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CARTA DE PRESENTACIÓ TUTOR/A 
 
Benvolguda família, 
 
Em plau presentar-me com a tutor/a de grup del seu/ la seva fill/a. 
 
El meu nom és _________________________________________ 
i sóc tutor/a del curs______________________________________ 
 
Les meves funcions com a tutor/a de grup són: 

 Fer de tutor/a de la classe, dinamitzar-la i fomentar la participació del grup i de 
cadascun dels alumnes en les diverses sortides i activitats escolars que el centre 
realitza. 

 Fer d’intermediari entre el grup-classe i la resta de l’Equip Educatiu o la Direcció del 
centre. 

 Impartir i avaluar l’àrea de tutoria, que té una hora lectiva a la setmana. 

 Presidir les Juntes d’Avaluació. 
 
Les meves funcions com a tutor/a individual són: 

 Fer de tutor/a individual, i, juntament amb la resta del professorat, fer d’intermediari 
entre la família i l’institut, per tal de facilitar el seguiment personal i acadèmic de cada 
alumne/a. 

 Omplir el full de seguiment setmanal que les famílies han de tornar degudament 
signat. 

 Orientar l’alumne/a en els seus estudis actuals i també a l’hora de decidir futures vies 
acadèmiques o professionals. 

 Atendre l’alumne/a a nivell personal en qualsevol problema o incidència que pugui 
sorgir. 

 
Esperant mantenir amb vostès una col·laboració profitosa per a la marxa del seu/la seva 
fill/a, resto a la seva disposició per a atendre’ls en el següent marc horari: 
 

 
En cas que aquest horari els resulti incompatible, els atendré en l’hora que concretarem 
prèviament mitjançant una nota en l’agenda de l’alumne/a o trucant al telèfon de l’Institut: 93 
718 75 06 
 
Cordialment, 
 
 EL/LA TUTOR/A 
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CARTA DEL DIRECTOR 
 
Benvolguts pares i mares, 
 
En la inauguració d’aquest curs acadèmic, em plau de presentar-vos aquest petit “dossier” 
on trobareu, de manera resumida, els mètodes de treball, plans i objectius que ens ajudaran 
a portar la nostra tasca endavant. Aquests projectes són fruit de l’experiència adquirida per 
l’Institut en el seu servei als joves de Badia, i conseqüència de l’anhel de superació que ens 
porta a oferir una millor qualitat en l’ensenyament del seu fill/a, a assolir una òptima 
adaptació a les exigències del nou sistema educatiu i a continuar treballant per fomentar en 
la comunitat educativa els valors de la convivència, la participació i la tolerància. 
 
Voldria adreçar-me especialment als pares i mares que porteu per primera vegada el vostre 
fill/a al nostre centre per demanar-vos que col·laboreu en la formació dels vostres fills 
participant en els òrgans de funcionament i en les activitats que s’organitzin. Tingueu present 
també que sempre trobareu el centre a la vostra disposició per a qualsevol dubte o 
problema. 
 
És important que tots treballem plegats per la bona formació dels nois i noies de Badia del 
Vallès. Per aquest motiu hem de ser conscients de la importància de l’assistència continuada 
i regular a les classes i les diferents activitats que el centre proposa. També, cal dir, que per 
tenir un bon aprofitament de totes les classes és necessari que es porti el material que cada 
professor/a ha indicat per la seva matèria, i és necessari ser puntual en les hores d’arribada i 
en el lliurament dels diferents treballs. 
 
És especialment important tenir en compte els equipaments amb què compta l’Institut, uns 
equipaments que suposen una forta inversió econòmica, i que, per tant, cal conservar i 
tractar amb cura en benefici de tot l’alumnat de Badia, present i futur. 
 
Esperem que l’INS Badia del Vallès respongui a la confiança que hi heu dipositat. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
 
 
El Director 
Àngel Vadillo 
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TRETS D’IDENTITAT DEL CENTRE 
 

1. Concebem l’educació com un procés integral que permeti assegurar un 
desenvolupament personal sòlid de l’alumnat en tots els seus àmbits. 

2. Atorguem molta importància a la integració de l’alumnat i a llur identificació amb al 
centre. 

3. Som un centre educatiu que, atesa la realitat sociocultutral de l'entorn i la diversitat en 
els processos d'ensenyament-aprenentage, treballem per a la promoció social i 
cultural dels nostre alumnat i les seves expectatives personals. 

