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Benvinguts al Torre Vicens!

D’aquí a dos mesos i mig començareu el primer curs d’ESO a l’Institut Torre Vicens.

Començar en un nou centre després de tota la primària a la vostra escola us pot semblar

una  mica  complicat,  ja  que  encara  no  coneixeu  bé  el  funcionament  de  l’Institut.  Les

vostres famílies també deuen tenir alguns dubtes sobre el proper curs.

Per això mateix hem pensat que,  perquè pugueu anar preparant la vostra arribada al

centre, us anirà bé tenir tot un seguit d’informació molt útil per quan comenci el curs. Així,

la podeu anar comentant amb les vostres famílies durant l’estiu.

Si, després de llegir aquest dossier informatiu, encara teniu algun dubte, us els resoldrem

a les entrevistes individuals que farem amb cada família al setembre.

Us desitgem un bon estiu i esperem trobar-vos ben aviat.

Ben cordialment,

MªJesús Castro Bayona

Directora



QUIN DIA COMENÇA EL CURS?

Dilluns 13 de setembre, a les 8:25 h

QUÈ FAREU EL PRIMER DIA?

A les 8:25 entrareu a l’ institut per la porta lateral on us rebran les vostres tutores i us

acompanyaran a l’ aula.

Les dues primeres hores del matí estareu amb els vostres tutores, que us explicaran el

funcionament del centre i us ensenyaran les aules on aquest curs fareu classe:

1A ESO: Aula 202

1B ESO: Aula 203

1C ESO: Aula 204

1D ESO: Aula 207

Després del pati, anireu coneixent l’equip de professors/es que tindreu durant el curs.

QUÈ CAL PORTAR?

El primer dia heu de  dur la motxilla amb una llibreta i l' estoig, i us lliurarem els llibres 
socialitzats. No cal portar l’ ordinador.

  L' agenda escolar, als socis de l' AMPA, us la proporcionarà l' AMPA . 

QUI ÉS EL MEU TUTOR/A?

1r. A ESO :   Professor/a de tecno

1r. B ESO :  Neus Domingo

1r. C ESO :  Anna Vilanova

1r D  ESO:   Xavi Carrasco



QUIN ÉS L’HORARI DE CLASSES?

IMPORTANT:   L'horari  escolar  es  desenvolupa  en jornada intensiva,  de  8:25h  a
14:50h, de dilluns a divendres. 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:25h-9:30h classe classe classe classe classe

9:25h-10:25h classe classe classe classe classe

10:25h-10:45h E        S        B        A        R        J        O

10:45h-11:45h classe classe classe classe classe

11:45h-12:45h classe classe classe classe classe

12:45h-13:00h E        S        B        A        R        J        O

13:00h-14:00h classe classe classe classe classe

14:00h-15:00h classe classe classe classe classe

QUINES SÓN LES MATÈRIES OPTATIVES?

El bloc d'optatives està distribuït  entre 1h de Programem amb Snap/Scratch  i  1h de

Matemàtica  Steam a la setmana (grups A i B) / Global Scholars 2h a la setmana(grups

CLIL C i D) o  2h de Francès(grups A,B,C i D).

1A ESO   1B ESO   1C ESO   1D ESO

1h programem
Snap/Scratch i 

1h Matemàtica Steam

1h programem Snap/
Scratch i 

1h Matemàtica Steam

2h Global
Scholars

2h Global
Scholars Tot el curs

2 Francès
Tot el curs

  1h/setmanal              CULTURA I VALORS/RELIGIÓ
1 TRIMESTRE PROJECTE STEAM Tot el curs

• L'alumnat  que  esculli  francès  com  a  segona  llengua  estrangera cursarà

aquesta optativa al llarg dels tres trimestres i la continuarà durant els quatre

cursos d'ESO. 



QUINES SORTIDES FAREM?

A començament de curs farem una sortida de Tutoria,  a La Mitjana,  amb l'objectiu  de

facilitar el coneixement entre l'alumnat de 1r ESO.  

Al segon trimestre farem una sortida  que està per concretar .

A banda d'aquestes sortides, n’ hi haurà d’ altres  que preveguin els Departaments de les

diferents matèries.Totes les sortides seran informades a les famílies per tal que autoritzin

l’assistència de l’alumne/a i per tal que coneguin les dates i horaris concrets.

 Les sortides que es fan a la ciutat de Lleida també són informades a les famílies però

l'autorització es fa a través d'un document únic a inici de curs. Aquesta autorització serveix

per a totes les sortides que es facin al llarg del curs a Lleida.

A final de curs, com a premi al treball fet durant tot el curs, es preveu fer una sortida lúdica

de dos dies a Alquézar Els alumnes que participaran en aquesta sortida seran aquells que

hagin  tingut  un  bon  rendiment  acadèmic  i  hagin  participat  en  la  creació  d'una  bona

convivència en el centre.



