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Missió, Visió i Valors de l’Institut 

 
MISSIÓ 
L’Institut Joan Brudieu és el centre educatiu públic i aconfessional de referència a l’Alt Pirineu, arrelat i 
vinculat a l’Alt Urgell, que s’exigeix de proporcionar, amb un projecte educatiu propi, en els nivells 
d’ensenyament de l’ESO, del BTX i de la FP: 
• una educació de qualitat per tal de  preparar l'alumnat per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació 

activa en la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable, tot respectant el pluralisme 
i els drets i llibertats fonamentals; 

• una educació integral i completa en coneixements, destreses i valors; amb una gran flexibilitat per 
adequar-la a la diversitat d’aptituds, interessos, expectatives i necessitats del jovent; basada en la 
responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal en un marc d’equitat, d’inclusió educativa i 
d’interculturalitat. 

• una orientació personal, acadèmica i professional de l’alumnat tot col·laborant amb la comunitat 
educativa en la satisfacció de les respectives aspiracions de formació 

 
L’Institut Joan Brudieu es proposa de garantir, amb l’esforç compartit de les famílies i del professorat, en un 
entorn d’aprenentatge ric, motivador i exigent, una educació que abraça els coneixements i les competències 
bàsiques que són necessaris en la societat actual  
 

 
VISIÓ 
L’Institut Joan Brudieu vol continuar essent un centre de prestigi i referència a l’Alt Pirineu, que adequa 
l’oferta formativa a les necessitats de l’entorn, i que continua vetllant per la millora de la cohesió social, 
donant resposta a la diversitat en un marc d’inclusió educativa. 
 
L’Institut Joan Brudieu vol ser un centre on es treballa per: 
• Cercar estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics 
• Incorporar les tecnologies de la informació i els mitjans de comunicació audiovisual a la cultura de treball 

quotidià 
• Implicar tota la comunitat educativa per tal que participi activament en el centre i en el seu model 

d’organització 
• Utilitzar la metodologia de la millora contínua per consolidar i millorar el funcionament del centre 
 

 
VALORS 
L’educació que s’ofereix a l’Institut Joan Brudieu es basa en els valors següents: 
• Desenvolupament de la personalitat de l’alumnat i de totes les seves capacitats, individuals i socials, 

intel·lectuals, culturals i emocionals 
• Preparació per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en la vida econòmica, social i 

cultural, amb actitud crítica i responsable, tot respectant el pluralisme i els drets i llibertats fonamentals 
• Coeducació com a base per educar en la igualtat entre nois i noies 
• Inclusió i normalització de l’alumnat en les activitats educatives del centre 
• Participació dels membres de la comunitat educativa en el funcionament i/o gestió del centre 
• Foment del respecte envers un mateix, els companys i companyes i l’entorn, així com també l’adquisició 

d’hàbits saludables 
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Política de Qualitat de l’Institut 

 

 
 
POLÍTICA DE QUALITAT  
La política de la qualitat enunciada per la direcció de l’Institut Joan Brudieu és: 
 
Per a l’Institut Joan Brudieu la qualitat és part fonamental i prioritària de la seva filosofia i estratègia. 
L’actuació de l’Institut, d’acord amb el projecte educatiu de centre, està dirigida a: 
 
• Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat, així com les de la normativa educativa 

vigent. 
• Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de 

formació. 
• Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part de l’Institut per tal d’assegurar un alt 

nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa. 
• La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat. 
 
El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot 
l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió 
i amb els mitjans al seu abast. 
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INS 15-16 

 
L’Institut Joan Brudieu, avui 
 
Al curs 2015-2016, en data de 24 de setembre de 2015, el contingent de persones de l’Institut és el següent: 
 

Professorat per estudis  Oficial  Real  PAS Oficial  Real 
ESO i BTX 53,5 58  Auxiliars d’administració 3 3 
Religió 1,5 2  Subalterns 3 3 
FP 17,5 19  Educadora especial 1 1 
USEE 1,5 2  Total  7 7 
ACO 1 1     
PTT-PFI 1 1     
Total  76 83     

 

  

 
 
 
I tenim un total de 32,5 grups  i 850 alumnes , repartits de la següent manera: 
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Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
 

Nivell   Grups  Alumnat  
1r ESO (S1) 3 67 
2n ESO (S2) 4 105 
3r ESO (S3) 4 103 
4t ESO (S4) 4 119 
Total   15 394 

 
Batxillerat (BTX): Modalitats de Ciències i Tecnolo gia; Humanitats i Ciències socials; Arts 
 

Nivell   Grups  Alumnat   Hum Cièn/Tecn  Arts  
1r BTX (B1) 4 121  36 56 29 
2n BTX (B2) 3,5 86  36 36 14 
Total   7,5 207  72 92 43 

 
Cicles formatius de grau mitjà (CFM) 
 

Nivell   Grups Alum   SMX 
GAD SMX GAD 

Sistemes microinformàtics i xarxes 1r curs (SMX1) 
2 54  54 0 0 

Gestió administrativa 1r curs (GAD1) 
Sistemes microinformàtics i xarxes 2n curs (SMX2) 

1 desd 24  22 0 2 
Gestió administrativa 2n curs (GAD2) 
Sistemes microinformàtics i xarxes 3r curs (SMX3) 1 25  13 12 0 
Total    4 103  89 12 2 

 

Nivell   Grups  Alum   CAI 
APD CAI APD 

Cures auxiliars d’infermeria 1r curs (CAI1) 
2 45  44 0 1 

Atenció persones dependència 1r curs (APD1) 
Cures auxiliars d’infermeria 2n curs (CAI2) 

1 45  27 14 4 
Atenció persones dependència  2n curs (APD2) 
Total    3 90  71 14 5 

 
 Grups  Alumnat  
Total CFM  7 193 

 
Cicles formatius de grau superior (CFS) 
 

Nivell    Grups  Alumnat  
Administracions de sistemes informàtics en xarxa 1r curs (ASIX1) 0,5 10 
Administracions de sistemes informàtics en xarxa 2n curs (ASIX2) 0,5 5 
Educació infantil 1r curs (EDI1) 0,5 11 
Educació infantil 2n curs (EDI2) 0,5 11 
Total    2 37 

 
Curs de formació per a l'accés a CFS 
 

Nivell   Grups  Alumnat  
Curs de formació accés a GS (CAS) 1 19 
Total   1 19 
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Noms i cognoms de l’alumnat en format de núvol de p araules 
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Serveis 
 

Aula oberta AOB 
Aula d’acollida ACO 
Unitat de suport a l’educació especial USEE 
Unitat d’Escolarització Compartida UEC 

 

Centre de suport  
de l’INS Obert de Catalunya 

Batxillerat 
Cicles Formatius 
Curs de preparació a les proves d’accés 
Curs de formació a les proves d’accés 

Centre de Servei d'assessorament en 
l'FP 
Reconeixement / Validació 
experiència laboral 
 
Programa Acredita’t 

CFM Cures auxiliars d’infermeria 
CFM Atenció a les persones en situació de dependència 
(LOE) 
CFM Sistemes microinformàtics en xarxa 
CFM Gestió administrativa 
CFS Educació infantil 
CFS Desenvolupament d'aplicacions web 
CFS Administració de sistemes informàtics en xarxa 

Proves d’accés a CFM  
Proves d’accés a CFS  
Institut formador del pràcticum del màster en formació del professorat 

 

Acreditacions oficials d’empreses 
punteres en el món informàtic 

CISCO Networking Academy Program (CNAP) 
MICROSOFT IT Academy Program (nivell IT Pro) 
LINUX 

 
 
Projectes de l’Institut 
 

Programes 
d’Innovació  
Educativa 

Xarxa Europea d’Escoles  
Promotores de Salut  

Educació per a la salut  
Salut i Escola «Consulta Jove» 
Convivència i mediació escolar «Mediació escolar» 
Escoles verdes  
Educació ambiental  
eduCAT2.0 – Institut digital  

 
Pla Educatiu d’Entorn  Pla Esport a l’Escola: Esport al Pati  

 
Projecte per a la Millora  
de la Qualitat dels centres  
Educatius Públics (PMQCE)  

Projecte de Qualitat  
i Millora Contínua (PQiMC) 

 

Acord de coresponsabilitat (ACDE15)  
 

Altres  

Projecte «INS d’Atenció  
a la Pràctica Esportiva» 

Piragüisme 
Esquí de fons 

Formació per a l’ús didàctic  
de les noves tecnologies 

 

Instinet  
Atenció a la diversitat a l’INS  
Intercanvis internacionals Comenius-Regio 
Projecte 3E  
Programa EUROMANIA  
Projecte First LEGO League  
Programa Catalunya – Québec  
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GEP: Grup d’Experimentació lingüística  
Programa BATXiBAC  
Projecte Camiescola  
Programa Mschools  
Llengua i cultura portugueses a l’Institut  
Servei Comunitari  

 
 
Menjador escolar 
 
Per a l’alumnat que no té dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar: 

• Usuaris habituals, donats d’alta del servei de menjador escolar: el preu és de 5,66 € 
(IVA inclòs) 
• Usuaris esporàdics: el preu és de 6,20€ (IVA inclòs) i cal comprar els tiquets del 
servei, que es venen en pack de 5 al preu de 31€.  

(més informació a http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar ) 
 
El menú que s’hi prepara és el següent: 
 

 PRIMERA SETMANA  SEGONA SETMANA  

DL 
• Minestra de verdura 
• Mandonguilles a la jardinera 
• Làctic 

• Espiral amb tonyina 
• Pit de gall dindi amb salsa tomàquet 
• Làctic 

DM 
• Macarrons mediterranis 
• Filet de lluç amb llimona, ceba 
• Fruita 

• Escudella 
• Salsitxes pollastre 
• Fruita 

DC 
• Llenties amb verdures 
• Escalopins pollastre 
• Làctic 

• Crema carabassa 
• Conill al forn 
• Làctic 

DJ 
• Arròs a la cubana 
• Salsitxa de porc planxa 
• Fruita 

• Arròs tres delícies 
• Tilàpia amb verdures 
• Fruita 

DV 
• Sopa de brou 
• Truita de patates 
• Fruita 

• Patata amb mongeta 
• Llibrets llom 
• Fruita 

 
 TERCERA SETMANA  QUARTA SETMANA  

DL 
• Mongetes guisades 
• Hamburguesa pollastre 
• Làctic 

• Pasta tricolor 
• Mandonguilles 
• Làctic 

DM 
• Espaguetis bolonyesa 
• Filet de panga amb tomàquet, ceba 
• Fruita 

• Trinxat muntanya 
• Escalopa de llom 
• Fruita 

DC 
• Puré (patata, porro, pastanaga) 
• Fricandó amb bolets 
• Làctic 

• Sopa de peix 
• Pollastre al forn 
• Làctic 

DJ 
• Fideus a la cassola 
• Croquetes pollastre 
• Fruita 

• Cigrons estofats 
• Hamburguesa vedella 
• Fruita 

DV 
• Crema de carbassó 
• Llom guisat 
• Fruita 

• Arròs tres delícies 
• Tilàpia amb salsa de pastanaga 
• Fruita 

 
Amanides (acompanyen el menú cada dia): 
— Tipus 1: Enciam, tonyina, cranc, olives 
— Tipus 2: Enciam, tomàquet, pinya, tonyina, olives 
— Tipus 3: Enciam, tonyina, cranc, ou dur 
— Tipus 4: Enciam, tomàquet, tonyina, panses, olives 
— Tipus 5: Enciam, ceba, pastanaga, blat de moro 
 
Durant una setmana no es repeteix cap dels cinc tipus d’amanida. 
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Transport escolar 
 

 
Línies de transport escolar associades a l’Institut Joan Brudieu 
(més informació a http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar ) 

 
 
S’han establert els següents horaris d'arribada i de sortida: 

ARRIBADA  SORTIDA 
• Tots els dies, a les 8:40 • Dilluns i dimarts: 17:20, amb dinar inclòs 

• Dimecres i divendres: 14:00, sense dinar 
• Dijous: 17:00, amb dinar inclòs i monitoratge fins a l'hora de sortida 

L'alumnat que hagi de sortir abans de l'horari establert haurà de portar l'autorització pertinent dels seus 
pares o tutors. 

