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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 
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 18-19 

 
L’Institut Joan Brudieu, avui 
 
Al curs 2018-2019, en data de 20 de setembre de 2018, el contingent de persones de l’Institut és el següent: 
 

Professorat per estudis Oficial Real  PAS Oficial Real 
ESO i BTX 55 58  Auxiliars d’administració 3 3 
Religió 1 1  Subalterns 3 3 
FP 19,5 20  Educadora especial 1 1 
USEE 1,5 2  Total 7 7 
ACO 0,5 1     
PTT-PFI 1 1     
Total 78,5 83     
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I tenim un total de 31 grups i 771 alumnes, repartits de la següent manera: 
 
Educació Secundària Obligatòria (ESO) 
 

Nivell  Grups Alumnat 
1r ESO (S1) 3 85 
2n ESO (S2) 3 77 
3r ESO (S3) 4 105 
4t ESO (S4) 3 69 
Total  13 336 

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

Nivell  Grups Alumnat  Hum Cièn/Tecn Arts 
1r BTX (B1) 4 111  49 51 11 
2n BTX (B2) 4 99  41 39 19 
Total  8 210  90 90 30 

 
D’entre tots els alumnes, els que cursen BATXIBAC són: 
 

Nivell  Alumnat  Hum Cièn/Tecn Arts 
1r BTX (B1) 8  5 3 0 
2n BTX (B2) 5  2 2 1 
Total  13  7 5 1 
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Cicles formatius de grau mitjà (CFM) 
 

Nivell   Grups Alum  SMX 
GAD 

SMX GAD 

Sistemes microinformàtics i xarxes 1r curs (SMX1) 1 35   35  
Gestió administrativa 1r curs (GAD1) 1 27    27 
Sistemes microinformàtics i xarxes 2n curs (SMX2) 1 15   15  
Gestió administrativa 2n curs (GAD2) 1 20  2  18 
Sistemes microinformàtics i xarxes 3r curs (SMX3) 0 12   12  
Total   4 109  2 62 45 

 

Nivell   Grups Alum  
CAI 
APD CAI APD 

Cures auxiliars d’infermeria 1r curs (CAI1) 
1 22  21 1 0 

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

1 34  30 1 3 
Atenció persones dependència  2n curs (APD2) 
Total   2 56  51 2 3 

 
 Grups Alumnat 
Total CFM 6 165 
   

 
Cicles formatius de grau superior (CFS) 
 

Nivell   Grups Alumnat 
Administracions de sistemes informàtics en xarxa 1r curs (ASIX1) 1 13 
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 2n curs (DAM2) 1 11 
Administracions de sistemes informàtics en xarxa 2n curs (ASIX2) 0 3 
Educació infantil 1r curs (EDI1) 0,5 16 
Educació infantil 2n curs (EDI2) 0,5 14 
Total   3 57 

 
Curs de formació per a l'accés a CFS 
 

Nivell  Grups Alumnat 
Curs de formació accés a GS (CAS) 1 3 
Total  1 3 
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Evolució dades generals Institut (a 20 de setembre de 2018) 
 

ALUMNAT ESO BTX CFM CFP CFS TOTAL  
2010-11 484 49,5% 217 22,2% 166 17,0% 35 3,6% 76 7,8% 978  
2011-12 468 47,3% 226 22,9% 183 18,5% 39 3,9% 73 7,4% 989  
2012-13 486 49,8% 232 23,8% 169 17,3% 35 3,6% 54 5,5% 976  
2013-14 463 49,5% 224 23,9% 180 19,2% 29 3,1% 40 4,3% 936  
2014-15 453 50,2% 226 25,1% 174 19,3% 16 1,8% 33 3,7% 902  
2015-16 394 46,4% 207 24,4% 193 22,7% 19 2,2% 37 4,4% 850  
2016-17 388 43,5% 252 28,3% 186 20,9% 7 0,8% 59 6,6% 892  
2017-18 355 43,3% 221 27,0% 165 20,1% 17 2,1% 62 7,6% 820  
2018-19 336 43,6% 210 27,2% 165 21,4% 3 0,4% 57 7,4% 771  
             
dif. curs anterior -19 -5,4% -11 -5,0% 0 0,0% -14 -82,4% -5 -8,1% -49 -6,0% 
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GRUPS ESO BTX CFM CFP CFS TOTAL  
2010-11 17 49,3% 7,5 21,7% 6 17,4% 1 2,9% 3 8,7% 34,5  
2011-12 17 47,2% 7 19,4% 7 19,4% 1 2,8% 4 11,1% 36  
2012-13 17 47,2% 7 19,4% 7 19,4% 1 2,8% 4 11,1% 36  
2013-14 17 50,0% 7 20,6% 6 17,6% 1 2,9% 3 8,8% 34  
2014-15 17 50,0% 7 20,6% 6 17,6% 1 2,9% 3 8,8% 34  
2015-16 15 46,2% 7,5 23,1% 7 21,5% 1 3,1% 2 6,2% 32,5  
2016-17 15 45,5% 8 24,2% 7 21,2% 1 3,0% 2 6,1% 33  
2017-18 14 42,4% 8 24,2% 7 21,2% 1 3,0% 3 96,1% 33  
2018-19 13 41,9% 8 25,8% 6 19,4% 1 3,2% 3 9,7% 31  
             

dif. curs anterior -1 -7,1% 0 0,0% -1 -14,3% 0 0,0% 0 0,0% -2 -6,1% 
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Nom i Sexe de l’alumnat 

 

 
Núvol amb els noms de l’alumnat (creat amb Wordle) 

 
Núvol amb els cognoms (1r i 2n) de l’alumnat (creat amb Wordle) 
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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) 

 

Altres 

ProgramaME Concurs informàtic  
per a alumnes i professorat 

Formació per a l’ús didàctic de les noves tecnologies  
Instinet – Aules netes i educades  
Atenció a la diversitat a l’INS  
Intercanvis nacionals i internacionals  

Projectes Erasmus+ Mobilitat en pràctiques 
Mobilitat en estudis 

Programa EUROMANIA  
Projecte First LEGO League  
Programa Catalunya – Québec  
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GEP: Grup d’Experimentació lingüística  
Projecte SCAP a S1 i S2 “Endreçar i acompanyar”  
Programa BATXiBAC  
Projecte Camiescola  
Programa Mschools  
Llengua i cultura portugueses a l’Institut  
Setmana d’orientació acadèmica i professional  
Fira i mostra de petits i joves emprenedors  
Coral i orquestra de 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 6,10 € 
(IVA inclòs) 
• Usuaris esporàdics: el preu és de 6,40€ (IVA inclòs) i cal comprar els tiquets del 
servei, que es venen en pack de 5 al preu de 32€.  

(més informació a http://www.alturgell.cat/servei-de-transport-i-menjador-escolar ) 
 
A partir del curs 2017-2018, s’inicia una nova proposta dins els menjadors escolars amb el projecte 
MENGEM D’AQUÍ, (www.mengemdaqui.cat), una proposta alimentària que pretén que famílies, escola, 
gestors de menjador, etc garanteixin una alimentació bona, sana, equilibrada, variada i sostenible, a través 
d’eines i trucs per facilitar el dia a dia. El present projecte es tracta es tracta d’una iniciativa del Consorci 
GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta amb la col·laboració dels dos consells comarcals (Alt Urgell i 
Cerdanya) i el finançament del Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat 
en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i del Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER) 
 
Cada mes s’anirà publicat el menú mensual a la pàgina web. Com a mostra, el del mes de setembre 
d’enguany:  
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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 BARBOSA DESONGLES, Xavier 507 
BIGORDÀ SOLDEVILA, Tomàs 507 
CASANOVAS REÑÉ, Marc 507 

CLARAMUNT RIU, Xavier 627 
DOMINGO PASTÓ, Montserrat 627 
IGUAL TELLAECHE, Ainhoa 507 
MONNÉ MESALLES; Joel 507 
PÉREZ LÓPEZ, Francesc X. 627 

CF: SANITARI DEL CARMEN DE LA PORTILLA, Mariona 620 (1/2) 
ISERN BONSHOMS, M.Àngels 518 
RIBERA CHALER, F. Eduard 620 

CF: SERVEIS SOCIOCULTURALS FERNÁNDEZ GROIA, Orlando 508 
MICHANS CHICOT, Imma 508 
PÉREZ CABISCOL, Jordi 625 
ROIG PRIETO, Marta  625 

CN: BIOLOGIA-GEOLOGIA ESCRIBÀ JORDANA, Gemma  

FARRÉ ORTODÓ, Carme BIO-(1/3) 
BIO-(1/3) 

GILABERT VALLS, Queralt  

MEYA ESCOFET, Marc BIO-(2/3) 
NOGUÉS CORREIG, Eulàlia BIO-(2/3) 

CN: FÍSICA-QUÍMICA AYALA MUÑOZ, Montserrat  
MIR VILLAS, Francesc  
TOMÀS REIG, Rosa  

DIBUIX BALCELLS GASSÓ, Dolors  
BONET MARTÍNEZ, Iris EVP-(1/2) 
SÁNCHEZ BATALLA, Susanna  
SOGORB PAYÁ, Maite EVP-(1/2) 

EVP-(1/2) 
EDUCACIÓ FÍSICA GONZÁLEZ CALATAYUD, Juan Damián EFI-(1/2) 