NORMES BÀSIQUES DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE

Fer  ús  de  la  mascareta  i  seguir  les  mesures  de  prevenció  i  seguretat  necessàries

marcades per l’ institut  per tal de fer front a la crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Mascatera,  rentat  de  mans  i  distància.   Per  això  hi  haurà  Punts  amb  solució

hidroalcohòlica,  punts  amb  sabó  i  tovalloles  de  mans  d’un  sol  ús(lavabos,  aules

específiques). 

Cal accedir al centre amb mascareta. L’alumnat ha de dur la seva mascareta de casa. La

mascareta d’ús general serà la mascareta higiènica.

Seria convenient que l’ alumnat portes la seva pròpia botella d’ aigua d’ ús propi .

Puntualitat i control de l'absentisme: quan sona el timbre de 1ª hora, l'alumnat restarà al

pati a l’ espera de que els reculli el professor de la matèria corresponent.

Si arriba tard a l’ institut, s’ anotarà en un registre a consergeria i anirà a la seva aula amb

un justificant que presentarà al professor d’ aula. Al llarg de la 1ª hora de classe, es passa

aula  per  aula  a  fer  el  control  d'assistència.  Després  d'aquest  control,  es  comunica

l'absència d'aquests alumnes a les famílies. Per això és important que s'avisi al centre

(tutor/a) les absències previstes.

Ús de mòbils: l'ús  del  mòbil  a  l'  institut  no  està  permès  a  1r,  2n  i  3r  d'ESO.   Si  el

professorat adverteix que un alumne/a el porta, es quedarà el mòbil i el lliurarà a Cap d'

Estudis. Aquest alumne/a serà sancionat i la família de l'alumne/a haurà de venir a recollir

el mòbil. 

Comunicació amb la família: sempre que l'alumne/a hagi de posar-se en contacte amb la

família,  ho  ha  de fer  a  través  dels  telèfons  del  centre  per  tal  que el  centre  en tingui

constància. En cas que la família hagi de recollir l'alumne/a en horari escolar, cal que ho

faci  personalment  i  que  registrin  la  sortida  a  consergeria.

En qualsevol cas, el professor de l'hora en que es recull l'alumne/a n'ha de ser informat a

través d'una nota a l'agenda.



Vestimenta: És important que les famílies remarquin als alumnes que a l'hora d'assistir a

l'institut cal que vagin vestits de manera adequada. 

Esmorzar: És molt important, per al bon rendiment,  que l'alumnat assisteixi a la 1ª hora de

classe havent esmorzat correctament.

També és molt important que portin l'esmorzar per al pati de les 10:25 h i, sobretot, un

entrepà per al pati de les 12:45 h. Tant l'actitud de l'alumnat com la seva atenció a l'aula

depèn en gran part d'haver fet aquests àpats adequadament.

Seguint  les  noves  mesures  sanitàries,  es  recomana  que  els  alumnes  portin  el  seu

esmorzar de casa per tal d’ evitar assistència massiva a la cafeteria.

QUINS SÓN ELS LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2021-2022?

El Projecte de direcció del nostre institut va en la linea d’ eliminar els llibres de text en

paper i  anar incorporant material digital.  Els únics llibres de text en format paper estan

socialitzats.

Trobareu el llistat de llibres i material que necessitareu per cada matèria a la web

del centre: Espai Família | IES Torre Vicens  , a l’ espai “Família”.

També hi trobareu informació sobre l’ empresa iddink, empresa externa al centre

que ofereix el Projecte de Reutilització de llibres de text EcoBooks. 

● ELS  LLIBRES  DE  TEXT DE  LLENGUA  CATALANA,  LLENGUA  CASTELLANA,

MATEMÀTIQUES I L'  STUDENT'S BOOK D' ANGLÈS  ESTAN SOCIALITZATS I,  PER

TANT, NO CAL QUE ELS COMPREU. Us els lliurarem el primer dia de classe.

Les lectures de CATALÀ, CASTELLÀ i ANGLÈS NO ESTAN SOCIALITZADES.

https://iestorrevicens.cat/espai-familia/


CAL DUR ALGUN ALTRE MATERIAL?

• Cada alumne haurà de portar el seu propi ordinador portàtil segons la carta que us
vam adjuntar amb la documentació de la matrícula.

• El professorat de cada matèria us dirà el material que necessiteu durant el curs el
primer dia de classe.

• Equipament  esportiu: El  xandall  oficial  de  l’  institut  el  trobareu   a  Brodats
Marina(CARRER DE LES CORTS CATALANES, 2 LLeida)

Us facilitarem una samarreta esportiva  amb el logo de l' institut a l' inici de curs,
gratuïta . Durant el curs se'n podrà comprar una altra al centre per 7 euros.