 

� Línia CASTELLBÒ � � (dc-dv)  
07:55 Castellbò 17:55 14:25 
08:10 Aravell 17:50 14:20 
08:20 Arfa 17:40 14:10 

08:30 Albert Vives La Salle 
La Valira 17:30 14:00 

-- 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:45 La Salle 
La Valira 

Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:00 -- 
 

� Línia BESCARAN � � (dc-dv)  
08:10 Bescaran 17:55 14:25 

08:30 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 17:30 

14:00 
-- 

08:40 Joan Brudieu  Joan  Brudieu  17:20 13:50 

08:50 La Salle 
La Valira Albert Vives 17:10 -- 

 

� Línia ESTAMARIU � � (dc-dv)  
08:15 Estamariu 17:35 14:05 
08:30 Albert Vives Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:40 Joan Brudieu  Albert Vives 17:10 -- 

 

� Línia MONTANISSELL � � (dc-dv)  
07:55 Montanissell 18:05 14:35 
08:10 Organyà – Línia Alinyà  17:50 14:20 
08:20 Cal Maties 17:40 14:10 
08:25 el Pla de Sant Tirs 17:35 14:05 
08:30 Adrall 17:30 14:00 
08:35 Montferrer 17:25 13:55 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:45 Pau Claris Pau Claris 17:10 -- 

 

� Línia ALINYÀ � � (dc-dv)  
07:50 Alinyà 18:09 14:39 
07:55 Perles 18:05 14:35 
08:05 Fígols 17:55 14:25 
08:10 Organyà – Línia Montanissell  17:50 14:20 
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� Línia CABÓ � � (dc-dv)  
07:50 Cabó 18:10 14:45 
08:00 Coll de Nargó 18:00 14:35 
08:10 Organyà 17:55 14:30 
08:20 Cal Maties 17:45 14:20 
08:25 el Pla de Sant Tirs 17:40 14:15 
08:30 Adrall 17:35 14:10 
08:35 Montferrer – Línia Guils del Cantó  17:30 14:05 

08:40 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 17:25 

14:00 
-- 

08:45 La Salle 
La Valira Albert Vives 17:15 -- 

 

� Línia GUILS DEL CANTÓ � � (dc-dv)  
07:50 Guils del Cantó 18:14 14:49 
08:35 Montferrer – Línia Cabó  17:30 14:05 

 

� Línia LA PARRÒQUIA D’HORTÓ � � (dc-dv)  
08:20 la Parròquia d’Hortó 17:40 14:10 

08:30 Albert Vives La Salle 
La Valira 

17:30 14:00 
-- 

08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:45 
La Salle 
La Valira Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:05 -- 
 

� Línia ARGESTUES � � (dc-dv)  
08:00 Argestues 18:00 14:30 
08:15 Bellpui 17:45 14:15 
08:25 Noves de Segre 17:35 14:05 

08:30 Pau Claris 
La Salle 
La Valira 17:25 

13:55 
-- 

08:35 Albert Vives Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:40 Joan Brudieu  Albert Vives 17:10 -- 

08:45 
La Salle 
La Valira Pau Claris 17:05 -- 

 

� Línia CALBINYÀ � � (dc-dv)  
08:15 Calbinyà 17:45 14:15 
08:35 Albert Vives La Salle 17:25 13:55 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:45 La Salle Pau Claris 17:10 -- 
08:50 Pau Claris Albert Vives  17:05 -- 

 

� Línia CIVÍS � � (dc-dv)  
07:55 Civís 17:55 14:25 
08:05 Sant Joan Fumat 17:50 14:20 
08:15 Argolell 17:45 14:15 
08:20 Farga de Moles 17:40 14:10 
08:25 Anserall 17:35 14:05 

08:30 Albert Vives La Salle 
La Valira 17:30 14:00 

-- 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:45 La Salle 
La Valira 

Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:00 -- 
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� Línia LLES � � (dc-dv)  
07:50 Lles 18:00 14:30 
07:55 Martinet – Línia Prullans  17:55 14:25 
08:05 Pont de Bar 17:50 14:20 
08:10 Arsèguel 17:45 14:15 
08:12 Torres d’Alàs 17:42 14:12 
08:15 Alàs 17:40 14:10 
08:20 Valls de Valira 17:38 14:08 

08:30 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 17:30 

14:00 
-- 

08:35 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 

08:40 La Salle 
La Valira Albert Vives 17:10 -- 

08:45 Pau Claris Pau Claris 17:05 -- 
 

� Línia PRULLANS � � (dc-dv)  
07:50 Prullans 18:05 14:35 
07:55 Martinet – Línia Lles  18:00 14:30 

� Línia TUIXENT � � (dc-dv  
07:50 Tuixent 18:05 14:35 
08:05 Cornellana 17:50 14:20 
08:10 Coll de Bancs 17:45 14:15 
08:30 Albert Vives La Salle 17:25 13:55 
08:40 Joan Brudieu  Joan Brudieu  17:20 13:50 
08:45 La Salle Albert Vives 17:15 -- 
08:50 Pau Claris Pau Claris 17:10 -- 
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Professorat 

 
 

CF: ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA ANGRILL FARRENY, Maria 505 
CALVO BELLIDO, Ricardo ECO 
LLOMBART DOMÍNGUEZ, Sílvia 510 
ORTIZ NAVARRO, Miquel Àngel 501 
SUAÑA PORTALES, Ana 622 
USACH MORELLÓ, Enric 621 

CF: INFORMÀTICA ADRIAN FUENTES, Salvador 507 (1/2) 
BESORA SEGUÉS, Vanessa 507 (1/2) 
DOMINGO PASTÓ, Montserrat 627 
JOVÉ BELLOT; Eduard 507 
MIR PORCEL, Montserrat 507 
NAVAS MONTENEGRO, Víctor 627 (1/2) 
PÉREZ LÓPEZ, Francesc X. 627 

CF: SANITARI  ESCRIBANO BORJA, Luis 620 
ISERN BONSHOMS, M.Àngels 518 
RIBERA CHALER, F. Eduard 620 

CF: SERVEIS SOCIOCULTURALS  FERNÁNDEZ GROIA, Orlando 625 
MICHANS CHICOT, Imma 625 
NEBOT SERRANO, Blai 508 
ROIG PRIETO, Marta 508 

CN: BIOLOGIA-GEOLOGIA BOIXADERA GUIXES, Núria BIO-(1/3) 
MAT-(1/3) 

CAPELL PERNIA, Neus BIO-(1/2) 
BIO-(1/2) 

ESCRIBÀ JORDANA, Gemma  

MEYA ESCOFET, Marc BIO-(2/3) 

NOGUÉS CORREIG, Eulàlia BIO-(1/2) 
CN: FÍSICA-QUÍMICA AYALA MUÑOZ, Montserrat  

MIÑAMBRES REBÉS, Josep  
MIR VILLAS, Francesc  
TOMÀS REIG, Rosa  

DIBUIX BALCELLS GASSÓ, Dolors  
MIRÓ CLOSA, Ramon DI-(1/2) 

DI-(1/3) 
SÁNCHEZ BATALLA, Susanna DI-(2/3) 

EDUCACIÓ FÍSICA CARVAJAL PICHEL, Xavier EFI-(1/2) 

CUAIRAN ROCA, Nativitat  

ISERN ESPELT, Eduard  

LL. CASTELLANA  GRAILLET CARRASCO, Yolanda de  

MARÍN ROMERO, Maialen  

MORATÓ BIXQUERT, Rosa CAS-(1/2) 
ANG-(1/3) 

RIADO AMORÓS, Anna Belen  

YAGÜE CLUA, Isabel  

LL. CASTELLANA : DIVERSITAT  
AULA OBERTA (AOB) CERQUEDA CASANOVAS, Mercè  

LL. CASTELLANA : DIVERSITAT 
AULA D ’ACOLLIDA (ACO) GINESTA ROS, Immaculada  

LL. CASTELLANA : DIVERSITAT 
UNITAT SUPORT EDUCACIÓ ESPECIAL (USEE) 

AGUILERA RIBA, Sílvia USEE-(1/2) 

SAMPÉRIZ CAMBRA, Pilar  
LL. CASTELLANA : LLATÍ-GREC CÀMARA GOMIS, Àngela  
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LL. CATALANA  BULLICH FARRÀS, Rosa  
FALCÓ GRES, Xavier  
INGLA MAS, Laura  
MARTÍ PELLICER, Anna  
PORRES TAFALLA, Neus CAT-(1/2) 

SALVADÓ CARREÑO, Victòria  
LL. ESTRANGERA: ANGLÈS ESPINOSA MARTÍNEZ, Margarita  

GRAU NAVARRO, Jordi  

MORATÓ BIXQUERT , Rosa CAS-(1/2) 
ANG-(1/3) 

RIBERA BONET, Magdalena ANG-(2/3) 

RIPOLL GASSÓ, Elena  

SALVADÓ CARREÑO, Concepció  

SINFREU ALRICH, Montserrat  

LL. ESTRANGERA: FRANCÈS BENET TILLÓ, Isabel  

SENTÍS MELER, Isabel  

MATEMÀTIQUES  BENSENY BRITO; Josep Miquel BIO-(1/3) 
MAT-(1/3) 

BETRIU CAUBET, Núria  

BOIXADERA GUIXES, Núria BIO-(1/3) 
MAT-(1/3) 

ESTEBAN JÓDAR, Rosario MAT-(1/2) 
MAT-(1/2) 

FERNÁNDEZ VIDAL, Anna MAT-(2/3) 

MARGALIDA NEBOT, Elisabet  

MIRÓ MANASANCH, Laia  

ROIGÉ GALAN, Francesc  

MÚSICA BASSOK BASSOK, Alexandra MUS-(1/2) 

MELLADO MUJAL, Narcís  

SOCIALS : FILOSOFIA ESCUDER CERQUEDA, Jordi  
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Carmen  

SOCIALS : GEOGRAFIA-HISTÒRIA CARBELO ARÀNEGA, Mònica  
GELABERT SAIZ, Carme  
MOLERO GÓNGORA, Josep  
NISTAL REFART, Jordi  
SERRA BARCONS, Josefina  

SOCIALS : RELIGIÓ EGEA MARTÍNEZ, Antoni  
MORAGUES MARTIN, Sandra  

TECNOLOGIA BOSCH BURGOS, Miguel  
CORTINA CARRERA, Manuel  
GRÀCIA BONJORN, Marta  
IGUAL TELLAECHE, Ainhoa  
SABARTRÉS SALA, Conxita  

LLENGUA PORTUGUESA VALADARES, Jacinta  
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Quadre de responsabilitats 

 
Equip directiu 

DIRECTOR FALCÓ GRES, Xavier 
CAP D’ESTUDIS SABARTRÉS SALA, Conxita 
CAP D’ESTUDIS DE CF BETRIU CAUBET, Núria 
CAP D’ESTUDIS ADJUNT  MOLERO GÓNGORA, Josep 
COORDINADOR PEDAGÒGIC  GRAU NAVARRO, Jordi 
SECRETÀRIA RIPOLL GASSÓ, Elena 

 
Càrrecs de coordinació 

COORDINACIÓ ESO ROIGÉ GALAN, Francesc 
COORDINACIÓ BTX RIADO AMORÓS, Belén 
COORDINACIÓ CF USACH MORELLÓ, Enric 
COORDINACIÓ ACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS  SERRA BARCONS, Josefina 
COORDINACIÓ PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  ESCUDER CERQUEDA, Jordi 
COORDINACIÓ LIC GELABERT SÁIZ, Carme 
COORDINACIÓ INFORMÀTICA BOSCH BURGOS, Miguel 
COORDINACIÓ QUALITAT  IGUAL TELLAECHE, Ainhoa 
COORDINACIÓ IOC GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Carmen 

 

CAPS DE DEPARTAMENT  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA  INGLA MAS, Laura 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA  YAGÜE CLUA, Isabel 
LLENGÜES ESTRANGERES RIBERA BONET, Magdalena 
MATEMÀTIQUES  MIRÓ MANASANCH, Laia 
CIÈNCIES DE LA NATURALESA  MIR VILLAS, Francesc 
TECNOLOGIA GRÀCIA BONJORN, Marta 
CIÈNCIES SOCIALS  NISTAL REFART, Jordi 
EDUCACIÓ FÍSICA CUAIRAN ROCA, Nativitat 
MÚSICA MELLADO MUJAL, Narcís 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  BALCELLS GASSÓ, Dolors 
FP ADMINISTRACIÓ [I ECONOMIA] CALVO BELLIDO, Ricardo 
FP INFORMÀTICA PÉREZ LÓPEZ, Francesc X. 
FP SANITAT  RIBERA CHALER, F. Eduard 
FP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA  NEBOT SERRANO, Blai 