ISERN ESPELT, Eduard  

SOLDEVILA ADAM, Neus  

LL. CASTELLANA ACEBRÓN MIGUEL, Eva CAS-(2/3) 

MACIÀ PUJOL, Jaume USEE-(1/2) 
CAS-(1/3) 

PECES REDONDO, Marta  

REQUENA CERDÀ, Julià  

RIADO AMORÓS, Anna Belen  

YAGÜE CLUA, Isabel  

LL. CASTELLANA: DIVERSITAT  
AULA OBERTA (AOB) 

CERQUEDA CASANOVAS, Mercè  
ZAPATER PENA, Andrea Maria  

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

FÀBREGA BULLICH, Cristina  
MACIÀ PUJOL, Jaume USEE-(1/2) 

CAS-(1/3) 

LL. CASTELLANA: DIVERSITAT  
AULA ACOLLIDA (ACO) RAMOS MARTIN, Alba ACO-(1/2) 

LL. CASTELLANA: LLATÍ-GREC CÀMARA GOMIS, Àngela  
  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut 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.insjoanbrudieu.cat  

 

Aquest document (1819_Inici_curs_Reunio_families_Dossier) pot quedar obsolet una vegada imprès (8-oct.-18) 
Pàgina 

19 de 54 
 

LL. CATALANA DOMÉNECH GINESTA, Gemma  
FALCÓ GRES, Xavier  
GINESTA ROS, Immaculada  
INGLA MAS, Laura  
PORRES TAFALLA, Neus  

SALVADÓ CARREÑO, Victòria  
LL. ESTRANGERA: ANGLÈS GÓMEZ RAMOS, Núria ANG-(1/2) 

ANG-(1/3) 

ESPINOSA MARTÍNEZ, Margarita  

GRAU NAVARRO, Jordi  

RIBERA BONET, Magdalena ANG-(2/3) 

RIPOLL GASSÓ, Elena  

SALVADÓ CARREÑO, Imma  

SINFREU ALRICH, Montserrat  

LL. ESTRANGERA: FRANCÈS LLADÓS MONTAÑA, Eduard  

VALLS ROVIRA, Núria  

MATEMÀTIQUES BAIXAULI MUÑOZ, Josep  

BETRIU CAUBET, Núria  

ESTEBAN JÓDAR, Rosario  

MIRÓ MANASANCH, Laia MAT-(2/3) 

PLANS RAUBERT, Ariadna MAT-(1/2) 
MAT-(1/3) 

ROIGÉ GALAN, Francesc  

VILAMAJÓ LLOBERA, Eloi  

MÚSICA MELLADO MUJAL, Narcís  

SOCIALS: FILOSOFIA ESCUDER CERQUEDA, Jordi  
NEBOT SERRANO, Blai  

SOCIALS: GEOGRAFIA-HISTÒRIA EGEA MARTÍNEZ, Antoni  
GELABERT SAIZ, Carme  
MOLERO GÓNGORA, Josep  
NISTAL REFART, Jordi  
SERRA BARCONS, Josefina  

SOCIALS: RELIGIÓ MITJAVILA FONT, Montserrat  
TECNOLOGIA BOSCH BURGOS, Miguel  

DOMÉNECH VALOR, Mario F.  
SABARTRÉS SALA, Conxita  
TUCA DURÓ, Magdalena  
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Quadre de responsabilitats 

 
Equip directiu 

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

 
Càrrecs de coordinació 

COORD. ESO ROIGÉ GALAN, Francesc 
COORD. BTX RIADO AMORÓS, Belén 
COORD. CF DOMINGO PASTÓ, Montserrat 
COORD. ACTIVITATS I SERVEIS ESCOLARS SERRA BARCONS, Josefina 
COORD. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ESCUDER CERQUEDA, Jordi 
COORD. LIC CERQUEDA CASANOVAS, Mercè 
COORD. INFORMÀTICA BOSCH BURGOS, Miguel 
COORD. QUALITAT IGUAL TELLAECHE, Ainhoa 
COORD. IOC BETRIU CAUBET, Núria 
COORD. FP DUAL PÉREZ LÓPEZ, Francesc X. 
COORD. MOBILITAT I COOPERACIÓ INTERNACIONAL (FP) ANGRILL FARRENY, Maria 
COORD. RECONEIXEMENT EXPERIÈNCIA LABORAL (FP) ROIG PRIETO, Marta 

 

CAPS DE DEPARTAMENT  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA INGLA MAS, Laura 
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA YAGÜE CLUA, Isabel 
LLENGÜES ESTRANGERES RIBERA BONET, Magdalena 
MATEMÀTIQUES ESTEBAN JÓDAR, Rosario 
CIÈNCIES DE LA NATURALESA ESCRIBÀ JORDANA, Gemma 
TECNOLOGIA DOMÉNECH VALOR, Mario F 
CIÈNCIES SOCIALS NISTAL REFART, Jordi 
EDUCACIÓ FÍSICA SOLDEVILA ADAM, Neus 
MÚSICA MELLADO MUJAL, Narcís 
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA BALCELLS GASSÓ, Dolors 
FP ADMINISTRACIÓ [I ECONOMIA] CALVO BELLIDO, Ricardo 
FP INFORMÀTICA BIGORDÀ SOLDEVILA, Tomàs 
FP SANITAT RIBERA CHALER, F. Eduard 
FP ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA ROIG PRIETO, Marta 

 

CAPS DE SEMINARI  

CIÈNCIES DE LA NATURALESA MIR VILLAS, Francesc 
LLENGÜES CLÀSSIQUES CÀMARA GOMIS, Àngela 
FILOSOFIA NEBOT SERRANO, Blai 
LLENGÜES ESTRANGERES LLADÓS MONTAÑA, Eduard 

 
Programes d’Innovació Educativa 

CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR - ESCOLA I SALUT CERQUEDA CASANOVAS, Mercè 
EDUCACIÓ AMBIENTAL «ESCOLA VERDA» DOMÉNECH VALOR, Mario F. 
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Altres càrrecs de responsabilitat 

 
ESPORT ESCOLAR AL PATI ISERN ESPELT, Eduard 
RESPONSABLE MOODLE 
AULES INFORMÀTIQUES - PROGRAMA GUÀRDIES GARCIA, Xavier 

PROJECTE “ENDREÇAR I ACOMPANYAR” BETRIU CAUBET, Núria 
CERQUEDA CASANOVAS, Mercè 

AUDIOVISUALS ESCUDER CERQUEDA, Jordi 
CORAL I ORQUESTRA MELLADO MUJAL, Narcís 
QBID DOMINGO PASTÓ, Montserrat 
COMISSIÓ D’INFORMÀTICA 
EQUIP IMPULSOR TIC-TAC 

GRAU NAVARRO, Jordi 
SABARTRÉS SALA, Conxita 
BOSCH BURGOS, Miguel 
YAGÜE CLUA, Isabel 

COMISSIÓ DE QUALITAT I PLA ESTRATÈGIC 
EQUIP IMPULSOR ACDE 

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

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

EQUIP DE MILLORA 2 USACH MORELLÓ, Enric 
IGUAL TELLAECHE, Ainhoa 
DOMINGO PASTÓ, Montserrat 
BIGORDÀ SOLDEVILA, Tomàs 
CALVO BELLIDO, Ricardo 
RIBERA CHALER, F. Eduard 
ROIG PRIETO, Marta 

EQUIP ESCOLA VERDA DOMÉNECH VALOR, Mario F. 
ESCRIBÀ JORDANA, Gemma 
GILABERT VALLS, Queralt 
NOGUÉS CORREIG, Eulàlia 

COMISSIÓ DIVERSITAT SABARTRÉS SALA, Conxita 
GRAU NAVARRO, Jordi 
MOLERO GÓNGORA, Josep 
CERQUEDA CASANOVAS, Mercè 

TUTORS FCT BIGORDÀ SOLDEVILA, Tomàs 
DOMINGO PASTÓ, Montserrat 
IGUAL TELLAECHE, Ainhoa 
ISERN BONSHOMS, Àngels 
NEBOT SERRANO, Blai 
PÉREZ LÓPEZ, Francesc X. 
RIBERA CHALER, F. Eduard 
ROIG PRIETO, Marta 
SUAÑA PORTALES, Anna 
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Consell Escolar 

Nomenat a partir de les eleccions celebrades el novembre de 2016 d'acord amb les disposicions 
establertes a la Resolució ENS/2172/2016, de 13 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 7215, 28.9.16) i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres 
educatius (DOGC núm 5686, 05.08.10). 
 

