’una sortida hi haurà un
termini per pagar-la i caldrà dur el resguard de pagament
juntament amb l’autorització de la sortida al professor
corresponent.
Recordem que les sortides són de caire obligatori, ja que
durant les mateixes es treballen aspectes curriculars de les
àrees.
ÚS DEL MÒBIL
No es pot fer servir el mòbil a l'aula i, llevat que ho permeti
el professor per a un ús pedagògic puntual, cal tenir-lo
apagat i guardat a la motxilla. Està permès l'ús del mòbil
fora de l'aula, però en cap cas es poden fer fotografies ni
filmacions amb cap aparell.
El centre no es responsabilitza de la pèrdua o robatori del
mòbil ni de cap altre dispositiu digital personal.

Nova pista esportiva