 

CAPS DE SEMINARI  

CIÈNCIES DE LA NATURALESA  ESCRIBÀ JORDANA, Gemma 
LLENGÜES CLÀSSIQUES  CÀMARA GOMIS, Àngela 
FILOSOFIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Carmen 
ORIENTACIÓ A LA DIVERSITAT CERQUEDA CASANOVAS, Mercè 
LLENGÜES ESTRANGERES SENTÍS MELER, Isabel 

 
Programes d’Innovació Educativa 

CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR  
ESCOLA I SALUT  CERQUEDA CASANOVAS, Mercè 

EDUCACIÓ AMBIENTAL «ESCOLA VERDA» NOGUÉS CORREIG, Eulàlia 
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Altres càrrecs de responsabilitat 

 
RESPONSABLES AULES 
INFORMÀTIQUES CORTINA CARRERA, Manuel  

RESPONSABLE MOODLE-AULA  
PROGRAMA GUÀRDIES GARCIA, Xavier  

ESPORT ESCOLAR AL PATI ISERN ESPELT, Eduard  
AUDIOVISUALS  ESCUDER CERQUEDA, Jordi  
CORAL I ORQUESTRA MELLADO MUJAL, Narcís  

QBID USACH MORELLÓ, Enric  
QUALIFICA ’T - ACREDITA'T - 
RECONEIXEMENTS PROFESSIONALS  PÉREZ LÓPEZ, Francesc X.  

COMISSIÓ D’INFORMÀTICA 
EQUIP IMPULSOR TIC-TAC 

GRAU NAVARRO, Jordi  
SABARTRÉS SALA, Conxita  

BOSCH BURGOS, Miguel  

YAGÜE CLUA, Isabel  
GRAILLET CARRASCO, Yolanda de  

COMISSIÓ DE QUALITAT I PLA 
ESTRATÈGIC 
EQUIP IMPULSOR ACDE 

IGUAL TELLAECHE, Ainhoa  
FALCÓ GRES, Xavier  
USACH MORELLÓ, Enric  
MOLERO GÓNGORA, Josep  

EQUIP DE MILLORA 1 MOLERO GÓNGORA, Josep  
RIADO AMORÓS, Belén  
IGUAL TELLAECHE, Ainhoa  
ROIGÉ GALAN, Francesc  

EQUIP DE MILLORA 2 BETRIU CAUBET, Núria  
USACH MORELLÓ, Enric  
CALVO BELLIDO, Ricardo  
PÉREZ LÓPEZ, Francesc X.  
RIBERA CHALER, F. Eduard  
NEBOT SERRANO, Blai  

EQUIP ESCOLA VERDA GRÀCIA BONJORN, Marta  
MEYA ESCOFET, Marc  

ESCRIBÀ JORDANA, Gemma  
NOGUÉS CORREIG, Eulàlia  
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Consell Escolar 

Nomenat a partir de les eleccions celebrades el novembre de 2014  d'acord amb les disposicions establertes 
a la Resolució ENS/2160/2014, de 16 de setembre , per la qual s'estableix el calendari del procés electoral 
per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics 
(DOGC núm 6716, 29.9.14) i el Decret 102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres educatius (DOGC 
núm 5686, 05.08.10). Renovat el setembre de 2015. 
 

DIRECTOR FALCÓ GRES, Xavier   
CAP D’ESTUDIS SABARTRÉS SALA, Conxita   
SECRETÀRIA [*]  RIPOLL GASSÓ, Elena   
SECTOR PROFESSORAT BOSCH BURGOS, Miguel Fernando 2014  

CERQUEDA CASANOVAS, Mercè 2014  
FOLGUERA LACRUZ, Sílvia, 
subst. per ESCRIBÀ JORDANA, Gemma 

2012 (subst. set-15) 

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Carmen 2012  
PASCUAL BONFILL, Pascual 
subst. per CUAIRAN ROCA, Nativitat 

2014 (subst. set-15) 

PÉREZ LÓPEZ, Francesc X. 2012  
PLANAVILA PASCUET, Teresa 
subst. per NEBOT SERRANO, Blai 

2014 (subst. set-15) 

SALVADÓ SOLÉ, Marisol 
subst. per ESTEBAN JÓDAR, Rosario 

2012 (subst. set-14) 

SECTOR ALUMNAT  GRAU RIBÓ, Clara 
NO subst. 

2012 (NO subst. set-15) 

LAÍNEZ MORENO, Dídac 2014  
LÓPEZ CAPDEVILA, Clàudia 
NO subst  

2012 (NO subst set-15) 

PORTA ISERN, Enric 2014  
SECTOR PARES I MARES  OLIVELLA BALDRICH, Mariona 2014  

RITORT AGUILÀ, Josep Maria 2014  
ROSELL NEBREDA, Òscar 2012  
URDÁNIZ BONDIA, María José 2012  

SECTOR PAS GRAELL PIQUÉ, Joan 2012  
REPRESENTANT AMPA SOLANO GALÁN, Roser 

subst. per DURÓ MARTELL, M.Teresa 
2012 (subst. set-13) 

REPRESENTANT AJUNTAMENT  ISCLA ALVIÑÁ, Sílvia   
 
[*] El secretari o secretària del centre no és membre del consell escolar, però hi assisteix amb veu i sense vot, 
i exerceix la secretaria del consell (Art 45.3 del Decret 102/2010, de 3 d’agost , d’autonomia dels centres 
educatius. 
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Tutors i Tutores dels grups i Tutories personals 

 
 GRUPS TUTOR/RA     

1R 
ESO 

S1«A» Marta Gràcia Bonjorn Rosario Esteban  Angela Camara Imma Ginesta Pilar Sampériz 

S1«B» Mercè Cerqueda Casanovas Eulalia Nogués  Laura Ingla    

S1«C» Marc Meya Escofet Isabel Yagüe Imma Ginesta   

       

2N 
ESO 

S2«A» Carme Gelabert Sáiz Rosa Morato Josep.M. Benseny  Imma Ginesta  

S2«B» Ainhoa Igual Tellaeche Neus Porres Alexandra Bassok  Imma Ginesta  

S2«C» Rosa Tomàs Reig Rosa Bullich  Nati Cuairan  Imma Ginesta  

S2«D» Isabel Benet Tilló Francesc Mir  Elisabet Margalida   

       

3R 
ESO 

S3«A» Neus Capell Pernia Anna Fernandez  Concepció Salvadó  
Maria.J. Moreno 
Imma Ginesta  

S3«B» Isabel Sentís Meler Sandra Moragues Montse Sinfreu  
Concepció Salvadó 

Jacinta Monteiro Pilar Sampériz 
Imma Ginesta 

S3«C» Manuel Cortina Carrera Yolanda de Graillet  Sandra Moragues Jacinta Monteiro  

S3«D» Xavier Carvajal Pichel Anna Martí  Narcis Mellado   

       

4T 
ESO 

S4«A» Montserrat Ayala Muñoz Belen Riado  Antoni Egea  
Maria.J. Moreno 
Pilar Sampériz 

S4«B» Josefina Serra Barcons Carme Gonzalez Maialen Marín Imma Ginesta Maria.J. Moreno 

S4«C» Ramon Miró Closa Nuria Boixadera  Laia Miró  Imma Ginesta Jacinta Monteiro 

S4«D» Jordi Escuder Cerqueda Victoria Salvadó  Jordi Nistal 
Imma Ginesta  
Jacinta Monteiro 

Maria.J. Moreno 
Pilar Sampériz 

       

1R 
BTX 

B1«A» Margarita Espinosa Martínez     

B1«B» Francesc Roigé Galan     

B1«C» Eduard Isern Espelt     

B1«D» Susanna Sánchez Batalla     

       

2N 
BTX 

B2«A» Josep Miñambres Rebés     

B2«B» Gemma Escribà Jordana Magda Ribera    

B2«C» Mònica Carbelo Arànega Dolors Balcells    

B2«D» Elena Ripoll Gassó     

       

CFM 

SMX+GAD1A Miquel Àngel Ortiz Navarro Enric Usach    

SMX+GAD1B Ana Suaña Portales Ricard Calvo    

CAI+APD1A Àngels Isern Bonshoms Eduard Ribera    

CAI+APD1B Luis Escribano Borja Eduard Ribera    

SMX+GAD2A Eduard Jové Bellot Sílvia Llombart    

SMX+GAD2B Vanessa Besora Segués Víctor Navas    

CAI+APD2 Orlando Fernández Groia Maria Angrill    

SMX+GAD3 Montserrat Mir Porcel Francesc X. Pérez    

       

CFS 

ASIX 1 Montserrat Domingo Pastó Salvador Adrian    

ASIX 2 Montserrat Domingo Pastó Salvador Adrian    

EDI 1 Imma Michans Chicot Blai Nebot    

EDI 2 Marta Roig Prieto Blai Nebot    

       

CFP CAS Jordi Grau Navarro     

       

AULA D ’ACOLLIDA  Immaculada Ginestà Ros     

       

AULA OBERTA  Antoni Egea Martínez     

       

UNITAT SUPORT 
EDUCACIÓ ESPECIAL  Pilar Sampériz Cambra Sílvia Aguilera Imma Latorre   
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Personal d’Administració i Serveis 

 
SUBALTERN  CAMPRUBÍ GARRIDO, Montserrat 

PORTER HUERRE, Jordi 
SANTOS SANTANA, Lourdes 

ADMINISTRACIÓ CLOP PONTE, Eva 
GRAELL PIQUÉ, Joan 
VILARRUBLA DOMENJÓ, Dolors 

EDUCADORA D ’EDUCACIÓ ESPECIAL  LATORRE TUGUES, Imma 
 

Serveis externs 

 
INS ATENCIÓ PRÀCTICA ESPORTIVA  MORENO SIRVENT, María José Pedagoga 
EQUIP D’ASSESSORAMENT PEDAGÒGIC (EAP)  TORNÉ ALCOBER, Silvia Treballadora social 

ROCA CORNELLA, Maria Rosa Psicopedagoga 
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC)   

  
  

 
 
 

Associació de Pares i Mares 

 
PRESIDENTA URDÁNIZ BONDIA, Maria José 
VICEPRESIDENT CAMPILLO LOPERA, José manuel 
SECRETÀRIA DEL SANTO CAMPA, Margarita 
TRESORERA VACANT 
VOCALS  CAPDEVILA BOLLO, Ana María 
 CONDE GUILLADE, Helena 
 CORTÉS RODRÍGUEZ, Mari Àngels 
 DURÓ MARTELL, Teresa 
 FUSTÉ FONT, Mireia 
 GARRETA GRANJA, Laura 
 ISERN SOLDEVILA, Pilar 
 LOMBARTE BORONAT, Antoni 
 MENDOZA GRILLO, Dolors 
 MOLINÉ RABASA, Anna 
 OLIVELLA BALDRICH, Mariona 
 PORTA CERVÓS, Conxita 
 RIBES CASALS, Rosa Maria 
 RITORT AGUILÀ, Josep Maria 
 ROSELL NEBREDA, Òscar 
 SIMON BULLICH, Àngels 
 SITJES CAPDEVILA, Dolors 
 VELÁZQUEZ BLÁZQUEZ, Charo 

 
Es reuneix el tercer dimecres de cada més, a les 20.30h 
L’adreça electrònica, ampajoanbrudieu@gmail.com 
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Horari marc general 
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Calendari del curs 

 
Sessions d’avaluació i exàmens: 

 ESO BTX CFM CAS CFS 

 S1 – S2 
S3 – S4 B1 B2 SMX+GAD1 

CAI+APD1 
SMX+GAD2 
CAI+APD2 SMX3 CAS ASIX1 

EDI1 
ASIX2 
EDI2 

Preavaluació 21/10 
(S1-S4) 

20/10 -- 21/10 21/10 21/10 -- 14/10 14/10 

Final 1a aval.  04/12 04/12 20/11 04/12 04/12 04/12 20/11 20/11 20/11 
Juntes  
1a aval. 