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  
MAYORGAS CHACON, Conxita, 
subst. per GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Carmen 
substituït per DOMÉNECH VALOR, Mario 

2016 
 
(subst. set-17) 
(subst. set-18) 

ESPINOSA MARTÍNEZ, Margarita 2016  
RIBERA CHALER, Eduard F. 2016  
PASCUAL BONFILL, Pascual 
subst. per CUAIRAN ROCA, Nativitat 
NO substituït 

2014 
 
(subst. set-15) 
(NO subst. set-18) 

MELLADO MUJAL, Narcís 2016  
PLANAVILA PASCUET, Teresa 
subst. per NEBOT SERRANO, Blai 2014 (subst. set-15) 

SECTOR ALUMNAT GÓRRIZ CABANA, Laura 2016  
LAÍNEZ MORENO, Dídac 2014  
DORIN VIJIALA, Andrei  2016  
PORTA ISERN, Enric 2014  

SECTOR PARES I MARES OLIVELLA BALDRICH, Mariona 2014  
RITORT AGUILÀ, Josep Maria 
substituït per ISERN SOLDEVILA, Pilar 2014 (subst. set-16) 

GASCON CHOPO, Carles 2016  
RIBES CASALS, Rosa Maria 2016  

SECTOR PAS SANTOS SANTANA, Lourdes 2016  
SECTOR PAE LATORRE TUGUES, Imma 2016  
REPRESENTANT AMPA GINESTA BOMBARDO, Rosa 2016  
REPRESENTANT AJUNTAMENT ISCLA ALVIÑÁ, Sílvia   
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Tutors i Tutores dels grups i Tutories personals 

 
 GRUPS TUTOR/RA    

1R 
ESO 

S1«A» Marc Meya Escofet Carme Gelabert   

S1«B» Eva Acebrón Miguel Susanna Sánchez   

S1«C» Laia Miró Manasanch Andrea Zapater   

S1«D» [Mercè Cerqueda Casanovas] Eduard Lladós   

      

2N 
ESO 

S2«A» Neus Porres Tafalla Isabel Yagüe   

S2«B» [Núria Betriu Caubet] Montse Ayala   

S2«C» Iris Bonet Martínez Neus Soldevila   

S2«D» Magdalena Tuca Duró Ariadna Plans   

      

3R 
ESO 

S3«A» Juan D.González Calatayud Francesc Roigé Montserrat Mitjavila  

S3«B» Guillem Fontanillas Baella Carme Farré Montserrat Mitjavila  

S3«C» Eloi Vilamajó Llobera Rosa Tomàs Gemma Doménech  

S3«D» Eulàlia Nogués Correig Julià Requena Gemma Doménech  

S3«E» [Mario Doménech Valor] Maite Sogorb   

      

4T 
ESO 

S4«A» Núria Gómez Ramos Blai Nebot   

S4«B» Imma Ginestà Ros Francesc Mir   

S4«C» Josep Baixauli Muñoz Queralt Gilabert   

      

1R 
BTX 

B1«A» Victòria Salvadó Carreño Gemma Escribà Dolors Balcells  

B1«B» Marta Peces Redondo  Dolors Balcells Núria Valls (BatxiBac) 

B1«C» Eduard Isern Espelt Àngela Camara  Núria Valls (BatxiBac) 

B1«D» Montserrat Sinfreu Alrich Josefina Serra   

      

2N 
BTX 

B2«A» Laura Ingla Mas Magdalena Ribera   

B2«B» Belén Riado Amorós Jordi Escuder  Núria Valls (BatxiBac) 

B2«C» Antoni Egea Martinez Jordi Nistal  Núria Valls (BatxiBac) 

B2«D» Margarita Espinosa Martínez Jordi Nistal   

      

CFM 

SMX 1 Francesc X. Pérez López Xavier Claramunt Maria Angrill  

GAD 1 Ana Suaña Portales Ricard Calvo   

CAI+APD 1 Àngels Isern Bonshoms F. Eduard Ribera   

SMX 2 Xavier Barbosa Desongles Ainhoa Igual   

GAD 2 Miquel Àngel Ortiz Navarro Silvia Llombart   

CAI+APD 2 Orlando Fernández Groia Mariona del Carmen Jordi Pérez  

SMX+GAD 3 [Montserrat Domingo Pastó]    

      

CFS 

ASIX 1 Marc Casanovas Reñé Tomás Bigordà   

DAM 2 Joel Monné Mesalles Tomás Bigordà   

EDI 1 Imma Michans Chicot Marta Roig   

EDI 2 Imma Michans Chicot Marta Roig   

      

CFP CAS Jordi Grau Navarro    

      

AULA OBERTA Montserrat Mitjavila Font    

      

AULA ACOLLIDA Alba Ramos Martin    

      

UNITAT SUPORT 
EDUCACIÓ ESPECIAL Cristina Fàbrega Bullich Jaume Macià   
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Hores visita del professorat 

 
 
EACE ACEBRÓN MIGUEL, Eva Dc-3 
MANG ANGRILL FARRENY, Maria Dj-3 
MAYA AYALA MUÑOZ, Montserrat Dc-4 
JBAI BAIXAULI MUÑOZ, Josep Dj-5 
DBAL BALCELLS GASSÓ, Dolors Dc-4 
XBAR BARBOSA DESONGLES, Xavier Dt-6 
NBET BETRIU CAUBET, Núria Dj-3 
TBIG BIGORDÀ SOLDEVILA, Tomàs Dt-9 
IBON BONET MARTÍNEZ, Iris Dl-7 
MBOS BOSCH BURGOS, Miguel Dt-3 
RCAL CALVO BELLIDO, Ricardo Dv-4 
MACS CASANOVAS REÑÉ, Marc Dv-5 
MCER CERQUEDA CASANOVAS, Mercè Dt-2 
XCLA CLARAMUNT RIU, Xavier Dc-4 

LCUA 
CUADRADO OBIOLS, Lara 
(subst. CÀMARA GOMIS, Àngela) 

Dc-2 

MDCA 
DEL CARMEN DE LA PORTILLA, 
Mariona 

Dt-9 

GEDO DOMÉNECH GINESTA, Gemma Dc-3 
MDOV DOMÉNECH VALOR, Mario F. Dc-2 
MDOM DOMINGO PASTÓ, Montserrat Dc-9 
AEGE EGEA MARTÍNEZ, Antoni Dc-3 
GESC ESCRIBÀ JORDANA, Gemma Dt-5 
JESC ESCUDER CERQUEDA, Jordi Dj-4 
MESP ESPINOSA MARTÍNEZ, Margarita Dl-5 
REST ESTEBAN JÓDAR, Rosario Dl-10 
CRIF FÀBREGA BULLICH, Cristina Dc-4 
XFAL FALCÓ GRES, Xavier Dv-2 
CFAR FARRÉ ORTODÓ, Carme Dj-2 
ORFE FERNÁNDEZ GROIA, Orlando Dj-7 
GFON FONTANILLAS BAELLA, Guillem Dl-3 
CGEL GELABERT SÁIZ, Carme Dt-2 
QGIL GILABERT VALLS, Queralt Dv-2 
IGIN GINESTA ROS, Immaculada Dt-4 
NGOM GÓMEZ RAMOS, Núria Dv-4 

JDGO 
GONZÁLEZ CALATAYUD, Juan 
Damián 

Dj-3 

JGRA GRAU NAVARRO, Jordi Dc-3 
AIGU IGUAL TELLAECHE, Ainhoa Dl-3 
LING INGLA MAS, Laura Dj-4 
AISE ISERN BONSHOMS, M.Àngels Dc-4 
EISE ISERN ESPELT, Eduard Dj-5 
EDLA LLADÓS MONTAÑA, Eduard Dl-2 
SLLO LLOMBART DOMÍNGUEZ, Sílvia Dl-9 

JAMA MACIÀ PUJOL, Jaume  Dc-3 
NMEL MELLADO MUJAL, Narcís Dl-4 
MMEY MEYA ESCOFET, Marc Dl-3 
IMIC MICHANS CHICOT, Imma Dj-10 
FMIR MIR VILLAS, Francesc Dc-4 
LMIR MIRÓ MANASANCH, Laia Dj-3 
MMIT MITJAVILA FONT, Montserrat Dl-7 
JMOL MOLERO GÓNGORA, Josep Dj-3 
JMON MONNÉ MESALLES, Joel Dj-8 
BNEB NEBOT SERRANO, Blai Dt-2 
JNIS NISTAL REFART, Jordi Dl-4 
ENOG NOGUÉS CORREIG, Eulàlia Dj-4 
MANO ORTIZ NAVARRO, Miquel Àngel Dj-9 
MPEC PECES REDONDO, Marta Dv-2 
JORP PÉREZ CABISCOL, Jordi Dj-10 
FXPE PÉREZ LÓPEZ, Francesc X. Dc-5 
APLA PLANS RAUBERT, Ariadna Dl-5 
NPOR PORRES TAFALLA, Neus Dt-2 
ARAM RAMOS MARTIN; Alba Dc-2 
JREQ REQUENA CERDÀ, Julià Dt-3 
ANRI RIADO AMORÓS, Belén Dj-4 
MRIB RIBERA BONET, Magdalena Dv-3 
FERI RIBERA CHALER, F. Eduard Dc-6 
ERIP RIPOLL GASSÓ, Elena Dc-3 
MARO ROIG PRIETO, Marta  Dt-8 
FROI ROIGÉ GALAN, Francesc Dl-3 
CSAB SABARTRÉS SALA, Conxita Dc-3 
VSAL SALVADÓ CARREÑO, Victòria Dj-4 
SUSA SÁNCHEZ BATALLA, Susanna Dj-4 
JSER SERRA BARCONS, Josefina Dl-4 
MSIN SINFREU ALRICH, Montserrat Dc-2 
MSOG SOGORB PAYÁ, Maite Dc-2 
NSOL SOLDEVILA ADAM, Neus Dl-4 
ASUA SUAÑA PORTALES, Ana Dl-2 
RTOM TOMÀS REIG, Rosa Dl-2 
MTUC TUCA DURÓ, Magdalena Dj-3 
EUSA USACH MORELLÓ, Enric Dc-4 
NVAL VALLS ROVIRA, Núria Dv-2 
EVIL VILAMAJÓ LLOBERA, Eloi Dj-3 
IYAG YAGÜE CLUA, Isabel Dt-5 
AZAP ZAPATER PENA, Andrea M. Dl-4 
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Personal d’Administració i Serveis 

