
CONVIURE AL PASQUAL CALBÓ: 
RESPECTAR I SER RESPECTATS 
A l’Institut ens trobem cada dia moltes persones 
(alumnes, professors i personal no docent). Per 
garantir un bon clima escolar hem de complir unes 
normes: 

 respectar els altres, tant a nivell personal com de 
feina 

 ser puntuals i comportar-se correctament 

 conservar els espais i el material 

El tutor explicarà al seu grup les normes de 
convivència. Algunes poden semblar rígides a nivell 
individual, però són imprescindibles quan som molts. 

Hem incorporat l’SMS i el correu electrònic en la 
comunicació dels professors amb els alumnes i les 
seves famílies. 
 
 
 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I 
EXTRAESCOLARS  
Les diferents matèries i nivells organitzen activitats 
complementàries i sortides que donen suport a la 
feina feta dins l’aula.  

A l’ESO se fan diverses sortides per assistir a les 
activitats culturals de Maó, i per als alumnes de segon 
s’organitza un intercanvi amb un altre Institut de la 
península.  

Participem activament en projectes diversos: centre 
ambiental, Any Polar Internacional, mobilitat 
alternativa, etc. 

A més l’AMPA organitza activitats extraescolars 
d’interès per a pares i fills (esports, idiomes, etc.). 
 

TRANSPORT ESCOLAR 
Els alumnes que viuen fora de Maó tenen transport 
escolar gratuït. Hi ha diverses rutes que recorren els 
pobles i urbanitzacions. 

Els alumnes de Maó no tenen transport gratuït. Per a 
ells l’AMPA organitza un servei amb un cost 
subvencionat. 

Els acompanyants del transport i el centre se 
responsabilitzen de l’ordre dins els autocars. 
 
AMPA 
L’Associació de Mares i Pares fa una tasca molt 
important: organitza activitats, gestiona el transport, 
representa les famílies, etc. 

Per associar-s’hi s’ha d’emplenar un full d’inscripció i 
pagar una petita quota anual. 
 
ALTRES 
Biblioteca, cafeteria, instal·lacions esportives... 
 

ADSCRIPCIÓ I MATRÍCULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DEMANI’NS MÉS INFORMACIÓ 
IES Pasqual Calbó i Caldés 
C/ Francesc F. Andreu 1 (Maó) 
TEL: 971369390 FAX: 971354104 
E-MAIL: iespasqualcalbo@educacio.caib.es 
WEB: www.iespasqualcalbo.com 

 
INSTITUT PASQUAL CALBÓ 
I CALDÉS 

 
 

GUIA PER ALS FUTURS ALUMNES I LES 
SEVES FAMÍLIES  

COMENÇA L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA (ESO) 

 

Prepari el futur del seu fill         
 des d’avui mateix

ADSCRIPCIÓ 
(reserva de plaça) 

 

QUAN? Els 
informaran en 
l’escola de primària 
(març-abril). 
ON ES FA? A 
l’escola de primària. 
QUÈ? Els pares 
sol·liciten plaça a 
l’Institut que volen.

MATRÍCULA 
 

QUAN? Quan 
l’alumne ha acabat 
6è (juny o 
setembre). 
ON? A l’Institut 
QUÈ? Els pares 
presenten la 
documentació i es 
formalitza la 
matrícula. 



L’ESO, UNA NOVA ETAPA 
 

L’ESO és una nova etapa educativa, dels 12 als 16 
anys. Els seus objectius són:  
 transmetre als alumnes els elements bàsics de la 

cultura (científics, tecnològics i humanístics)  
 consolidar hàbits de feina i d’aprenentatge 

autònom que permetin als alumnes desenvolupar  
totes les seves capacitats 

 formar ciutadans que puguin assumir els seus 
deures i exercir els seus drets, preparant-los per a 
la incorporació a estudis posteriors i per a la 
inserció laboral 

 

 
 

FER 1r D’ESO AL PASQUAL CALBÓ 
 

Quines matèries es cursen a 1r d’ESO? 
* són comunes per a tots: 
 ciències naturals (3 hores) 
 ciències socials (3 hores) 
 educació física (2 hores) 
 educació plàstica i visual (3 hores) 
 llengua castellana (4 hores) 
 llengua catalana (4 hores) 
 anglès (3 hores) 
 matemàtiques (3 hores) 
 música (3 hores) 
* una optativa: alemany, processos de comunicació o 
taller de matemàtiques (2 hores) 
* religió catòlica o activitats d’estudi (1 hora) 
En total, 31 hores de classe + 1 hora de tutoria. 

Com s’organitza l’horari setmanal? 
 dilluns, dimarts i dijous: de 8 a 15 (els dies durs!) 
 dimecres: de 8 a 13 (un petit descans a mitja setmana 

per agafar energia) 
 divendres: de 8 a 14 
 
Quin és el paper de la tutoria? 
El tutor és l’enllaç entre la resta de professors i els 
alumnes i les famílies; canalitza les relacions entre 
alumnes, entre alumnes i professors i col·labora amb 
els pares en el seguiment de l’evolució dels fills. 
 
Com es controla l’assistència a classe? 
Cada hora de classe es passa llista. El tutor revisa les 
anotacions i, en casos d’absències no justificades, ho 
comunica a la família. 
A més, en qualsevol moment un professor pot 
notificar una absència al tutor. Així es detecten quasi 
immediatament les injustificades. 
Els alumnes no poden sortir de l’Institut fins a l’hora 
d’acabament de les classes. Si falta un professor, el de 
guàrdia se’n fa càrrec i fan la feina que hagi deixat el 
professor absent. 
 
I els esbarjos? 
Durant el matí es fan dos esbarjos. Per vigilar els 
alumnes, controlar l’ordre i atendre incidències, hi ha 
professors de guàrdia a passadissos, entrada i patis. 
 
I si a un alumne li sorgeix algun imprevist? 
Un alumne pot trobar-se malament, haver oblidat un 
material a casa, etc. En aquest cas un cap d’estudis 
valora la situació i, si és necessari, contacta amb la 
família. 
 
Com s’atenen les necessitats de suport o de 
recolzament? 
El departament d’orientació gestiona els recursos que 
permeten atendre els alumnes que necessiten suport 
(logopèdia, taller de llengües, etc.). A més 
s’organitzen desdoblaments o classes reduïdes per als 
alumnes que necessiten reforçar una o diverses 
matèries. 
 

Què és l’aula fixa o l’aula de grup? 
Als alumnes que comencen l’ESO, després de l’escola 
un institut els resulta un poc gran. Per ajudar-los en 
l’adaptació s’assigna una aula a cada grup, on 
s’imparteixen totes les matèries, excepte les que tenen 
un espai específic com l’educació física. 
 

 
 
Quin és el material escolar necessari? 
A començament de curs les llibreries habituals tenen 
els llibres que es fan servir a cada curs. Després, el 
professor de cada matèria informarà del material que 
s’ha de dur a les seves classes. 
 

 
 
Quin ús es fa de l’ordinador i dels mitjans 
audiovisuals? 
Es disposa d’aules d’informàtica amb videoprojectors 
i ordinadors portàtils per a tot el grup d’alumnes, per 
fer tasques de classe, elaborar treballs i cercar 
informació. 
Totes les aules compten amb mitjans audiovisuals 
(TV, vídeo i DVD).  