09/12 
10/12 14/12 25/11 09/12 09/12 09/12 25/11 25/11 25/11 

Inici 2n trim.  
MO S1-S2-S3 09/12 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Inici 2n quadr.  
CAT-CAS B1 -- 01/02 -- -- -- -- -- -- -- 

Final 2a aval.  11/03 11/03 26/02 11/03 11/03 11/03 26/02 26/02 26/02 
Juntes  
2a aval. 

15/03 
16/03 14/03 02/03 16/03 16/03 16/03 02/03 02/03 02/03 

Inici 3r trim.  
MO S1-S2-S3 14/03 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Final 3a aval 08/06 08/06 13/05 03/06 

SMX+GAD2 
03/06 

CAI+APD2 
20/05 

20/05 29/04 27/05 

ASIX2 
20/05 
EDI2 
10/05 

Exàmens 
Finals MAIG -- -- 

del 
17/05 

al 20/05 
-- -- -- 

del 
17/05 

al 20/05 
-- -- 

Juntes  
Aval. final 
Contínua 
Maig 

-- -- 23/05 -- -- -- 27/05 -- 23/05 

Classes repàs  
i preparació -- -- 

del 
23/05 

al 08/06 
-- -- -- -- -- -- 

Síntesi 
Projecte 

del 
10/06 

al 16/06 
-- -- -- 

CAI+APD2:  
del 23/05 
al 03/06 

del 
23/05 

al 03/06 
-- -- 

ASIX2: 
Inici:07/03 
Final:20/05 

EDI2: 
del 11/05 
al 20/05 

Exàmens 
Finals JUNY 

del 
17/06 

al 21/06 

del 
13/06 

al 15/06 

del 
13/06 

al 15/06 

del 10/06 
al 16/06 

del 10/06 
al 16/06 

del 
10/06 

al 16/06 
-- 

del 
10/06 

al 16/06 

del 10/06 
al 16/06 

Juntes  
Aval. final 
Contínua 
Juny 

22/06 17/06 -- 06/06 06/06 06/06 -- 06/06 -- 

Juntes  
Avaluació 
Extraordinària  
Juny 

-- -- 17/06 
20/06 
21/06 

20/06 
21/06 

20/06 
21/06 -- 

20/06 
21/06 

20/06 
21/06 

Exàmens  
Finals 
SETEMBRE 

01/09 
02/09 

01/09 
02/09     01/09   

Juntes  
Avaluació 
Extraordinària  
Setembre 

05/09 05/09 -- -- -- -- 05/09 -- -- 
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Dies festius:  

 

Festa nacional d’Espanya 12/10 
Dia de lliure disposició (#1) 02/11 
Dia de lliure disposició (#2) 07/12 
Festa de la Immaculada 08/12 
Vacances Nadal del 24/12 al 07/01 
Dia de lliure disposició (#3) 08/01 
Festa local Sant Sebastià 20/01 
Dies de lliure disposició (#4 i #5) 08 i 09/02 
Vacances Setmana Santa del 19 al 28/03 
Festa del Dilluns de Pasqua Granada 16/05 
Festa de Sant Joan 24/06 
Festa local Sant Ot 07/07 

    

 Sortides i activitats   

 Concert de Nadal 21/12  
 Celebració interna del Nadal 22/12  
 Intercanvi amb INS Santanyí (La Seu d’Urgell) [provisional] del 26 al 29/01  
 XVI Jornada Orientació Universitària (exalumnat) 05/02  
 Diada interna Carnestoltes 05/02  
 Visita al Saló Ensenyament 10/03  
 Diada interna de l’Elegància 18/03  
 Viatge Istanbul (grup folk) [provisional]  del 18 al 22/04  
 Diada interna de Sant Jordi 

(assistència obligatòria) 22/04  

 Jornada Emprenedoria 
Concert Coral-Orquestra 05/05 

 

 Intercanvi amb INS Santanyí (Santanyí) [provisional] del 26 al 29/04  
 Divendres a la Plaça del Rei (coral-orquestra) 20/05  
 Festa Graduació BTX-CF 27/05  
 Sortida final curs S4 del 01 al 09/06  
 Sortides final de curs Tutories ESO (S1-S2-S3) 09/06  
 Teatre musical 11 i 12/06  
    

 Altres   

 Jornada intensiva ESO [DESEMBRE] 22/12  
 Auditoria externa 02/02  
 Proves d’avaluació S4 16/02 – 17/02  
 Proves Graduat ESO 03/03  
 Auditoria interna 12/04  
 Proves d’accés a CFGM [provisional] 04/05  
 Proves d’accés a CFGS [provisional] 11 i 12/05  
 Jornada intensiva ESO [JUNY] del 06 al 21/06  
 Selectivitat Juny del 14 al 16/06  
 Prova d’accés a CFGS restringida [provisional] 02/09  
 Selectivitat Setembre del 05 al 07/09  
    

 Reunions   

 Inici de curs S1-S2 28/09  
 Inici de curs S2-S3 29/09  
 Inici de curs BTX-CFM-CFS-CAS 30/09  
 Portes Obertes alumnat Primària: presentació ESO 03 i 10/02  
 Orientació Selectivitat 10/02  
 Portes Obertes famílies: presentació ESO 01/03  
 Orientació cap a S4  18/04  
 Portes Obertes famílies: BTX-CF 03/05  
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Extracte de les Normes d’Organització i Funcionamen t del Centre (NOFC) 

 
Capítol IV: DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT 
 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
[Aquest capítol és una còpia dels articles 21 i 22 de la Llei d’Educació de Catalunya (llei 12/2009, del 10 de juliol de 2009, DOGC núm. 
5422, 16/7/2009), els quals esdevenen una còpia dels que apareixen al Títol 2 del Decret 279/2006, de 4 de juliol (DOGC núm 4670, de 
6 de juliol de 2006) sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya] 
 
1. Tot l’alumnat té els mateixos drets i deures, sense més distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i de les 
etapes o els nivells d’ensenyament que cursin. 
 
2. L’exercici dels drets per part de l’alumnat implica el deure correlatiu del coneixement i respecte dels drets de tots els 
membres de la comunitat escolar. 
 
1.- DRETS DE L’ALUMNAT 
 
1. L’alumnat, com a protagonistes del procés educatiu, té dret a rebre una educació integral i de qualitat. 
 
2. L’alumnat, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l'Estatut i la regulació orgànica del dret a l'educació, té dret 
a: 
 
a) Accedir a l'educació en condicions d'equitat i gaudir d'igualtat d'oportunitats. 
b) Accedir a la formació permanent. 
c) Rebre una educació que n'estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme d'aprenentatge i n'incentivi i en valori 

l'esforç i el rendiment. 
d) Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal. 
e) Ésser informat dels criteris i els procediments d'avaluació. 
f) Ésser educats en la responsabilitat. 
g) Gaudir d'una convivència respectuosa i pacífica, amb l'estímul permanent d'hàbits de diàleg i de cooperació. 
h) Ésser educat en el discurs audiovisual. 
i) Ésser atès amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació. 
j) Rebre una atenció especial si es troba en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de 

desemparament. 
k) Participar individualment i col·lectivament en la vida del centre. 
l) Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent. 
m) Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional. 
n) Gaudir de condicions saludables i d'accessibilitat en l'àmbit educatiu. 
o) Gaudir de protecció social, en l'àmbit educatiu, en els casos d'infortuni familiar o accident. 
 
2.- DEURES DE L’ALUMNAT 
 
1. Estudiar per aprendre és el deure principal de l’alumnat i comporta els deures següents: 
 
a) Assistir a classe. 
b) Participar en les activitats educatives del centre. 
c) Esforçar-se en l'aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals. 
d) Respectar l’altre alumnat i l'autoritat del professorat. 
 
2. L’alumnat, a més dels deures que especifica l'apartat anterior, i sens perjudici de les obligacions que els imposa la 
normativa vigent, té aquests altres deures: 
 
a) Respectar i complir les normes d’organització i funcionament del centre. 
b) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, així com la dignitat, la intimitat 

de totes les persones membres de la comunitat educativa. 
c) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixença, raça, sexe o per qualsevol altra 

circumstància personal o social. 
d) Respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre d’acord amb la legislació vigent. 
e) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on es dugui a 

terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar. 
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f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que 
pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixin les NOFC 
del centre i la legislació vigent. 

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor 
desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria, l’orientació i de la convivència i funcionament del centre. 

h) Propiciar un ambient convivencial positiu en el qual no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 
 
 
 
Capítol V: LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
1. NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA I FUNCIONAMENT DE  L’ALUMNAT 
 
1.1. ENTRADES I SORTIDES DE L’INSTITUT 
 
1.  L’Institut obre les portes cinc minuts abans de l’inici de l’activitat acadèmica, tant al matí com a la tarda. Les entrades 
i sortides d’alumnat a les hores puntes es faran de la següent manera: 
 
a) L’alumnat d’ESO, per la porta del carrer camí de la Palanca, que dóna directament al pati. 
b) L’alumnat de l’ESO que es trobi fent classe a l’edifici C podrà sortir per la porta principal del carrer Iglesias Navarri 
c) L’alumnat de BTX i CFM’s, per la porta principal del carrer Bisbe Iglesias Navarri. 
 
2. L’alumnat no podrà sortir de l’Institut. Només es permetrà la sortida de l’institut quan l’alumne/a porti un permís dels 
pares o mares o representants legals, acompanyat de l’imprès d’autorització de sortida, que es pot recollir a Consergeria, 
i que ha d’estar signat per algun membre de l’equip directiu.  
3. L’alumnat dels ensenyaments postobligatoris podrà sortir de l’Institut durant l’estona de l’esbarjo i a l’hora de 
menjador.  
4. L’alumnat d’aquests estudis que estigui matriculat a matèries / crèdits / mòduls solts tindrà un passi especial que 
l’autoritzarà a entrar i sortir. 
5. L’alumnat de BTX i CF, en cas d’arribar tard i sense justificació, no podrà entrar a l’Institut fins l’hora següent. 
 
1.2. PASSADISSOS I CANVIS D’AULA 
 
1. Tot desplaçament que es faci per les dependències internes de l’Institut s’ha de fer amb la màxima discreció i 
celeritat, per la qual cosa no es podrà córrer pels passadissos ni tampoc es podrà cridar ni fer xiscles. A les escales, 
s’establirà un ordre de pujada i baixada, sempre mantenint la dreta i ocupant com a màxim la meitat de l’escala. Als 
passadissos, igual. 
2. Cal arribar puntualment al començament de totes les classes, ja siguin primeres hores, desdoblaments, després de 
l’esbarjo, etc. La puntualitat de l’alumnat i professorat a l’hora d’entrar i sortir de classe és imprescindible per al bon 
funcionament de l’Institut. La falta reiterada de puntualitat constitueix una falta de respecte envers la resta de la comunitat 
escolar. 
3. El canvi de classe s’anunciarà amb un timbre. L’alumnat no pot sortir al passadís excepte per canvi d’aula. Per tant, 
les visites obligades a les taquilles s’han de fer necessàriament a primera hora del matí i de la tarda i tot just en acabar 
l’estona de l’esbarjo, mai entre classes. 
4. L’alumnat no podrà sortir de l’aula fins que no toqui el timbre d’acabament de la classe, inclús quan hagi acabat de 
realitzar proves escrites. 
 
1.3. ANADES AL LAVABO 
 
1. Les portes dels lavabos de tot el centre romandran tancades en hores de classe. S’ha de procurar anar al lavabo a 
les hores del pati. En hores de classe no es podrà anar al lavabo, tret de casos d’indisposició, en què el professorat 
s’encarregarà de proporcionar la clau a l’alumnat. Hi ha lavabos a totes les plantes de l’Institut, de manera que no s’ha 
d’anar als lavabos d’altres plantes. 
2. Es posarà especial cura en el manteniment i neteja dels lavabos. En cas que intencionadament s’embussin, es 
trenquin o pateixin qualsevol deteriorament, es prendran les mesures oportunes. 
 