 
SUBALTERN CADENA CAÑA, 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 

ALET ORTONOBES, Marta Psicopedagoga 
UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA (UEC) LÓPEZ, Maite  

NAUDÍ, Roger  
SÁNCHEZ, Anna  
  

 
 
 

Associació de Pares i Mares 

 
PRESIDENT Ruiz Ribas, Isaac 
VICEPRESIDENT vacant 
SECRETÀRIA Ginesta Bombardó, Rosa 
TRESORERA Velázquez Blázquez, Charo 
VOCALS Fusté Font, Mireia 

 Isern Soldevila, Pilar 

 Olivella Baldrich, Mariona 

 Ribes Casals, Rosa Maria 
 
Es reuneix el segon 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: 
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Extracte de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) 

 
Capítol VI: DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT  
 
[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 VII: LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE 
 
2.- NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA I FUNCIONAMENT DE L’ALUMNAT 
 
2.1.- ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT I PUNTUALITAT 
 
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 i les podrà excepcionalment justificar per 
escrit no més tard del segon dia de la seva reincorporació. 

 
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.  
 

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 per les accions que aquest alumne o alumna pugui cometre durant l’esmentada 
inassistència. 

 
2.2.- ENTRADES I SORTIDES DE L’INSTITUT 
 
1. L’Institut obre les portes almenys quinze 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 realitza l’entrada i sortida, al matí i a la tarda, per la porta del carrer camí de la 

Palanca, que dóna directament al pati. 
b) L’alumnat de l’ESO excepcionalment podrà entrar i/o sortir per la porta principal del carrer Iglesias 

Navarri. 
c) L’alumnat d’ensenyaments postobligatoris, realitza l’entrada i sortida per la porta principal del 

carrer Iglesias Navarri. 
 
2. Transcorreguts cinc minuts de l’inici de les activitats lectives, tant al matí com a la tarda, les portes 

d’accés es tancaran. 
a) Tancament de la porta corredissa del carrer camí de la Palanca després d’haver passat aquests 

cinc minuts de marge. El personal de consergeria en tindrà la responsabilitat. 
b) En hores d’activitat lectiva, la porta corredissa romandrà sempre tancada, a excepció del temps 

estricte en funció de l’activitat del servei de cuina: mercaderies, transport de menjar, etc. El 
personal de la cuina en tindrà la responsabilitat  

c) Tancament de la porta de vidre d’accés a l’Institut pel carrer Iglesias Navarri després d’haver 
passat aquests cinc minuts de marge. En hores d’activitat lectiva, aquesta porta de vidre romandrà 
sempre tancada. El personal de consergeria en tindrà la responsabilitat. 

 
3. Retards 

a) En el supòsit que un alumne/a d’ensenyaments postobligatoris hagi arribat més tard d'aquestes 
hores haurà de restar fora del centre fins a l'hora següent. En casos justificats i degudament 
documentats es podrà deixar entrar l’alumne al centre i a l’aula i el professorat farà constar el 
retard introduint el codi «R» («Retard») a ALEXIA. 
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b) En el cas d’ESO haurà d’entrar al centre i anar directament a classe. El professor o professora farà 
constar el retard introduint el codi «R» («Retard») a ALEXIA.  

c) Tant per a l’ESO com per als estudis postobligatoris els retards degudament documentats no 
seran computables pels apercebiments, possible pèrdua d’assistència a activitats extraescolars i/o 
possibles sancions  

 
4. Sortides de l’Institut 

a) Cap alumnat d’ESO 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.  

b) L’alumnat dels ensenyaments postobligatoris podrà sortir de l’Institut durant l’estona de l’esbarjo i 
excepcionalment entre classes.  

c) L’alumnat dels ensenyaments postobligatoris que estigui matriculat a matèries i/o unitats 
formatives soltes tindrà un passi especial que l’autoritzarà a entrar i sortir de l’Institut. 

 
2.3.- PASSADISSOS, CANVIS D’AULA, I LAVABOS 
 
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. L’alumnat que ha de canviar 
d’aula, s’hi adreçarà ràpidament, sense entretenir-se pels passadissos i sense passar per cap altra 
dependència o espai de l’institut (per exemple, el pati). 
 

4. Quan l’alumnat canviï de classe ha de ser conscient que cal que dugui el material necessari. Això forma 
part de la seva responsabilitat. No es destorbarà la marxa d’una classe per anar a buscar el material 
que algú s'hi ha deixat. 
 

5. L’alumnat no podrà sortir de l’aula fins que ho indiqui el professor/ra una vegada toqui el timbre 
d’acabament de la classe, fins i tot quan hagi acabat de realitzar proves escrites. 
 

6. Durant les classes, l'alumnat no podrà circular pels passadissos ni, per regla general, sortir a fer 
encàrrecs. Si per qualsevol raó, es necessita que l’alumnat surti de l’aula, el professorat li donarà un 
passi provisional, la “Tarja LILA”, que haurà de dur al damunt per justificar la seva presència al 
passadís i que haurà de retornar quan es reincorpori a l’aula: 
a) per anar a lavabo, en casos d’indisposició greu. 
b) per tranquil·litzar-se (màxim cinc minuts al passadís, al costat de la seva aula, i observant que no 

destorbi les aules adjacents). El professor d’aula continua sent el responsable de l’alumne o 
alumna 

c) per anar a la taquilla, en casos molt excepcionals (per exemple, anar a buscar deures quan falta 
un professor que no n’ha pogut deixar) 

 
7. A l’hora de l’esbarjo l’alumnat d’ESO es dirigiran al pati o la cafeteria. En cap cas podrà anar als 

passadissos de la part de l’edifici vell (Batxillerat i Cicles). Excepcionalment, els dies de pluja podrà 
romandre als passadissos de la planta baixa d’ESO o a la Sala d’Actes, segons ho indiquin el 
professorat de guàrdia. 
 

8. Lavabos 
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a) 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 greu, en què s’haurà de demanar permís al professorat. En aquests supòsits serà el 
professorat de guàrdia, a l’edifici de l’ESO, i el o la conserge a l’edifici de Batxillerat, qui obrirà la 
porta del lavabo i vetllarà perquè l’alumne retorni a l’aula. 

b) En cap cas, el professorat deixarà la clau a l’alumnat. 
c) 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. 
d) Els lavabos no són llocs de reunió. 

 
2.4.- ACTITUD A L’AULA 
 
1. L’alumnat ha de tenir una bona actitud de treball i la voluntat d’aprendre a l’hora que cal establir una 

relació de respecte mutu amb el professorat i la resta de companys. 
 
2. Amb la finalitat d’acomplir aquests objectius, l’alumnat ha de: 

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del 
centre i respectar els horaris establerts. 

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents, 
sigui el professor de matèria o de guàrdia. 

c) Respectar el dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats 
formatives. No es pot molestar el veí ni impedir-ne el ritme de treball. 

d) Portar el material necessari per a cada matèria segons l’horari de cada dia i cal tenir-lo a punt 
abans que entri el professorat 

e) Està prohibit menjar, beure i mastegar xiclet així com qualsevol altre producte que pugui embrutar 
el recinte de l’Institut. 

 
3. L’alumnat té el deure de seguir les indicacions que dona el professorat i complir-les sense posar-hi 

inconvenients i, en tot cas, si no hi està d’acord, un cop acabades les classes té dret a exposar el seu 
parer i a parlar-ne serenament amb el seu professor/ra i, si cal, amb el seu tutor/ra. 

 
2.5.- ORGANITZACIÓ DE L’AULA 
 
1. En entrar a la classe es baixaran, si cal, totes les cadires i s’obriran les persianes per tal d’estalviar 

llum. 
 

2. Es respectarà d’entrada, la col·locació de l’alumnat en els llocs assignats pel professorat tutor de grup, 
que podrà canviar tot l’alumnat de lloc, almenys, un cop per trimestre. A cada una de les aules de grup 
ordinari hi constarà el pla de distribució de les taules i alumnes segons hagi distribuït el professorat 
tutor de grup, tenint en compte el consell de l’equip docent. En el cas que s’hagin de moure les taules 
de lloc, en acabar la classe, es tornaran a col·locar en la forma i disposició que hagi establert el centre. 
 

3. Cada grup classe disposarà, almenys, d’un full d’aula al tauler d’anuncis per tal d’anotar-hi els aspectes 
més importants a recordar: allò que no s’ha d’oblidar, els petits pactes que cal tenir en compte, les 
tasques singulars... El professorat tutor de grup en tindrà la responsabilitat, tenint en compte el consell 
de l’equip docent. 
 

4. Tot el professorat haurà de tancar les portes, finestres, llums i projectors de la seva aula a l’hora del 
pati, a les darreres hores del matí i de la tarda i, en general, sempre que a l’hora següent l’aula que 
deixa es quedi sense alumnat. Per això hi ha penjat a cada aula el seu horari. També cal esborrar la 
pissarra. 
 

5. 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. 