També s’ acceptarà pantalons de xandall o malles negres i aquesta samarreta.



TRANSPORT ESCOLAR CURS 21-22

El transport dels alumnes d’ESO el gestiona el Consell Comarcal del Segrià, i el duu a

terme l’empresa ALER i Hispano Igualadina.

Hi  ha  tres  autocars  que  passen  pels  municipis  de  la  línia  d’Albesa.  Un  d’ells  transporta  els

alumnes d'Albesa, un altre els de La Portella i Vilanova de Segrià, i el tercer els de Benavent de

Segrià, Torre-serona i Llívia.  Les rutes dels autocars i els horaris poden ser modificades ja que

aquest  servei  depèn del  Consell  Comarcal.  Si  hi  ha modificacions,  informarem les famílies al

setembre.

A cada autocar hi ha monitors/es que tenen cura dels alumnes.

RUTES  I  HORARIS
          RUTES

   RUTA 1: ALBESA >  INS TORRE  VICENS

   RUTA 2: LA PORTELLA > BENAVENT DE SEGRIÀ > INS TORRE  VICENS

   RUTA 3: VILANOVA DE SEGRIÀ>TORRE-SERONA > TORRE VICENS

Horaris de DILLUNS A DIVENDRES 

   Les hores de sortida i d’arribada a cada municipi s’indiquen en el següent full, i són

aproximades. Indiquem a continuació l’hora de sortida a l’inici de cada ruta:

ANADA:

   Sortida d’Albesa a les  7:50 h , i  de La Portella i  Vilanova de Segrià,  a les 8:00h,

aproximadament.

   Tots els autobusos arriben al centre a les 8,20h i les classes comencen a les  8:25h.

TORNADA  :

 A les  15,05 surten  els  autobusos  del  centre;  arriben  aproximadament  a  les  hores

següents:

  Albesa, La Portella i Vilanova a les 15, h,

  Benavent a les 15,20 h, 

 Torre-serona, 15,25 h,



ITINERARIS I HORARIS

RUTA D’ALBESA: 

        ALBESA TORRE VICENS

Sortida 7:50 8:25 

TORRE VICENS ALBESA

Tornada 
migdies 15,05 15,30

RUTA DE LA PORTELLA I BENAVENT DE SEGRIÀ:

       LA PORTELLA BENAVENT TORRE VICENS

Sortida 7:50 8:00 8:25 

TORRE VICENS BENAVENT LA PORTELLA

Tornada  
migdies 15,05 15,20 15,30

RUTA DE VILANOVA DE SEGRIÀ, TORRE-SERONA I LLÍVIA:

  VILANOVA TORRE-SERONA TORRE VICENS

Sortida 8:00 8: 05 8:25 

TORRE VICENS TORRE-SERONA    VILANOVA

Tornada  migdies
15,05 15,20 15,30



NORMES D’UTILITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR 2021-2022

✔ Seguir les mesures de prevenció i seguretat necessàries  marcades pel transport escolar

per tal de fer front a la crisi  sanitària ocasionada per la covid-19.  Mascatera, rentat de

mans i distància.

✔ Cal que tots els alumnes siguin al lloc de sortida abans que arribi l’autocar  :  al matí no

s’espera els alumnes que fan tard . 

✔  A l’hora de sortida de l’institut, els autocars ja esperen els alumnes a la parada  del centre.

Els alumnes, acompanyats d’ un professor, aniran als autocars.

✔  Si un alumne sap que no ha de tornar amb l’autocar ( per exemple, perquè l’han de venir a

buscar els pares per anar a algun lloc ), ha d’omplir un justificant d’absència i comunicar-ho

sempre al seu tutor i a algun membre de l’equip directiu del centre, per evitar que l’autocar

l’hagi d’esperar sense necessitat. També ho ha de comunicar a la monitora del transport ,

durant el viatge d’anada. 

✔  En cap cas es permès de marxar sense comunicar-ho prèviament  .  

✔  Si l’absència en el transport no era prevista, el pare, mare o tutor legal de l’alumne ho ha

de  comunicar en persona o per telèfon al tutor/a o a algun membre de l’equip directiu del

centre,,abans d’emportar-se l’alumne. 

✔  Els alumnes de transport han de pujar i baixar sempre en la parada que els correspongui. 

✔  Els familiars i amics dels alumnes no poden utilitzar el transport escolar.

✔  S’espera dels alumnes un comportament correcte, en l’autocar. 

✔  Si un alumne incompleix les normes de comportament, serà sancionat segons marca la

Normativa d'organització i funcionament del centre i, segons la gravetat de l'acte, pot ser

expulsat del transport.

✔  Els desperfectes que un alumne causi en l’autocar els hauran d’abonar els pares o tutors

legals.
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