1.4. ESBARJOS 
 
1. A l’hora de l’esbarjo l’alumnat no podrà romandre a les classes ni als passadissos, excepte si està acompanyat per 
un professor o professora. Les aules hauran de romandre tancades amb clau i el professorat de guàrdia farà sortir tothom 
al pati. 
2. Durant l’esbarjo és responsabilitat del professorat de guàrdia vigilar que l’alumnat d’ESO no surti de l’Institut i que 
respecti les instal·lacions i les normes de convivència del centre. 
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3. Al pati, no es practicaran jocs que puguin resultar perillosos. Cap alumne o alumna que es trobi en el pati podrà 
ocupar o fer ús de les zones en què s’estiguin desenvolupant activitats lectives, en cas de coincidir-hi (per exemple, les 
classes d’Educació Física). 
4. En acabar l’esbarjo, l’entrada a classe sempre es farà amb ordre i amb la màxima celeritat possible. 
 
1.5. TAQUILLES 
 
1. Les condicions internes del lloguer de les taquilles són les següents, a part d’aquelles que explícitament vénen 
marcades en el contracte de lloguer que s’ha d’emplenar: 
a) Cada taquilla està destinada a un/a sol/a alumne/a, per tant NO ES POT CO MPARTIR. 
b) L’alumnat-llogater es responsabilitza de mantenir, al llarg del curs, la taquilla neta i ordenada i, quan acaba el curs, 

s’obliga a deixar-la neta i amb les mateixes condicions en què la va trobar. 
c) Les portes de la taquilla s’obren a partir d’una combinació que serà donada a l’inici del curs i que només ha de 

conèixer l’alumnat-llogater. Tan sols en casos excepcionals aquesta combinació es podrà canviar. 
d) L’alumnat podrà fer ús de les seves taquilles en arribar a l’Institut a primera hora, a l’hora de l’esbarjo, en sortir al 

migdia, en entrar a la tarda i, després, en sortir a la tarda. No es pot fer servir la taquilla entre classes. 
e) A l’alumnat que no faci un bon ús de la taquilla, o bé molesti altres alumnes-llogaters de taquilla (per exemple, espiar 

combinacions), se li’n retirarà el lloguer, sense dret a recuperar-ne els diners. 
 
1.6. VESTIDORS 
 
1. Els vestidors són d’ús exclusiu del departament d’educació física. 
2. Tot alumnat que accedeixi als vestidors fora del seu horari d’educació física serà derivat al cap d’estudis i podrà 
ésser sancionat amb una falta de disciplina. 
 
1.7. DESENVOLUPAMENT DE LES CLASSES: ORDRE , HIGIENE I CONSERVACIÓ 
 
1. A les classes, cal portar-hi el material necessari segons l’horari de cada dia i cal tenir-lo a punt abans que entri el 
professorat. No es destorbarà la marxa d’una classe per anar a buscar el material que algú s’ha deixat a la taquilla, o bé 
a l’aula d’on un prové. A més, cal mantenir un clima de silenci i una actitud d’ordre, respecte, atenció i interès en totes les 
activitats escolars. Tret que el professor ho demani, l’alumne no es pot moure del seu lloc. No es pot molestar el veí ni 
impedir el seu ritme de treball. 
2. És absolutament prohibit la utilització en tot el recinte de l’Institut dels indicadors làser, per la seva potencial 
perillositat. L’ús de qualsevol tipus d’aparells sonor, reproductor de música, que impliqui la connexió d’uns auriculars a les 
orelles, tan sols serà possible a l’hora de l’esbarjo, al pati, però mai als passadissos ni a les aules.  
3. Quant a l’ús dels dispositius mòbils (tauletes gràfiques o telèfons intel·ligents), es constata, per una banda, el 
potencial d’aquests dispositius per a l’adquisició de la competència digital, i, per l’altra, l’aspecte disruptiu per a la 
convivència del centre, ja que se’n pot fer un ús inapropiat en condicions inapropiades i que pot suposar una molèstia i 
manca de respecte pels qui estan al seu voltant (possibilitat de fer fotografies, filmar imatges, connectar-se a internet, etc). 
És per això que l’ús d’aquests dispositius mòbils dins les aules es permetrà a partir de les estratègies didàctiques que 
empra el professorat en el desenvolupament dels currículums, i es vetllarà perquè tothom en faci un ús apropiat en l’entorn 
adequat dins la resta d’espais de l’Institut. 
4. El professorat podrà requerir que l’alumnat dipositi en un espai determinat els aparells electrònics durant el 
desenvolupament de les classes, exàmens i totes aquelles altres activitats que es cregui convenient. L’alumnat serà 
responsable dels seus objectes personals. 
5. És obligació de tothom mantenir l’Institut net i en bon estat, així com tenir un tracte acurat i correcte del material que 
hi ha a totes les dependències. 
6. Cal mantenir l’ordre a les classes, tant de taules, cadires, armaris, penjadors, etc. Es controlarà que les taules i les 
cadires estiguin sempre arrenglerades, netes i en bon estat, sense guixades i sense xiclets enganxats a sota. 
7. Ningú no es podrà abocar per les finestres i no es llençaran ni papers, ni menjar, ni envasos, ni s’embrutarà el terra. 
Qualsevol tipus de deixalla es deixarà als contenidors corresponents i es vigilarà que es faci d’acord amb les normes de 
reciclatge. A les classes, i en les activitats de l’Institut en general, no es podrà beure ni menjar cap tipus d’aliment 
(entrepans, pastes, etc), ni xiclets, ni pipes. Tampoc als passadissos. Només és permès de menjar o beure al pati o a la 
cafeteria. Els dies de pluja es podrà fer en els llocs indicats que puguin substituir el pati. 
8.  Quan finalitzin les classes del matí, el professorat tancarà les aules i l’alumnat d’ESO que es quedi a dinar es dirigirà 
al menjador on l’esperaran els monitors o monitores, que se’n faran càrrec fins a l’inici de l’activitat lectiva de la tarda, tal 
com estableix el contracte administratiu que regula el servei de menjador. 
9. En acabar l’última hora de classe dins l’aula, que pot ser que no sigui la darrera de la jornada i que sempre estarà 
marcat en un horari que hi haurà just a l’entrada de cada espai, es col·locaran les cadires damunt de les taules per tal de 
facilitar les tasques de neteja i es tancaran tots els llums, els del sostre i els de la pissarra, i totes les finestres; alhora, 
també es tancarà amb clau l’aula. 
 
1.8. NORMES D’ÚS DELS ORDINADORS 
 
Hi ha dos principis fonamentals que cal que sempre es tinguin presents: 
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— El professorat, en qualsevol circumstància, és qui  dirigeix la classe i anuncia i ordena el que cal f er en cada 
moment. 
— L'ordinador, a l’institut, és una eina de treball . 
 
1. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada . Els ordinadors no s'endollaran durant les classes 
si no es descarrega la bateria. Quan es desendollen, no s’ha d’estirar del fil, sinó del mateix endoll. 
2. Cadascú és responsable del seu ordinador . Dins les aules i fora. Per tant, molta cura. És molt recomanable l'ús 
d'una funda per protegir el portàtil de cops. S’han d’evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments. 
3. Tot el material ha d’estar etiquetat amb el nom i cognoms de l’alumnat: ordinador, endoll, carregador, funda. 
L’aspecte de l’ordinador (salvapantalles, adhesius externs, etc) serà d’acord als criteris establerts per d’altres materials 
escolars: l’alumnat podrà personalitzar-los respectant la normativa de convivència. Els adhesius externs no poden tapar 
les etiquetes identificatives ni les tècniques. 
4. Per poder fer útil l’ordinador cal ser molt àgil en l’execució de les instruccions que dóna el professorat en cada 
moment (arrencar l’ordinador, obrir i tancar tapes...). Cal tenir sempre paper i llapis a mà per si falla l’ordinador i no quedar-
se sense treballar. 
5. Hi ha tres opcions bàsiques i l’alumnat ha de saber quina correspon a cada matèria: 
a) L’ordinador s'utilitza sempre i, per tant, cal posar-lo a punt d’inici. 
b) L’ordinador s'utilitza en funció del que diu el professorat a l’inici de la classe. L'alumnat el té a mà però no l'inicia fins 

que ho diu el professorat. 
c) L'ordinador no s'utilitza mai o quasi mai. L'alumnat el té guardat a la motxilla. 
6. Mentre el professorat explica, o l’alumnat intervé a classe, els ordinadors han d’estar amb la tapa abaixada i en mode 
d'hivernació . 
 
Ús responsable de la xarxa : 
1. En horari escolar, els ordinadors són d'ús exclusivament acadèmic i, per tant: 
a) No és permès connectar-se a d’altres webs diferents a les que el professorat indiqui. 
b) No es poden descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús acadèmic. 
c) L’alumnat no pot connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra xarxa social. 
2. No seguir aquesta norma tindrà conseqüències en la nota de la matèria corresponent. 
3. Només si el professorat ho diu expressament es pot fer una excepció a aquesta norma. 
4. Tothom té dret a preservar la seva imatge. Per aquest motiu la webcam només s’ha d’utilitzar quan ho demani el 
professorat.  
5. Tots els documents es guardaran a la carpeta “Els Meus Documents” , organitzats per matèries i trimestres/temes. 
6. Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat al llapis de memòria, que seria convenient de no compartir-lo. 
És convenient passar periòdicament un antivirus. 
 
Incidències tècniques:  
1. Quan l’alumnat es trobi amb un problema tècnic, en cap cas es podrà interrompre la classe. S’actuarà de la següent 
manera: 
a) es tornarà a intentar 
b) es provaran altres camins (exemple: si un document no s’obre amb Word, es provarà amb OpenOffice). 
c) es reiniciarà l'ordinador 
d) no es pararà en cap cas la classe i l’alumnat s’esperarà al final per solucionar-lo. 
2. Per solucionar els problemes, ja fora de l'aula, l’alumnat ha d’anar a Consergeria i deixar el seu portàtil. La solució 
més immediata que es podrà fer aquí és la “restaurar el sistema” de l’ordinador a la situació inicial. 
3. Si el problema no es soluciona, l'usuari/ària (la família) s'haurà d'encarregar de fer reparar o substituir l'equip en 
males condicions. 
 
1.9. DESPERFECTES I/O BRUTÍCIA INTENCIONADA 
 
1. Cal mantenir l’Institut net, respectar-lo i evitar l’ús indegut i/o perillós de qualsevol instal·lació. S’entén que aquestes 
mesures són extensives a qualsevol àrea, coberta o no, delimitada per les tanques de l’Institut. Qualsevol desperfecte i/o 
brutícia causada intencionadament o per negligència serà responsabilitat directa de l’autor o autora. Per tant, l’alumnat 
que intencionadament causa algun tipus de deteriorament haurà de fer-se càrrec de les despeses que es generin pel mal 
ús o, en cas que sigui possible, haurà de col·laborar personalment, tot ajudant a la reparació del desperfecte. Si no en 
surt el responsable directe, se’n farà càrrec el grup. Aquesta norma s’entén que s’aplicarà en les mateixes condicions 
quan l’alumnat estigui fora de l’Institut, realitzant activitats lectives i/o sortides. 
2. Tothom és responsable del material i de les instal·lacions de l’edifici. Ningú no ha de tolerar cap tipus de destrossa, 
mal ús o deteriorament del material i de les instal·lacions que tots utilitzem i que molts altres hauran d’utilitzar en el futur. 
3. Cada grup és directament responsable de tot allò que hi ha a la seva aula i el delegat o delegada del curs haurà de 
mantenir informat al professor tutor o professora tutora dels desperfectes que s’hi ocasionin. Quan els desperfectes 
ocasionats a l’aula o als passadissos responguin a un comportament individual o col·lectiu inadequat o negligent, s’haurà 
de respondre dels danys abonant-ne l’import, independentment d’altres mesures correctores que calgui prendre. Si es 
dóna el cas que una aula, majoritàriament les de desdoblament, ha estat ocupada per grups diversos, l’import es repartirà 
entre tots ells. 
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1.10. CIVISME, INDUMENTÀRIA, TRACTE I LLENGUATGE RESPECTUÓS 
 
1. A l’Institut hi conviuen persones de diferents edats, races, cultures, maneres de fer i de pensar. Per a això, cal 
comportar-se cívicament, sense ofendre a ningú.  
2. A l’Institut s’hi ha d’anar net i endreçat, vestit adequadament i no s’acceptarà l’ús de gorres o altres elements anàlegs. 
No es podrà portar cap tipus de vestimenta que impedeixi la realització d'activitats curriculars, la comunicació 
interpersonal, la identificació personal, o que atempti contra la salut o seguretat personal de la resta de la comunitat 
educativa, o que siguin representatius de grups socials. 
3. El professorat podrà confiscar material sempre que es compleixin les circumstàncies del punt anterior. 
4. El material requisat en cas de no recollir-se es destruirà durant el mes de juliol del curs escolar en vigor. 
5. Cal afavorir el respecte i el tracte correcte envers els altres. Cal procurar que les expressions i les paraules siguin 
sempre un instrument de comunicació, tot evitant insults, ofenses, grolleries, paraulotes, humiliacions, coaccions, etc. Cal 
prendre consciència que incomplir aquestes pautes de civisme i de respecte envers els altres, així com: 
 
a) introduir elements que puguin ofendre la sensibilitat dels altres. 
b) falsificar documents. 
c) prendre objectes que no són propis 
d) deteriorar els objectes posats al servei de l’alumnat. 
e) crear situacions de perill i/o risc per a un/a mateix/a o per als altres. 
f) amenaçar i increpar qualsevol membre de la comunitat educativa. 
g) incórrer en actes d’indisciplina, injúria o ofensa contra qualsevol membre de la comunitat escolar 
 
són considerats com a conductes greument  perjudicials per a la convivència (falta greu) i es prendran les mesures 
correctores oportunes. 
 