 
6. En tot cas, el professor sempre supervisarà que la classe quedi en ordre. 
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2.6.- TREBALL A CLASSE 
 
1. El començament de les classes ha d’ésser diligent i immediat un cop el professorat hagi arribat a l’aula. 

 
2. Cap professor no donarà per començada ni per acabada la classe fins que l’aula estigui correctament 

ordenada: taules ben posades, sense papers per terra i, quan calgui, les cadires pujades al damunt de 
les taules. 

 
3. Al principi de les classes, encara que el professor no hagi arribat, l’alumnat ha de romandre a les aules, 

assegut i amb el material preparat. 
 
4. En cap cas, es sortirà de les aules abans que toqui el timbre. S'acabarà la classe quan el professor ho 

digui, i es sortirà de l'aula amb el seu permís. El professorat procurarà que la sortida de l’aula sigui 
pausada i ordenada, evitant els crits i les corredisses. 

 
2.7.- PAUTES A SEGUIR QUAN FALTA UN PROFESSOR 
 
1. L’alumnat esperarà el professorat dins l’aula. En cas que falti el professor, esperarà que el professorat 

de guàrdia li indiqui el que ha de fer.  
a) En el cas de l’alumnat d'ESO el professorat de guàrdia sempre romandrà dins l'aula fent que 

l’alumnat treballi seguint les directrius del professorat absent. 
b) En el cas de l’alumnat d’estudis postobligatoris, el mateix tractament, tot i que pot esdevenir-se 

que, per necessitats, el professorat de guàrdia no sempre romangui dins l’aula. 
c) En el cas que un grup d’alumnat romangui sense professor/ra passat quinze minuts de l’hora d’inici 

de la classe el delegat del grup (subdelegat o un del alumnes en absència del delegat) es dirigirà a 
la Sala de Professorat per informar-ne de la incidència. 

 
2.8.- NETEDAT: MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 
1. Les classes han d’estar netes i ordenades per poder-hi treballar a gust. A les hores de tutoria es 

controlarà que les taules i les cadires estiguin sempre arrenglerades, netes i en bon estat, sense 
guixades i sense xiclets enganxats a sota. L’alumnat té el deure de conservar les taules de treball netes 
ja que el fet de guixar-hi, escriure-hi o dibuixar-hi impedeix que una altra persona pugui treballar-hi en 
bones condicions. 

 
2. 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.  

 
3. 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 llaminadures (xiclets, ni pipes, ... ). Tampoc als passadissos. Només és 
permès de menjar o beure al pati o a la cafeteria i, excepcionalment, als passadissos de l’edifici vell en 
el moment de l’esbarjo per a l’alumnat d’estudis postobligatòris. Els dies de pluja es podrà fer en els 
llocs indicats que puguin substituir el pati. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
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6. 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 dona el cas que una aula, 
majoritàriament les de desdoblament, ha estat ocupada per grups diversos, l’import es repartirà entre 
tots ells. 

 
2.9.- 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. 
 
2.10.- ESBARJOS 
 
1. Tot el professorat haurà de tancar les portes, finestres, llums i projectors de la seva aula a l’hora del 

pati, a les darreres hores del matí i de la tarda i, en general, sempre que a l’hora següent l’aula que 
deixa es quedi sense alumnat. Per això hi ha penjat a cada aula el seu horari. 
 

2. Temps d’esbarjo per a l’alumnat de l’ESO: 
a) A l’hora de l’esbarjo l’alumnat d’ESO 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 farà sortir tothom al pati, tot vigilant que cap alumnat d’ESO quedi pels 
passadissos. 

b) 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. 

c) Al pati, no s’hi practicaran jocs que puguin resultar perillosos ni s’hi permetrà l’ús de monopatins ni 
patinets.  

d) El pati s’ha de conservar tan net com sigui possible i cal evitar llençar papers, llaunes, etc al terra: 
sempre cal utilitzar les papereres de reciclatge distribuïdes al seu voltant. 

e) En acabar el temps d’esbarjo, l’entrada a classe sempre es farà amb ordre i amb la màxima 
celeritat possible. 
 

3. Temps d’esbarjo per a l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris: 
a) A l’hora d’esbarjo, l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris no podrà romandre a les classes, 

podrà sortir de l’institut i, si escau, podrà romandre als passadissos de la planta baixa de l’edifici 
vell o fer ús del pati verd. Tanmateix, les aules hauran de romandre tancades amb clau. 

b) No podrà accedir al patí de l’ESO ni a la cafeteria. 
c) És responsabilitat de l’alumnat tenir cura adequada de la netedat dels espais públics que utilitza, 

així com també la dels passadissos de l’Institut: cal evitar, per tant, llençar papers, llaunes, etc al 
terra. S’han d’usar sempre les papereres de reciclatge distribuïdes arreu. 

d) En acabar el temps d’esbarjo, l’entrada a classe sempre es farà amb ordre i amb la màxima 
celeritat possible. Transcorreguts cinc minuts de l’inici de l’activitat lectiva, la porta d’accés a 
l’Institut es tancarà i no s’hi podrà entrar fins a l’hora següent. 

 
2.11.- TAQUILLES 
 
1. L'alumnat té el deure de responsabilitzar-se del seu material, tenint en compte que totes les aules, 

taules i instal·lacions són compartides per diversos grups d’alumnat al llarg del dia. Per a ús propi, el 
centre posa a disposició de l’alumnat el servei de lloguer de taquilles per a dipositar-hi els efectes 
personals. Cal recordar la conveniència de no guardar-hi objectes de valor, de la pèrdua o sostracció 
dels quals, el centre no se’n pot fer responsable. 
 

2. Les condicions internes del lloguer de les taquilles són les següents, a part d’aquelles que explícitament 
venen 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 COMPARTIR. 
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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) 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. 

 
3. 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. Per tant, l'alumnat haurà de preveure què necessitarà per a les matèries de cada bloc 
horari, perquè si se l’ha deixat no podrà destorbar la marxa de la classe per anar-lo a buscar. 

 
2.12.- 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 no es compleixin les circumstàncies del punt 

anterior. El material requisat en cas de no recollir-se es destruirà durant el mes de juliol del curs escolar 
en vigor. 

 
4. A l’Institut no es poden portar objectes de simbologia violenta o antidemocràtica. 
 
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. 

 
2.13.- ÚS D’APARELLS ELECTRÒNICS I MÒBILS 
 
1. És absolutament prohibit la utilització en tot el recinte de l’Institut dels indicadors làser, per la seva 

potencial perillositat.  
2. L’ús de qualsevol tipus d’aparell sonor, reproductor de música, que impliqui la connexió d’uns auriculars 

a les orelles o bé la connexió a uns altaveus portàtils, tan sols serà possible a l’hora de l’esbarjo, però 
mai en horari lectiu ni tampoc en l’interior de l’edifici. 

 
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: 
a) No es permet l’ús d’aquests dispositius mòbils a l’Institut. 
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b) Tan sols se’n permet l’ús a les aules a partir de les estratègies didàctiques que empra el 
professorat en el desenvolupament dels currículums. 

c) Es vetllarà perquè tothom en faci un ús apropiat en l’entorn adequat: pati. 
 
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. La comunitat educativa ha de saber que gravar, fotografiar o fer comentaris ofensius és delicte i, com a 

tal, pot ser denunciable. 
 

6. A més, l’Institut no es farà responsable de la pèrdua, desperfecte o robatori de cap aparell electrònic 
que l’alumnat porti al centre. 

 
2.14.- NORMES D’ÚS DELS ORDINADORS 
 
Hi ha dos principis fonamentals que cal que sempre es tinguin presents: 

 El professorat, en qualsevol circumstància, és qui dirigeix la classe i anuncia i ordena el que 
cal fer 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. 
 
7. Ús responsable de la xarxa: 

a) En horari escolar, els ordinadors són d'ús exclusivament acadèmic i, per tant: 
i. No és permès connectar-se a d’altres webs diferents a les que el professorat indiqui. 
ii. No es poden descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el 

seu ús acadèmic. 
iii. L’alumnat no pot connectar-se a xats, MSN, facebook o qualsevol altra xarxa social. 

b) No seguir aquesta norma tindrà conseqüències en la nota de la matèria corresponent. 
c) Només si el professorat ho diu expressament es pot fer una excepció a aquesta norma. 
d) Tothom té dret a preservar la seva imatge. Per aquest motiu la webcam només s’ha d’utilitzar quan 

ho demani el professorat.  
e) Tots els documents es guardaran a la carpeta “Els Meus Documents”, organitzats per matèries i 

trimestres/temes. 
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f) Es recomana fer periòdicament còpies de seguretat al llapis de memòria, que seria convenient de 
no compartir-lo. És convenient passar periòdicament un antivirus. 

 
8. Incidències tècniques: 

a) Quan l’alumnat es trobi amb un problema tècnic, en cap cas es podrà interrompre la classe. 
S’actuarà de la següent manera: 

i. es tornarà a intentar 
ii. es provaran altres camins (exemple: si un document no s’obre amb Word, es provarà amb 

OpenOffice). 
iii. es reiniciarà l'ordinador 
iv. no es pararà en cap cas la classe i l’alumnat s’esperarà al final per solucionar-lo. 

b) Per solucionar els problemes de connexió a la xarxa, l’alumnat ha d’anar al taller de coordinació 
informàtica. 

c) 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. 