1.11. EL FUMAR I EL BEURE 
 
1. D’acord amb la normativa vigent del Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya i, en concret, del Departament 
d’Ensenyament es prohibeix el consum total i taxatiu del tabac en totes les dependències de l’Institut, siguin cobertes o 
no, amb l’objectiu principal d’aconseguir un ambient laboral lliure de fum de tabac en benefici de tota la comunitat 
educativa. Aquesta prohibició afecta tota la comunitat educativa: l’alumnat, independentment de la seva edat i del tipus 
d’ensenyament que cursi, el professorat, el personal d’administració i serveis i tota persona que estigui dins del recinte 
escolar, inclosos els patis. A l’Institut, a més, no hi haurà cap àrea reservada per a fumadors. La prohibició del consum de 
tabac estarà degudament publicada i assenyalada en tot l’Institut. 
2. No es permet el consum ni la tinença de begudes alcohòliques en l’Institut. Per tant, no se li permetrà entrar aquest 
tipus de begudes en el recinte escolar. La cervesa és considerarà beguda alcohòlica. 
3.  Tampoc no es permet el consum o tinença de drogues en l’Institut. 
4.  En les sortides i viatges no es permetrà el consum o tinença de substàncies que provoquen dependència: drogues, 
begudes alcohòliques, i altres productes. Aquesta normativa afecta el professorat, l’alumnat, i qualsevol persona que 
participi en aquesta activitat. 
5.  L’alumnat que incompleixi aquesta secció serà degudament advertit i, si s’escau, sancionat d’acord amb el règim 
disciplinari vigent, prèvia comunicació als pares. 
 
 
 
2. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 
 
2.1. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 
 
1. L’assistència de l’alumnat a classe és obligatòria i la seva manca de compliment provoca una incidència negativa i 
directa en el procés d’aprenentatge, tant si són justificades com si no ho són. El professorat controlarà cada hora la 
inassistència de l’alumnat a classe i introduirà a l’ALEXIA l’absència. Si un alumne o alumna té absències, el pare, mare 
o tutors legals podran anotar les observacions que creguin pertinents en el programa Alexia o bé les podrà 
excepcionalment justificar per escrit no més tard del segon dia de la seva reincorporació fent servir el full de justificació 
d’absències , que haurà de demanar a Consergeria o descarregar de la pàgina web. 
2. L’exercici de la puntualitat a l’hora d’entrar a classe és necessari i obligatori, tant pel bon funcionament de l’Institut 
com pel respecte a tots els membres de la comunitat educativa. Un cop hagi tocat el timbre d’entrar a classe, si l’alumne 
o alumna no hi és, el professorat farà constar l’absència a Alexia. L’alumnat d’estudis postobligatoris en cas d’arribar tard 
no podrà entrar a classe fins l’hora lectiva següent. A l’alumnat d’ESO podrà entrar i, llavors, es farà constar el retard, 
sempre i quan el professorat el consideri injustificat, introduint el codi «R» («Retard») a ALEXIA. En cap cas l’alumnat 
romandrà pels passadissos ni pel pati. 
3. El professorat i l’equip directiu no tenen cap responsabilitat ni civil ni penal en el cas d’inassistència d’un alumne a 
l’Institut i de les accions que aquest alumne o alumna pugui cometre durant l’esmentada inassistència. 
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4. Quan un alumne no s’incorpora al centre, o deixa d’assistir-hi durant el termini de dos mesos, sense una causa 
justificada i un cop exhaurides les vies de comunicació amb l’interessat o amb la família, se’l dóna de baixa d’ofici. 
 
2.2. EFECTES DE L’ACUMULACIÓ DE LES FALTES D’ASSISTÈNCIA 
 

NIVELL 
ACUMULACIÓ  

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

1r ESO 
2n ESO 

15 hores � Apercebiment amb notificació als pares 
� Per a l’alumnat que superi el 25% 

de les faltes d’assistència en un 
trimestre s’activarà el protocol 
d’absentisme. 

30 hores 

� Apercebiment amb notificació als pares  
� Comunicació a la treballadora social de 

l’EAP 
� Pèrdua del dret a assistir a activitats 

extraescolars. 

3r ESO 
4t ESO 

20 hores � Apercebiment amb notificació als pares 
� Per a l’alumnat que superi el 25% 

de les faltes d’assistència en un 
trimestre s’activarà el protocol 
d’absentisme. 

40 hores 

� Apercebiment amb notificació als pares  
� Comunicació a la treballadora social de 

l’EAP 
� Pèrdua del dret a assistir a activitats 

extraescolars. 
 

NIVELL 
ACUMULACIÓ  

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

BTX 
CF 

20 hores � Apercebiment amb notificació als pares 

 40 hores � Apercebiment amb notificació als pares  
� Pèrdua del dret a assistir a activitats extraescolars. 

60 hores � Possibles mesures disciplinàries 
 
1. L’acumulació d’absències a BTX i a CF pot provocar la impossibilitat de l’aplicació correcta dels criteris generals 
d’avaluació i la pròpia avaluació contínua. Cada matèria / crèdit / mòdul/ unitat formativa avaluarà, si s’escau, l’assistència 
de la forma que especifiqui en la programació de l’assignatura, comunicant-ho a l’alumnat a principis de curs. Per tots 
aquests motius, l’Institut farà un seguiment global i anual de l’assistència de l’alumnat, adoptant les següents mesures:  
a) L’acumulació del, com a màxim 20% d’hores d’absència a classe comportarà la pèrdua del dret d’avaluació contínua 

en aquesta matèria, crèdit mòdul/ Unitat formativa i una sanció disciplinària, si s’escau. Aquest fet es comunicarà als 
pares i al Cap d’estudis. 

b) Els Departaments consignaran en les seves Programacions didàctiques el nombre màxim de faltes d’assistència per 
a poder tenir dret a l’avaluació.  

 
2.3. EFECTES DE L’ACUMULACIÓ DELS RETARDS INJUSTIFICATS 
 
1. L’acumulació de retards injustificats pot distorsionar la correcta aplicació dels criteris generals d’avaluació i la pròpia 
avaluació contínua de les assignatures, per la qual cosa la seva indeguda reiteració podrà comptar a efectes d’avaluació 
segons determini la seva programació, comunicant-ho a l’alumnat a principis de curs, independentment del nivell al qual 
estigui matriculat. A més, cada àrea/matèria avaluarà, si s’escau, els retards de la forma que especifiqui en la programació 
de l’assignatura, comunicant-ho a l’alumnat a principis de curs. 
 

NIVELL ACUMULACIÓ  
Retards MESURA CORRECTORA 

Tots 

8 retards � Apercebiment a l’alumne 
16 retards � Apercebiment amb notificació als pares 
24 retards � Pèrdua del dret a assistir a activitats extraescolars  
30 retards � Possibles mesures disciplinàries 

 
2.4. FALTA D’ASSISTÈNCIA A CLASSE PER DECISIÓ COL·LECTIVA DE L’ALUMNAT (VAGA) 
 
1. En cas de convocatòria de manifestació o jornada d’inassistència a classe (vaga d’alumnes) en horari escolar, 
aquests hauran de seguir les següents pautes:  
a) El Consell de Delegats i Delegades es reunirà per estudiar i decidir, primer, si la convocatòria respon a alguna 

associació sindical d’estudiants legalment constituïda, si la convocatòria ha estat prèviament anunciada i la 
transparència de la qual estigui suficientment contrastada, segon, si la convocatòria a la inassistència a classe (vaga) 
o a la manifestació és unitària i, tercer, si segueix la convocatòria col·lectivament i creu viable proposar-la a les 
classes. En cas afirmatiu informarà de l'inici del procediment a l’equip directiu de l’Institut.. 
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b) L’alumnat de 1r i de 2n d'ESO queda exclòs de qualsevol convocatòria. L’Institut no acceptarà cap compromís 
col·lectiu de participació de l’alumnat de 1r i de 2n d’ESO en una jornada d’inassistència a classe (vaga), ja que la 
seva implicació individual és responsabilitat exclusiva dels pares, mares o representants legals. 

c) Cal fer una àmplia publicitat de la convocatòria, en la qual hi haurà de constar d’on prové la proposta i els motius de 
la convocatòria. Cada delegat i delegada és responsable de fer una explicació de la plataforma reivindicativa a la 
seva classe, fer-ne un debat en profunditat i, si s’escau, proposar-ne una votació. 

d) Les votacions seran secretes i per grup. Al document de votació hi ha de constar la durada de la inassistència a 
classe (vaga), que no pot ser superior a dos dies. Passat aquest termini serà necessària una nova votació que 
ratifiqui la inassistència en les mateixes condicions. La realització i l’escrutini d’aquestes votacions ha de respectar 
totes les normes democràtiques.  

e) El resultat de les votacions haurà de quedar reflectit en actes de votació en les quals hauran de constar els vots a 
favor de la proposta, els vots en contra, les abstencions i els vots nuls, així com el recompte de tot l’alumnat que ha 
votat. Perquè una votació sigui vàlida sempre hi ha d’haver un quòrum del 90% de l’alumnat matriculat en un grup. 
Els resultats totals de les votacions els recollirà un o una dels/les representants de l’alumnat en el Consell escolar i 
els farà saber a l’equip directiu. Aquest avís ha d’arribar al Director/a abans de les 48 hores de l’inici de la jornada 
d’inassistència a classe (vaga) o manifestació.  

 
2. Si l’equip directiu considera que el procediment ha estat correctament portat a terme i la convocatòria té sentit dins 
de l’àmbit escolar, es seguirà el següent procediment:  
a) L’equip directiu farà arribar una carta als pares, mares o representants legals de l’alumnat en què comunicarà la 

intenció de l’alumnat d’adherir-se a la convocatòria de manifestació o de jornada d’inassistència a classe (vaga) i el 
nombre i horari de les classes afectades.  

b) En el cas de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, i també els de BTX i de CF, els pares, mares o representants legals hauran 
de signar la conformitat i autoritzar la sortida de l’Institut, en el cas de manifestacions, o bé la justificació de l’absència 
del seu fill o filla en una jornada d’inassistència a classe (vaga). En ambdós casos, es faran responsables de 
l’absència de l’alumne o alumna i del que facin els seus fills i filles en l’exercici del dret d’inassistència a classe (vaga) 
o del dret a manifestar-se. L’autorització s’adreçarà al professorat tutor de grup, que se’n farà responsable. 

c) Si la manifestació o jornada d’inassistència a classe (vaga) implica abandonar l’Institut enmig de l’horari lectiu, la 
sortida s’intentarà que es realitzi en acabar l’hora de classe. 