 
2.15.- ACCÉS A INTERNET 
 
1. L’alumnat del centre té a la seva disposició accés a Internet a tot l’Institut. Això no obstant, l’alumnat 

s’ha de comprometre a fer-ne un ús acadèmic i escolar. 
 
2. Per tal de garantir un bon funcionament de la xarxa, el centre limitarà la connexió d'un sol dispositiu per 

alumne, mitjançant el sistema de 'vouchers'. 
 
3. En benefici de l’alumnat, el centre proporcionarà un compte de correu electrònic que oferirà 

emmagatzematge sense límit a Google Drive i permetrà accedir a Moodle. 
 
4. El centre facilita un compte de la plataforma Office365 de l'Institut a tot l'alumnat, per a disposar 

d'emmagatzematge il·limitat i accés a eines ofimàtiques online. 
 
2.16.- 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 i de les cigarretes 
electròniques en totes les dependències de l’Institut, siguin cobertes o no, amb l’objectiu principal 
d’aconseguir un ambient laboral lliure de fum 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. 

 
2. No es permet el consum ni la tinença de begudes alcohòliques a l’Institut. Per tant, no es permetrà 

entrar aquest tipus de begudes en el recinte escolar. La cervesa és considerarà beguda alcohòlica. 
 
3. 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. 
 
2.17.- BICICLETES, MONOPATINS, PATINS, ..... 
 
1. No es poden utilitzar ni entrar-los dins de l’edifici. 
2. Tampoc no es poden utilitzar al pati ni a l’hora de l’esbarjo. 
3. S’han de deixar lligats als seus aparcaments corresponents, a l’entrada de l’Institut. 
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2.18.- PRÉSTEC DE PILOTES, BOSSES DE GEL O CLAUS D’ASCENSOR 
 
1. El préstec de pilotes a l’hora de l’esbarjo funciona a través de penyores. Si un alumne demana al 

despatx de cap d’estudis una pilota haurà de deixar una penyora (rellotge, mòbil, cartera,...) que serà 
recuperada en el moment de tornar la pilota. 
 

2. D’igual manera si un alumne es fa mal i necessita una bossa de gel l’haurà de demanar a un professor 
de guàrdia a la sala de professors i també haurà de deixar una penyora (rellotge, mòbil, cartera,...) que 
li serà retornada quan torni la bossa de gel.  
 

3. En el cas de necessitar una còpia de les claus de l’ascensor l’alumne haurà de lliurar una fiança de 10 
€ a consergeria que li serà retornada quan torni la còpia de les claus. 

 
 
3.- ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 
 
3.1.- 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. 
 

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. 
 

3.2.- 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 20 hores  Apercebiment amb notificació als pares  Per a l’alumnat que superi el 
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NIVELL 
ACUMULACIÓ 

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

4t ESO 

40 hores 

 Apercebiment amb notificació als pares  
 Comunicació a la treballadora social de 

l’EAP 
 Pèrdua del dret a assistir a activitats 

extraescolars. 

25% de les faltes d’assistència 
en un trimestre s’activarà el 
protocol d’absentisme. 

 

NIVELL 
ACUMULACIÓ 

Faltes 
assistència 

CONSEQÜÈNCIES REINCIDÈNCIA 

BTX 

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  
 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.  

 
3.3.- 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 

 
3.4.- 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.. 

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 
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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. 

d) Els delegats faran arribar a la Direcció del Centre l’avís de la convocatòria de la jornada 
d’inassistència a classe (vaga) o manifestació com a mínim 48 hores abans del seu inici. 

 
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 publicarà a la pàgina web 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, si s’escau.  

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. 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. 

 
 
4.-.RÈGIM DISCIPLINARI DE L’ALUMNAT 
 
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. 

 
4.1.-INCIDÈNCIES I OBSERVACIONS A DESTACAR 
 
1. Es consideren incidències o observacions tots aquells aspectes que el professorat creu que cal posar 

en coneixement dels pares o tutors legals de l’alumnat. 
2. Les incidències o observacions poden ser de caràcter positiu, informatiu o bé de caràcter negatiu. 
 

Observacions negatives i/o informatives Observacions positives i/o informatives 
 Mostra poc o nul interès per la matèria. 
 Rendeix per sota les seves possibilitats. 
 A classe perd el temps. 
 Continua sense esforçar-se 
 Es distreu amb excessiva facilitat. 
 Xerra molt. 
 Poca constància en el treball. 
 Manca d’estudi. 

 Segueix amb atenció les explicacions del 
professorat. 

 Mostra interès per la matèria. 
 Aprofita el temps a classe.  
 S’esforça i participa activament a classe. 
 Es força constant en el treball. 
 Entrega puntualment les tasques i 

treballs. 
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Observacions negatives i/o informatives Observacions positives i/o informatives 
 No realitza les activitats encomanades 

(deures, treballs, ...). 
 No acostuma a portar el material. 
 Li costa treballar sol o sola. 
 Li costa treballar en grup. 
 Les absències dificulten l’assoliment dels 

continguts. 
 Acostuma a arribar tard a classe. 
 Li costa lliurar les tasques encomanades 

puntualment. 
 Ha de millorar el seu comportament i actitud 

general. 
 Li costa acceptar les normes de classe. 
 Li costa acceptar les ordres del professorat. 
 

 Sempre realitza les activitats 
encomanades, deures, treballs, ... 

 Sempre porta el material i el comparteix, 
si cal, amb els companys. 

 La seva actitud i predisposició de treball 
és molt bona 

 Mostra una bona relació amb el grup.. 
 La presentació de les tasques és polida i 

acurada. 
 El seu comportament general és correcte. 

 

 
3. Mesures correctores i aplicació: 
 

MESURES CORRECTORES APLICACIÓ 
 Observació escrita a l'agenda i/o 

programa ALEXIA de l'alumnat. 
 Privació del temps d’esbarjo 

acompanyat del professor/a. 
 Assistència al Centre fora de l’horari 

escolar (dimecres o dijous a la tarda) 
 

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

 Una observació NO comportarà mai l’expulsió 
de l’aula. 

 S’entrarà a Alexia amb el codi “O” explicant, 
obligatòriament, el motiu de l’observació.  

 El professorat que imposa la mesura 
d’assistència al centre fora d’horari escolar 
(dimecres o dijous per la tarda) serà el 
responsable d’atendre’l i vetllar perquè realitzi la 
tasca encomanada. La família tindrà 
coneixement de la mesura i del període de 
temps que l’alumne romandrà al Centre. 
 

 
4.2 -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 i faltes de disciplina o conductes contràries les següents. 
a) Amonestació: Es refereixen als actes que pertorben el normal desenvolupament de la classe dins 

l’aula i/o la convivència dins el centre: 
 Aixecar-se sense permís o sense motiu. 
 No fer cas de les indicacions del professorat repetidament. 
 Interrompre sense motiu. 
 Xerrar amb els companys/es. 
 Aixecar la veu en excés. 
 Retardar innecessàriament l’inici de la classe o d’un tasca. 
 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 aula sense trucar a la porta i sense el permís del professor de l’aula.  

 
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. 
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 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, .... 

 
4.3.- 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. 
 
4.4.- 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. 

 
4.5.- 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. 
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4.6.- MESURES CORRECTORES I APLICACIÓ DE MESURES CORRECTORES A LES IRREGULARITATS O 

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

AMONESTACIÓ 
MESURES CORRECTORES APLICACIÓ 

 Amonestació oral. 
 Amonestació escrita a l'agenda i/o 

programa Alexia de l'alumnat. 
 Separació de l’aula de classe per un 

període NO superior a 5 minuts. 
 Privació del temps d’esbarjo 

acompanyat del professor/a. 
 Participació en un procés de 

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

 Assistència al Centre fora de l’horari 
escolar (dimecres o dijous a la tarda) 
 

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

 Una amonestació NO comportarà mai 
l’expulsió de l’aula.  

 S’entrarà a Alexia amb el codi “O” explicant, 
obligatòriament, el motiu de l’observació.  

 El professorat tutor de grup controlarà les 
incidències (faltes lleus, assistència) de 
l’alumnat del seu grup classe. A instàncies 
dels Caps d’estudis, en serà coneixedor de les 
acumulacions. 

 El professorat que imposa la mesura 
d’assistència al centre fora d’horari escolar 
(dimecres o dijous per la tarda) serà el 
responsable d’atendre’l i vetllar perquè realitzi 
la tasca encomanada. La família tindrà 
coneixement de la mesura i del període de 
temps que l’alumne romandrà al Centre. 
 

 
FALTA DE DISCIPLINA 

MESURES CORRECTORES APLICACIÓ 
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 del Institut. 

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

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

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

 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. 
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2. Aspectes a tenir presents quan un alumne és expulsat de l’aula (falta de disciplina) 
a) L’alumne s’ha de dirigir a “l’Aula de Convivència i Reflexió” amb el passi provisional, la “Tarja 

LILA”, que haurà de dur al damunt per justificar la seva presència al passadís i que haurà de lliurar 
al professorat de guàrdia, responsable de l’Aula de Convivència, i demanar-li el full de falta de 
disciplina. 

b) Ha d’omplir el full amb totes les seves dades, curs, grup, professor qui imposa la sanció, tutor 
personal, data i hora. 

c) Escriure les al·legacions pertinents 
d) Entregar el full al professor de guàrdia 
e) Restar a l’Aula de Convivència i Reflexió el que resta de temps 

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

a) 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 els 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 
Mesura 

correctora 
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 

12 faltes 5 dies 
consecutius 

15 faltes 10 dies 
consecutius 

20 faltes 10 dies 
consecutius 

 
i. A partir de les 20 faltes de disciplina es podrà obrir expedient disciplinari. 
ii. A partir de les 25 faltes de disciplina i cada 5 de noves la sanció serà de 15 dies consecutius. 