 
3. Es posarà falta d’assistència. 
4. En cap cas, una jornada d’inassistència a classe (vaga) convocada per l’alumnat és vinculant per al professorat. Per 
tant, s’entén que el professorat haurà de seguir exercint les seves funcions, estarà obligat a complir el seu horari habitual, 
a atendre l’alumnat que resta a l’Institut i que no secunda la jornada d’inassistència a classe (vaga), i no estarà obligat a 
ajornar les proves o exàmens programats prèviament. En cas de seguir l’activitat lectiva normal, l’alumnat que ha secundat 
la jornada d’inassistència a classe (vaga) o manifestació assumirà no haver rebut els ensenyaments que s’hagin pogut 
impartir durant la seva inassistència i el professorat podrà considerar que la matèria prevista durant la jornada de 
d’inassistència a classe (vaga) haurà estat explicada i, per tant, serà exigible en proves futures. 
 
 
 
3. RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT 
 
PRINCIPIS GENERALS 
 
1. Totes les faltes relacionades amb la convivència de l’alumnat són objecte de correcció pel centre si tenen lloc dins 
el recinte escolar o durant la realització d'activitats complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de 
menjador i transport o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l'adopció de les mesures correctores i 
sancionadores que escaiguin els actes de l’alumnat que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats 
per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i afectin altre alumnat o altres membres de la comunitat educativa. 
 
3.1. IRREGULARITATS O INFRACCIONS DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (FALTES LLEUS) 
 
1. Es consideraran irregularitats o infraccions de les normes de convivència (faltes lleus ) tipificades com a 
amonestacions o incidències i faltes de disciplina les següents. 
a) Amonestació o incidència: Es refereixen als actes que pertorben el normal desenvolupament de la classe dins l’aula 

i/o el centre: 
• Aixecar-se sense permís. 
• No fer cas de les indicacions del professorat. 
• Interrompre sense motiu. 
• Xerrar amb els companys/es 
• Aixecar la veu 
• Retardar innecessàriament l’inici de la classe o d’un tasca 
• No dur el material 
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• No portar els deures 
• Embrutar lleument dependències del centre 
• Menjar i/o beure a classe 
• Romandre al pati en hores lectives 
• Cridar als passadissos durant un canvi d’aula 
• Entrar en una altra aula sense trucar a la porta 

 
b) Falta de disciplina: 

• L’acumulació de 10 amonestacions o incidències 
• Les faltes injustificades d'assistència a classe i la reiteració dels retards 
• El deteriorament lleu de les dependències del centre i/o de les pertinences dels altres membres de la comunitat 

educativa. 
• Sortir de l’aula sense permís. 
• Ús inapropiat dels dispositius mòbils 
• Portar auriculars sense el permís explícit del professorat 
• Estar connectat a pàgines web diferents de les notificades pel professorat 
• Desobeir reiteradament les indicacions del professorat. 
• Perdre el respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa (professorat, personal no docent, alumnat): 

cridar, no deixar parlar, ridiculitzar, embrutar significativament les dependències del centre, .... 
 
3.2. CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (FALTES GREUS) 
 
1. Es consideren conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu (faltes greus ): 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a altres membres de la comunitat 

educativa, l’assetjament escolar (bullying), el deteriorament intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin 
greument contra llur intimitat o llur integritat personal. 

b) L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, el deteriorament greu de les 
dependències o els equipaments del centre, la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la 
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests 
actes. El fumar i el beure alcohol en qualsevol espai dins del recinte educatiu es considerarà una falta greu. 

d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 
 
3.3. CONDUCTES ESPECIALMENT GREUS I PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (FALTES MOLT GREUS) 
 
1. Es consideren conductes especialment greus i perjudicials per a la convivència en el centre educatiu (faltes molt 
greus ) les conductes i els actes a què fa referència l'apartat anterior que impliquin discriminació per raó de gènere, sexe, 
raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats. 
 
3.4. CORRECCIONS I SANCIONS A LES FALTES RELACIONADES AMB LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE: CRITERIS 

D’APLICACIÓ 
 
1. L'aplicació de mesures correctores i sancions no pot privar els alumnes de l'exercici del dret a l'educació ni, en 
l'educació obligatòria, del dret a l'escolarització. En cap cas no es poden imposar mesures correctores ni sancions que 
atemptin contra la integritat física o la dignitat personal dels alumnes.  
2. La imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte una gradació que es concreta en: 
a) Les circumstàncies personals, familiars i socials i l’edat de l’alumnat afectat. 
b) La proporcionalitat de la sanció amb la conducta o acte que la motiva. 
c) La repercussió de la sanció en la millora del procés educatiu de l’alumnat afectat i de la resta de l’alumnat. 
d) L’existència d’un acord explícit amb els progenitors o tutors legals, en el marc de la carta de compromís educatiu 

subscrita per la família, per administrar la sanció de manera compartida. 
e) La repercussió objectiva en la vida del centre de l’actuació que se sanciona. 
f) La reincidència o reiteració de les actuacions que se sancionen. 
 
3.5. MESURES CORRECTORES I APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES A LES IRREGULARI-TATS O INFRACCIONS DE 

LES NORMES DE CONVIVÈNCIA (FALTES LLEUS) 
 
1 Mesures correctores i aplicació 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Insti tut Joan Brudieu  

C/ Bisbe Iglesias Navarri, 27 � 25700 - La Seu d'Urgell 
Telèfons: 973 35 04 03 � Faxos: 973 35 56 50 — 973 35 56 49 

A/e: iesjoanbrudieu@xtec.cat – Web: www.iesjoanbrudieu.net  

 

Aquest document (1516_Inici_curs_Reunio_families_Dossier) pot quedar obsolet una vegada imprès (9-oct-15) 
Pàgina 

34 de 40 
 

 MESURES CORRECTORES APLICACIÓ  

AMONESTACIÓ 
O 

INCIDÈNCIA 

a) Amonestació oral. 
b) Separació de l’aula de classe per un període 

NO superior a 5 minuts.  
c) Privació del temps d’esbarjo acompanyat del 

professor/a. 
d) Amonestació escrita a l'agenda de l'alumnat. 
e) Participació en un procés de mediació per a 

la resolució de conflictes com a complement 
de les altres correccions. 

a) Qualsevol professor de l’institut, escoltat 
l’alumne. 

b) Una amonestació o incidència NO 
comportarà mai l’expulsió de l’aula. 
S’entrarà a Alexia amb el codi “A” 
explicant el motiu de la amonestació o 
incidència. 

c) Els retards s’entraran a l’Alexia amb el 
codi “R” 

d) El tutor de grup controlarà les incidències 
de l’alumnat del seu grup classe i 
comunicarà les pertinents acumulacions 
(amonestacions i/o retards) a Cap 
d’Estudis. 

FALTA 
DE 

DISCIPLINA 

a) Expulsió de l'aula per la resta del temps de 
classe. 

b) Compareixença immediata davant del cap 
d'estudis. 

c) Amonestació escrita per part del cap 
d’estudis. Si l’alumne és menor d’edat, 
caldrà que els pares o representants legals 
tinguin coneixement escrit de l’amonestació.  

d) Suspensió del dret de participar en activitats 
extraescolars o complementàries de 
l’institut. 

e) Participació en un procés de mediació per a 
la resolució de conflictes com a complement 
de les altres correccions.  

a) Qualsevol professor de l’institut, en el 
supòsit de les mesures correctores 
previstes en els apartats a) i b).  

b) El cap d’estudis en el supòsit de la resta 
de mesures correctores previstes.  

c) Una falta de disciplina comportarà entrar-
la a Alexia amb el codi “D” explicant-ne el 
motiu, omplir el full de disciplina i 
comunicar-ho a la família. 

 
2. Aspectes a tenir presents quan un alumne es expulsat de l’aula (falta de disciplina) 

1. L’alumne s’ha de dirigir a la sala de professors i demanar el full de falta de disciplina 
2. Ha d’omplir el full amb totes les seves dades,curs, grup, professor qui imposa la sanció, tutor personal, data i 

hora. 
3. Escriure les al·legacions pertinents 
4. Entregar el full al professor de guàrdia 
5. Restar a la sala de sancionats el que resta de temps 

 
3. Efectes de l'acumulació de faltes de disciplina: 

1. Els efectes de l’acumulació de conductes contràries i conductes greument perjudicials queda reflectit a la següent 
taula. Sempre que hi hagi una acumulació de faltes de disciplina es comunicarà a la família amb les pertinents 
apercebiments per mitjà d’un comunicat escrit i amb còpia per a cap d’estudis i tutor/a personal de l’alumne al 
centre. 

 
Nivell  Acumulació  Sanció  Reincidència  

1r ESO 
2n ESO 

3 faltes 1 dia 

� Amb 6 faltes, privació del dret  
 a assistir a Activitats Extraescolars 

6 faltes + 2 dies 
9 faltes + 5 dies 

15 faltes + 2 dies 
18 faltes + 5 dies 

3r ESO 
4t ESO 

3 faltes 2 dies 

� Amb 3 faltes, privació del dret 
 a assistir a Activitats Extraescolars 

6 faltes + 5 dies 
9 faltes + 2 dies 

12 faltes + 5 dies 
15 faltes + 5 dies 

BTX 
CF 

Cada 3 faltes 5 dies � Amb 2 faltes, privació del dret  
 a assistir a Activitats Extraescolars 

 
4. Aspectes a tenir present amb les «sancions» que comporten inassistència a classe 

1. Quan a un alumne o alumna se li ha aplicat una sanció, i ha de passar uns quants dies a casa seva, es segueixen 
les següents passes: 
a) El o la cap d’estudis es posa en contacte amb la família per tal de comunicar la sanció, i pactar el o els dies 

que l’alumne quedarà exclòs d’assistir a classe. 
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b) El o la cap d’estudis elaborarà el document relatiu a l’apercebiment i/o sanció.  
c) Es realitzaran dues còpies d’aquest document degudament complimentat i signat per ambdues parts. 
d) S’entregarà una còpia del document als pares, una altra al tutor o tutora personal, quedant el document 

original en l’arxiu de cap d’estudis. 
e) El/la cap d’estudis entrarà la sanció de l’alumne/a a l’ALEXIA, introduint les absències amb el codi “F” (falta) 

i posant l’observació “SANCIONAT” a totes les hores que l’alumne o l’alumna sancionat no haurà rebut. 
f) El/la cap d’estudis comunicarà a tot l’equip docent els dies de sanció de l’alumne/a per tal que tot el 

professorat li posi feina. 
g) El tutor personal es posarà en contacte amb els pares per tal d’establir estratègies per tal de millorar el 

l’actitud i/o comportament de l’alumne. 
h) El professorat farà el seguiment dels deures imposats a l’alumne o alumna. 

 
5. Informació a les Famílies 

1. Tota la informació a les famílies es trametrà a través de l’Alèxia . 
 
3.6. SANCIONS A LES CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (FALTES GREUS) I 

A LES CONDUCTES ESPECIALMENT GREUS I PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE (FALTES MOLT GREUS) 
 
1 Sancions a les Conductes greument perjudicials per a la convivènci a en el centre (faltes greus) : 

a) Reparació econòmica dels danys causats.  
b) Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries de l’institut, per un període màxim 

de tres mesos o pel temps que resti per a la finalització del corresponent curs acadèmic.  
c) Suspensió del dret d’assistència al centre per un període màxim de tres mesos o pel temps que resti per a la 

finalització del corresponent curs acadèmic, sense que això comporti la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, 
i sens perjudici de l’obligació de realitzar determinats treballs acadèmics al domicili de l’alumne.  

d) Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre.  
 
2 Sancions a les Conductes especialment greus i perjudicials per a l a convivència en el centre (faltes molt 

greus) : 
a) En el casos de faltes molt greus s’aplicaran les sancions corresponents als apartats c), i d) de l’apartat anterior. 

 
3.7. APLICACIÓ DE LES SANCIONS DE LES FALTES GREUS I MOLT GREUS 
 
1. Les faltes greus i molt greus només podran ésser objecte de sanció amb la prèvia instrucció d’un expedient d’acord 
amb els següents procediments:. 

a) Procediment abreujat 
b) Procediment ordinari (expedient disciplinari) 

 
a) Procediment abreujat  
1. Quan, en ocasió de la presumpta comissió de faltes greument perjudicials per a la convivència, l’alumne/a, i la seva 
família en els i les menors d’edat, reconeixen de manera immediata la comissió dels fets i accepten la sanció corresponent, 
la direcció imposa i aplica directament la sanció. Tanmateix, ha de quedar constància escrita del reconeixement de la falta 
comesa i de l’acceptació de la sanció per part de l’alumne/a i, en els i les menors d’edat, del seu pare, mare o tutor o 
tutora legal.  
 
b) Procediment ordinari: expedient disciplinari  
1. El director de l’institut és la persona competent per incoar l’expedient disciplinari i designar un/a docent per a la 
instrucció de l’expedient. La proposta d’expedient la fa l’equip docent. (L’equip docent: recull els fulls d’incidència, proposa 
al tutor com a instructor o un altre professor, redacta l’informe sobre el cas, suggereix la tipificació de la conducta o falta, 
i suggereix la sanció o mesura correctiva).  
2. El tutor informa de la incoació de l’expedient disciplina l’alumnat afectat i, en el cas de menors de 18 anys, també a 
la família o tutors legals.  
3. Per tal d’evitar perjudicis majors a l’educació de l’alumnat afectat o a la de la resta d’alumnat del centre, en incoar 
un expedient la direcció del centre pot aplicar, de manera excepcional, una suspensió provisional d’assistència a classe 
per un mínim de tres dies lectius prorrogables fins a un màxim de 20 dies lectius, que ha de constar en la resolució de la 
direcció que incoa l’expedient. Aquesta suspensió pot comportar la no-assistència al centre. En tot cas, en la suspensió 
provisional d’assistència a classe, que s’ha de considerar a compte de la sanció, l’equip docent i el tutor han de determinar 
les activitats i mesures educatives a dur a terme durant aquest període.  
4. L’instructor/a practica les actuacions que consideri pertinents per l’esclariment dels fets així com per la determinació 
de les persones responsables i elabora la proposta de resolució provisional.  
5. L’expedient disciplinari haurà de contenir:  
a) El nom i cognoms de l’alumnat.  
b) Els fets imputats i la responsabilitat de l’alumne implicat.  
c) La data en la qual es van realitzar els fets.  
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d) La proposta de sanció, així com, si escau les activitats d’utilitat social per al centre i, en el seu cas, l’import de 
reparació o restitució dels danys o materials que eventualment hagin quedat afectats per l’actuació que se sanciona.  

6. Tràmit de vista i audiència: abans de formular la proposta definitiva de sanció, en un termini de 5 dies lectius, 
l’instructor/a ha d’escoltar l’alumnat afectat (i els pares o tutors legals, si escau) i els dóna vista de l’expedient completat 
fins a la proposta de resolució provisional, per tal que puguin manifestar la seva conformitat amb allò que en l’expedient 
s’estableix i es proposa o bé hi puguin formular al·legacions en un termini de 5 dies lectius a partir de la data de la vista.  
7. Transcorreguts els terminis de vista i audiència, l’instructor/a formula la proposta definitiva de sanció.  
8. El Director/a dicta resolució imposant la sanció que correspongui.  
9. Per garantir l’efecte educatiu de l’aplicació de les sancions que comportin la pèrdua del dret a assistir temporalment 
al centre en les etapes d’escolarització obligatòria es procurarà l’acord del pare, mare o tutor o tutora legal. Quan no 
s’obtingui aquest acord, la resolució que imposa la sanció expressarà motivadament les raons que ho han impedit. La 
sanció d’inhabilitació definitiva per cursar estudis en el centre, en les etapes obligatòries, ha de garantir a l’alumne/a un 
lloc escolar en un altre centre. El Departament d'Educació ha de disposar el que sigui pertinent quan el centre afectat no 
pugui gestionar directament la nova escolarització de l’alumnat en qüestió.  
10. El Director/a notifica a alumnat i als pares o tutors legals la resolució adoptada  
11. Un cop resolt l’expedient per la direcció del centre, i a instàncies dels pares o tutors legals, o de l’alumnat afectat si 
és major d’edat, el consell escolar pot revisar la sanció aplicada, sens perjudici, de la presentació dels recursos o 
reclamacions pertinents davant els serveis territorials corresponents.  
12. Contra les resolucions del director o de la directora dels centres educatius públics es pot interposar recurs d’alçada, 
en el termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació, davant el director o la directora dels serveis 
territorials corresponents, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.  
13. Les faltes i sancions a què es refereix aquest procediment prescriuen, respectivament, als tres mesos de la seva 
comissió i de la seva imposició  
14. La direcció del centre ha d’informar periòdicament el consell escolar dels expedients que s’han resolt.  
 
3.8. RESPONSABILITAT PER DANYS  
 
1. L’alumnat que, intencionadament o per negligència, causi danys a les instal·lacions o el material del centre o en 
sostregui material ha de reparar els danys o restituir el que hagi sostret, sens perjudici de la responsabilitat civil que el 
correspongui, a ells mateixos o a les famílies, en els termes que determina la legislació vigent. 
 
3.9. DISCIPLINA AL SERVEI DE MENJADOR 
 
1. Si es produeixen incidents o conductes contràries a les normes de convivència i funcionament del Servei de 
menjador, s’aplicaran les mesures que estableixi el centre educatiu en coordinació amb el Consell Comarcal: 
a) Tres comunicats de disciplina comportaran la pèrdua del dret d’assistència al menjador el dia següent. En cas que 

l’alumne o alumna no pugui ser recollit per la seva família a l’hora de dinar, aquest serà exclòs de l’activitat lectiva 
del seu grup durant un dia. 

b) Sis comunicats de disciplina comportaran la pèrdua del dret de menjador durant tres dies. En cas que l’alumne o 
alumna no pugui ser recollit per la seva família a l’hora de dinar, aquest serà exclòs de l’activitat lectiva del seu grup 
durant dos dies. 

 
3.10. DISCIPLINA AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR 
 
1. En el supòsit de mal comportament i/o d’avisos reiterats a un mateix alumne o alumna se li podrà privar el dret 
d’utilització del transport, en aplicació de les normes de funcionament i convivència i en coordinació amb el Consell 
Comarcal.  
a) Tres comunicats de disciplina comportaran la pèrdua del dret de transport el dia següent. 
b) Sis comunicats de disciplina comportaran la pèrdua del dret de transport durant tres dies a partir de l’últim comunicat 
c) L’alumnat i la seva família s’hauran de fer càrrec de tots aquells desperfectes i/o destrosses ocasionades als autocars 

o serveis de transport degut a comportaments incívics. 
 
 
 
Capítol VIII: ACCIDENTS I INSDISPOSICIONS 
 
8.1. ACCIDENTS I INDISPOSICIONS 
 
Correspondrà al professorat de guàrdia el control del desenvolupament de les actuacions en cas d’accident o indisposició 
tant de l’alumne com d’un professor o professora, i procedirà d’acord al següent protocol. [...] 
 
Si un alumne/na  pren mal o es troba indisposat al llarg de l'horari escolar: 
• El professor o professora que estigui al càrrec de l'alumne o alumna l'atendrà i decidirà el tipus d'actuació en funció de 

la gravetat que apreciï. 
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• Si ho considera oportú, avisarà el professorat de guàrdia i li indicarà quines actuacions considera pertinents que s’han 
de dur a terme. A partir d’aquest moment, el professorat de guàrdia es farà càrrec de l’alumne o alumna fins a la 
resolució o fins al seu trasllat al Centre Mèdic. 

• Seguint les instruccions rebudes, el professorat de guàrdia atendrà l’alumne i avisarà, si s’escau, el pare o mare o 
representant legal de l’alumne o alumna. 

• Si l’alumne hagués de marxar a casa, s’esperarà a la sala de castigats o a la sala de visites fins que els seus familiars 
el vinguin a buscar. En aquest moment, el professorat de guàrdia l’acompanyarà a la sortida. 

• Si s'esdevé el cas d’haver de traslladar l’alumne o alumna al Centre Mèdic, caldrà, en primer lloc, notificar-ho a un 
representant de l’equip directiu de l'Institut; el qual decidirà com i qui traslladarà l’alumne o alumna. 

• El professorat de guàrdia anotarà la incidència en el «Full de guàrdies» corresponent per tal que el professorat de 
guàrdia successiu n'estigui assabentat i vetlli per la resolució final de l'incident.  

• Alhora, el professorat de guàrdia també haurà d’emplenar la fitxa corresponent del Quadern d’Incidències cada vegada 
que es faci responsable d’un alumne o alumna accidentat o indisposat. 

• El professor o professora que estava al càrrec de l’alumne o alumna vetllarà perquè el material escolar d’aquest alumne 
o alumna indisposat/ada sigui traslladat a Consergeria 

 
L’alumne o alumna serà acompanyat al Centre mèdic (hospital o CAP) seguint aquest ordre de prioritats: 

— en primer lloc, per un/a dels conserges 
— en segon lloc, pel professorat de guàrdia. 
— en darrer cas, per un membre de l’equip directiu que estigui disponible. 
 

La persona que l’acompanyi haurà de romandre al Centre Mèdic fins que hi arribin els familiars de l’alumne/na. 
• En cap cas l'Institut administrarà cap tipus de medicament a l'alumnat, per tal d'evitar possibles efectes secundaris. 
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ALEXIA 

 
Alexia és una plataforma de comunicació per a tota la comunitat educativa. S’hi pot accedir a la informació 
des de qualsevol navegador actualitzat, tot i que sembla ser que l’IE9 dóna problemes, a través de la icona 
ALEXIA que es troba a la pàgina web de l’Institut. A continuació us apareix una pantalleta on heu de 
seleccionar la via d’entrada a ALEXIA WEB, així com enllaços als diferents manuals d’usuari explicatius. 
Seguidament, apareix l’espai on heu d’introduir el codi d’usuari i contrasenya que se us ha proporcionat. 
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IDDINK 

 
Des del curs 2012-2013, l'AMPA, conjuntament amb la DIRECCIÓ de l'Institut, 
ha decidit contractar els serveis de l'empresa IDDINK per organitzar la 
l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles i per tal d’engegar un 
projecte de reutilització de llibres  
 
IDDINK s'encarrega de gestionar la venda de llibres nous i usats (els anomenats, ECO-books) i de la recollida d’aquests 
al finalitzar el curs. Després l’empresa els verifica i els prepara per lliurar-los posteriorment al setembre. Amb aquest 
sistema les famílies tenen la possibilitat d'adquirir tots els llibres de text amb un estalvi del 50% sobre el preu dels nous, 
sempre i quan es tornin en bon estat a final de cur s.  
 
Si l’empresa no tingués suficients llibres usats us els enviarà nous, però sempre us respectarà l’estalvi del 50%, 
independentment de si el llibre us arriba nou o usat.  
 
Després de tot el procés de vendes de l'estiu poden existir tota classe de demandes per part dels alumnes i les seves 
famílies, referents en aquest procés. Us volem recordar que IDDINK ofereix el servei de venda de llibres a través dels 
següents canals: 
 
• Telèfon de comandes 902 565 411 
• Pàgina web d’IDDINK: www.iddink.cat  
 
Els avantatges que ofereixen són: 
 
• No tanquen en tot l’any i se'n pot fer comanda en 

qualsevol moment 
• L’estalvi que ja coneixeu als ecoBooks 
• Garanteixen el subministrament dels llibres  
• Serveixen comandes actuals (si les tenen en estoc) en 

48 hores a domicili 
 
Ara també ofereixen el SERVEI de facilitar el procés de 
compra de llibres a les famílies que encara no els tinguin, 
fora del termini regular específic: 
 
• Iddink trucarà per ajudar-los a fer la comanda a aquelles 

famílies i alumnes que ho sol·licitin directament a la 
Secretaria del centre,que anotarà les dades en un 
formulari específic que s'enviarà a IDINK per fax al 
número 931127751 o bé per mail a info@iddink.cat amb 
la freqüència que es necessiti. 

 
Cal recordar que qualsevol queixa o reclamació que tinguin 
les famílies i els alumnes s'ha de poder solucionar enviant-
los un mail a info@iddink.cat  
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SI VOLEU SABER-NE MÉS... 

 
 
 
Web Institut  Joan Brudieu:  
http://www.iesjoanbrudieu.net 
que redirecciona cap a 
http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/intranet/  
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

   

 
  

  
 

 

   
 

 

 
  

 

 