 

Nivell Acumulació 
Mesura 

correctora 
Reincidència 

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 5 dies 

12 faltes 10 dies 
consecutius 

15 faltes 10 dies 
consecutius  

BTX 
CF Cada 3 faltes 5 dies  Amb 2 faltes, privació del dret a assistir 

a Activitats Extraescolars 
 

i. A partir de les 15 faltes de disciplina es podrà obrir expedient disciplinari. 
ii. A partir de les 20 faltes de disciplina i cada 5 de noves la sanció serà de 15 dies consecutius 

 
4. Aspectes a tenir present amb les mesures correctores que comporten inassistència a classe 

a) Quan a un alumne o alumna se li ha aplicat una mesura correctora, i ha de passar uns quants dies 
a casa seva, es segueixen les següents passes: 

i. El o la cap d’estudis elaborarà el document relatiu a la mesura correctora.  
ii. El o la cap d’estudis notifica al tutor o tutora personal la mesura correctora que cal imposar 

al seu tutorand. 
iii. El tutor o tutora personal es posa en contacte amb la família per tal de comunicar la mesura 

correctora, i pactar el o els dies que l’alumne quedarà exclòs d’assistir a classe. En la 
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mateixa reunió caldrà establir estratègies per tal de millorar l’actitud i/o comportament de 
l’alumne. 

iv. El tutor personal realitzarà dues còpies d’aquest document degudament complimentat i 
signat per ambdues parts. 

v. S’entregarà una còpia del document als pares, l’altra serà pel tutor o tutora personal, 
quedant el document original en l’arxiu de cap d’estudis. 

vi. El/la cap d’estudis entrarà l’absència 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. 

vii. El/la cap d’estudis comunicarà a tot l’equip docent els dies d’absència de l’alumne/a per tal 
que tot el professorat li posi feina. 

viii. El professorat farà el seguiment dels deures imposats a l’alumne o alumna. 
 
5. Informació a les Famílies 

a) Tota la informació a les famílies es trametrà a través de l’Alèxia. 
 
4.7.- 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 convivència 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 la 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. 
 
4.8.- 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 
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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.  
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'Ensenyament 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.  
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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.  
 
4.9.- 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. 

 
4.10.- 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. 

 
4.11.- 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 IX: ACTIVITATS I SORTIDES 
 
1.-CONSIDERACIONS GENERALS DE LES SORTIDES 
 
1. L’organització d’activitats i sortides per part de l’Institut respon a l’interès per la millora de la qualitat de 

l’ensenyament. Per això la seva realització s’ha de fer amb l’objectiu d’aprofundir, tant els coneixements 
de l’alumnat i augmentar els seus horitzons culturals, com de desenvolupar llurs capacitats 
d’autoorganització i coresponsabilitat, així com per afavorir —especialment en el cas dels viatges— el 
procés de plena integració de l’alumnat, desenvolupament de la convivència i el compliment de les 
normes bàsiques de respecte als altres i a l’entorn. 
 

2. En la mesura en què un centre educatiu promou i dóna suport a l’organització de viatges i sortides, ha 
de seguir essent fidel a la seva funció, és a dir, a l’ensenyament i l’educació. En el cas dels Instituts 
d’Ensenyament Secundari, atesa la seva composició actual, la funció primordial, encara que no l’única, 
és la de l’ensenyament. Per això, els Instituts d’Ensenyament Secundari han d’organitzar activitats en 
les quals el component principal sigui el d’augmentar els coneixements de l’alumnat en el context del 
seu procés d’aprenentatge. Per tant, l’Institut donarà suport a l’organització de sortides i viatges sempre 
i quan aquestes activitats desenvolupin algun dels processos d’aprenentatge de l’alumnat, de manera 
que aquelles activitats que suposin desplaçament de professorat fora de l’Institut i que tinguin un 
caràcter purament lúdic, no podran ser aprovades pel Consell Escolar, ja que per a acomplir aquest 
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objectiu o per propiciar que l’alumnat desenvolupi activitats que ja pot desenvolupar de manera 
habitual, existeixen altres organismes (esplais, etc.). Així doncs, no es fomentaran viatges o sortides 
que impliquin una simple reproducció dels hàbits als quals ja està acostumat l’alumnat, sinó que es 
tindrà cura que l’experiència del viatge o de la sortida sigui enriquidora i obri a l’alumnat noves 
perspectives. 
 

3. És un deure de l’alumnat, del professorat i dels pares i mares o representants legals interessar-se per 
les activitats que s’organitzin a l’Institut. Aquesta disponibilitat de participació és imprescindible quan 
s’organitzen activitats que alteren substancialment l’organització regular i quotidiana de l’Institut: 
treballs de síntesi, projectes de recerca, celebració del Nadal, dia de l’elegància, festa de Sant Jordi, 
concerts, intercanvis, estades, etc. 

 
2.- PREVISIÓ I ORGANITZACIÓ DE SORTIDES I ACTIVITATS 
 
1. A l’hora de preparar les activitats i sortides cal tenir present: 

• La possibilitat de concentrar sortides del mateix tipus en les mateixes dates. 
• Intentar la no coincidència amb activitats ja programades. 
• Aprofitar una mateixa sortida per a diferents àrees i/o matèries dels diferents departaments i/o 

seminaris. 
• Informar al coordinador/a d’activitats i serveis escolars de totes les activitats i sortides abans que 

ningú altre. 
• Totes les sortides no planificades en la proposta que realitzen els departaments a l’inici del curs 

acadèmic i dins del termini estipulat podrà ser rebutjada i no es podrà realitzar. 
 

2. S’intentaran evitar al màxim les sortides que s’efectuïn durant les dues setmanes prèvies a les sessions 
d’avaluació, quedant exclosos d’aquesta norma els treballs de síntesi, el projecte de recerca i les 
sortides de final de curs i etapa. 

 
3. A les activitats i sortides es mantindran vigents les mateixes normes que a les activitats normals de 

l’Institut (assistència, puntualitat, comportament, respecte, ...) 
 
4. Algunes de les sortides i/o activitats poden comportar una activitat complementària fora de l’horari 

estrictament escolar, tals com les activitats pro-viatge d’estudis, participació en concursos, assajos, .... 
 

5. Tot allò quant a la previsió i l'organització de les sortides que no queda regulat a les NOF, serà objecte, 
d'estudi i decisió de l'equip docent conjuntament amb el coordinador d’activitats extraescolars, per 
prendre les mesures oportunes i resoldre les qüestions que no quedin reflectides en aquestes normes. 

 
6. Les sortides gratuïtes són obligatòries. 
 
7. En sortides que comporten un cost econòmic, no es pot obligar a l’alumnat a participar-hi, però cal 

insistir en la necessitat de la participació de tot l’alumnat a l’activitat sempre que aquesta sigui de 
caràcter curricular. 

 
8. Tot aquell alumnat que al llarg del curs hagi tingut comportaments inadequats, reiterades faltes 

d’assistència i/o retards, etc. no podrà assistir a les activitats o sortides programades per l’Institut. Serà 
en darrer cas el professor o la professora responsable de l’activitat qui decidirà si l’alumnat que es troba 
en les situacions esmentades o l’alumnat sancionat pugui o no pugui assistir a l’activitat o sortida. 

 
9. Quan després d’una sortida un alumne o alumna no es recollit pels pares o tutors legals o la persona 

que es designi en un termini de 30 minuts després de l’arribada o no es pot contactar amb cap persona 
que es faci responsable del menor es notificarà a la policia municipal i/o mossos d’esquadra que es 
faran càrrec del menor. Posteriorment el Centre podrà notificar la incidència als Serveis Socials.  

 
10. Als viatges de final de curs o etapa es considerarà un requisit indispensable el rendiment acadèmic, 

entenent que tot aquell alumnat de tingui 5 o més matèries suspeses a la segona avaluació en quedarà 
exclòs. 
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11. L’alumnat que hagi realitzat activitats pro-viatge i no hi pugui assistir, ja sigui per normativa o per motius 
personals, hauran de cedir sense excepcions els diners recaptats que aniran al fons comú del viatge. 

 
12. En cas que algun alumne/a provoqui un incident greu, el professorat acompanyant estarà facultat per 

aplicar les mesures que es considerin necessàries, fins i tot, el retorn a casa. En aquest cas, l’alumne/a 
retornarà acompanyat d’un professor/a i les depeses provocades per aquest incident aniran a càrrec de 
l’alumne/a. En tornar del viatge el professorat haurà de deixar constància de l’incident i/o problemes 
causats per l’alumnat i es prendran les mesures adients en cada cas. 

 
13. Qualsevol pagament es realitzarà a través de Banc o Caixa facilitant el número de compte o codi de 

barres amb antelació suficient. 
 
14. Qualsevol alumne que faci un pagament fora del termini especificat restarà exclòs de la sortida, 

excepte el casos de força major i sempre a criteri del coordinador i de l'equip directiu. (malalties, 
problemes tècnics de la xarxa,...) 

 
15. L’alumnat amb necessitats econòmiques i de personal acompanyant per a les sortides que organitza 

l’Institut podrà ser objecte d’ajuts econòmics per part dels serveis socials dels Consells Comarcals, 
Ajuntaments, Associació de pares i mares de l’Alumnat de l’Institut, ja que l’Institut no disposa de 
recursos ni partides exclusives destinades a aquest concepte. En qualsevol cas, i de no disposar dels 
recursos anteriorment esmentats, les famílies es faran responsables de les despeses econòmiques que 
necessita l'alumne/a per poder fer la sortida programada. 

 
16. En el cas que un alumne/a ja inscrit no pugui participar en la sortida: 

• Si es porta la inscripció d’un altre alumne/a que pugui substituir la plaça, es podrà retornar la 
totalitat de l’import. 

• Si això no fa incrementar el cost total de l’activitat per la resta d’alumnes, es retornaran tots  els 
diners que es puguin recuperar de les entitats prestatàries dels serveis. 

• Si això fa incrementar el cost total de l’activitat per a la resta d’alumnes, es retornaran els diners 
que es puguin recuperar de les entitats prestatàries dels serveis però es restarà l’increment que ha 
suposat per la resta d’alumnes. 

 
17. A les reunions de pares d’inici de curs s’inclourà un punt de l’ordre del dia on s’informarà de la previsió i 

del cost aproximat de les activitats extraescolars que es portaran a terme al llarg del curs. 
 
 
18. El professorat responsable de la sortida farà arribar la persona responsable de les activitats 

extraescolars i als caps d’estudis el llistat amb tot l’alumnat assistent a la sortida així com tot l’alumnat 
que en queda exclòs o no hi assisteix. 

 
19. El coordinador o la coordinadora d’activitats penjarà a la sala de professors la graella amb el llistat del 

professorat acompanyant a la sortida i el professorat que li realitzarà la o les guàrdies. 
 
20. Sempre es destinarà un professor o professora addicional per atendre l’alumnat que no assisteix a la 

sortida. 
 
21. El professorat acompanyant a les sortides haurà de deixar feina als grups que deixa. 
 
22. El professorat de guàrdia addicional passarà llista de l’alumnat que no ha assistit a la sortida i ho farà 

arribar a caps d’estudis. 
 
23. Els caps d’estudis seran els responsables d’entrar les absències de l’alumnat que no assisteix a la 

sortida i que tampoc assisteix al centre. 
 
3.- ACOMPANYANTS 
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1. Totes les sortides comptaran amb un mínim de dues persones acompanyants, una de les quals haurà 
de ser necessàriament un professor o professora, llevat d’aquelles situacions en què el Consell Escolar 
pugui determinar altres condicions.  

 
2. A partir de 40 alumnes cada grup de 20 s’incrementarà amb una persona acompanyant més.  
 
3. En el cas que l’activitat o sortida tingui una durada superior a una jornada i que s’hagi de romandre, 

almenys, una nit fora de casa, el mínim de persones acompanyants haurà de ser de tres, dues de les 
quals hauran de ser necessàriament professors o professores. 

 
4. El professorat acompanyant ho fa voluntàriament, per interès pedagògic, sense ànim de lucre o per 

diversió personal i ha de sortir, primer, d’entre el professorat tutor de grup i/o del departament 
pedagògic organitzador; segon, d’entre el professorat que imparteix ensenyaments en els grups 
afectats; i, tercer, d’entre el professorat de l’institut.  

 
5. La funció d’aquest professorat acompanyant ha de ser degudament reconeguda. 
 
4.- SORTIDES DE FI DE CURS 
 
Quant a les sortides de final de curs: 
 
1. Coneguts els costos finals, convé planificar adientment el seu finançament a terminis i la proposta 

d’activitats que permetin l’alleugeriment de la despesa final. El límit de pagament serà fixat en el seu 
moment. 

 
2. L’alumnat que hagi realitzat activitats proviatge i no pugui assistir per normativa o motius personals, 

hauran de cedir sense excepcions els diners recaptats en les diferents activitats al fons comú del 
viatge. 

 
3. Es realitzarà una guia sobre els llocs que es visitin. Aquest dossier es repartirà abans de sortir.  
 
4. En el cas que algun alumne o alumna provoqui un incident molt greu, el professorat acompanyant 

estarà facultat per aplicar les mesures considerades necessàries, fins i tot, el retorn a casa. L’alumne o 
alumna retornarà acompanyat d'un professor o professora. Totes les despeses provocades per aquest 
incident aniran a càrrec de l'alumne o alumna. En tornar del viatge el professorat ha de deixar 
constància dels problemes causats per l’alumnat. El Claustre o el Consell Escolar prendrà les mesures 

 
 
 
Capítol X: ACCIDENTS I INDISPOSICIONS 
 
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: 
 
1. Si un professor o professora pren mal o es troba indisposat al llarg de l’horari escolar: 

a) Ho comunica al professorat de guàrdia indicant-li, si li és possible, si s’ha d’absentar de l’Institut, 
marxant a casa seva pels seus propis mitjans, o si s’ha de traslladar al Centre Mèdic. 

b) El professorat de guàrdia ho comunicarà a l’equip directiu i farà constar a l’apartat d’incidències del 
programa de guàrdies l’absència del professorat indisposat. 

 
2. Si un alumne/na pren mal o es troba indisposat al llarg de l'horari escolar: 

a) 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. Si no hi ha gravetat, l’alumnat no hauria de sortir de 
l’aula. 

b) Si ho considera oportú, farà avisar el professorat de guàrdia mitjançant un alumne/na amb el passi 
provisional, la “Tarja LILA”, que haurà de dur al damunt per justificar la seva presència al passadís 
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i que haurà de retornar quan es reincorpori a l’aula. Al professorat de guàrdia li indicarà quines 
actuacions considera pertinents que s’han de dur a terme i vetllarà perquè el material de l’alumnat 
indisposat sigui traslladat a consergeria. 

c) A partir d’aquest moment, el professorat de guàrdia es farà càrrec de l’alumne/na fins a la 
resolució de la incidència.  

d) Seguint les instruccions rebudes, el professorat de guàrdia atendrà l’alumne/na, omplirà el full 
corresponent del Quadern de incidències i avisarà, si s’escau, el pare o mare o representant legal 
de l’alumne/na. 

e) Si l’alumne hagués de marxar a casa, s’esperarà a la sala d’estudis, mai a l’Aula de Convivència i 
Reflexió, fins que els seus familiars el vinguin a buscar. En aquest moment, el professorat de 
guàrdia el lliurarà a la família i l’acompanyarà a la sortida. 

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

g) En cas que no es resolgui la incidència abans del canvi d’hora, el professor/ra de guàrdia que atén 
l’alumne ho explicarà al professor de guàrdia de l’hora que comença designat per atendre alumnes 
indisposats qui vetllarà per la resolució final de l'incident.  

 
3. El professor o professora o l’alumne o alumna indisposat serà acompanyat al Centre mèdic (hospital o 

CAP) seguint aquest ordre de prioritats: 
a) en primer lloc, per un/a dels conserges 
b) en segon lloc, pel professorat de guàrdia. 
c) en darrer cas, per un membre de l’equip directiu que estigui disponible. 

 
4. La persona que l’acompanyi haurà de romandre al Centre Mèdic fins que hi arribin els familiars del 

professor o professora o de l’alumne/na indisposat.  
 
5. En el cas de l’alumnat si no es pot contactar amb la família o que aquesta no es presenta al Centre 

Mèdic es notificarà a la policia municipal i/o mossos d’esquadra que es faran càrrec del menor. 
Posteriorment el Centre podrà notificar la incidència als Serveis Socials.  

 
6. 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 àgil i senzilla de comunicació per a tota la comunitat educativa. 
S’hi pot accedir a la informació a través de la icona ALEXIA que es troba a la pàgina web de l’Institut, a partir 
del nom d’usuari i la contrasenya que us envia l’Institut via correu electrònic. 
 

 

  
 
També existeix l’APP «Alexia Família», que es pot descarregar mitjançant les store d'Apple o Google, 
segons correspongui. Un cop instal·lada, l'usuari hi accedeix a partir del nom d’usuari i la contrasenya que 
us envia l’Institut via correu electrònic, i del codi de centre, que trobareu a l’aplicatiu Alexia Web, al 
capdamunt, clicant la icona que s’anomena “Mobilitat”  
 

  
 
 

• Seguiment amb l’alumne: 

 Veure l'horari de classe. 
 Veure els professors i tutors. 
 Accedir a informació diària: 

 Absències / Retards 
 Comportament / 
 Observacions / Controls. 

 Justificar incidències. 

• Comunicació amb l’Institut: 

 Consultar el taulell d’anuncis. 
 Rebre notificacions automàtiques 

via correu electrònic i SMS de 
nova informació a la plataforma. 

 Consultar les qualificacions. 
 Rebre comunicats. 

 
A l'apartat Secretaria > Documentació Institut de la web, hi trobareu el Tutorial ALEXIA famílies. 
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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 curs.  
 
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.insjoanbrudieu.cat 
que redirecciona cap a 
http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/ 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

 
  

  
 

 

   
 

 

 
  

 

 