4. Entenem la visió de la  diversitat cultural de l’alumnat nouvingut com un fet 
enriquidor individual i col·lectiu per la nostra cultura i alhora integrar-los al nostre 
sistema educatiu.    

5. Fomentem el coneixement i arrelament a Catalunya, llurs tradicions i la llengua 
catalana com a pròpia del país i del sistema Educatiu dins d’un projecte plurilingüe . 

6. Declarem la nostra Institució aconfessional. 
7. Refusem qualsevol discriminació per raons de: ètnia, ideologia, sexe, llengua, 

condicions físiques, religió i d'altres.  
8. Eduquem en les competències d’autonomia, iniciativa, esforç personal per tal 

d'afavorir les iniciatives de planificació, presa de decisions, organització i assumpció 
de responsabilitats.  

9. Potenciem l’exercici de la llibertat, tot donant a conèixer l’alumnat els seus drets i els 
seus deures individuals i col·lectius en un clima de respecte cap a les persones, les 
instal·lacions i l'ambient de treball.  

10. Eduquem en els valors de la democràcia, cooperació, solidaritat, compromís, 
respecte als drets humans i medi ambient, fomentant la participació i la implicació 
de l’alumnat i de les famílies en la vida del centre. 

11. Fem de la formació, experiència i capacitat innovadora del professorat un motor 
de la pràctica docent del centre. 

12. Treballem el respecte a les instal·lacions i materials del centre com a sentiment de 
pertinença a un col·lectiu i les actualitzem en funció de les noves necessitats i de les 
possibilitats. 

13. Facilitem la incorporació de noves persones i idees als equips directius garantint 
pluralitat, enriquiment pedagògic i de gestió, així com continuïtat en el projecte de 
centre. 

14. Propugnem una gestió democràtica basada en un model participatiu que faciliti el 
funcionament en equip i per consens. 

15. Fem de les relacions humanes entre tots els membres de la comunitat educativa un 
aspecte fonamental per garantir llur implicació i compromís en el Projecte de centre. 

16. Treballem per l’assoliment de les competències pròpies a cada un dels nivells 
educatius que impartim, promovem, però, que tothom arribi al màxim que les seves 
capacitats li permetin, amb la finalitat de la incorporació de l'alumnat al món laboral. 

17. Potenciem la implicació del centre en projectes del municipi i de l'entorn. 
18. Promovem un sistema d'informació eficient. 
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ESTUDIS QUE S’IMPARTEIXEN AL CENTRE 

 
 
Ensenyaments  i grups 
 
ESO 
 
 
 
 
 
Batxillerat 
 
 
 
 
Cicles Formatius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curs d’Accés al Cicle 
Superior (CAS) 
 
PFI 

 
 
 
12 grups d’ESO: 

- 1r ESO: 3 grups 
- 2n ESO: 3 grups 
- 3n ESO: 3 grups 
- 4t ESO: 2 grups 
-  

2 grups: 
- 1r BAT: 1 grup 
- 2n BAT: 1 grup 

(Modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i Ciència i Tecnologia) 
 
16 grups: 
Família Administració i Gestió: 
2 grups CFPM Gestió Administrativa (1r i 2n curs) 
2 grups CFPS Administració i Finances (1r LOE i 2n LOGSE) 
2 grups CFGS Assistència a la Direcció (1r curs i 2n curs) 
 
Família Electricitat i Electrònica: 
2 grups CFPM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (1r i 2n curs) 
2 grups CFPS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (1r i 2n curs) 
 
Família Informàtica: 
2 grups CFPM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (1r  i 2n curs) 
1 grup CFPS Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (2n curs) 
2 grups CFPM Desenvolupament d’Aplicacions Web (1r i 2n curs) 
 
 
1 grup del Curs d’Accés al Cicle Superior 
 
 
1 grup del Programa de Formació i Inserció (mòdul de manteniment) 
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ORGANITZACIÓ DE L’INS BADIA DEL VALLÈS 
 

ORGANTIZACIÓ INTERNA 
 
Tot l’alumnat d’ESO té un tutor individual i un tutor de grup. Tots el professorat que imparteix 
classes als seus fills/es forma un Equip Educatiu, coordinat per la coordinadora de nivell, el 
cap d’Estudis i el coordinadora pedagògica. 
 
L’Equip Educatiu es reuneix setmanalment per tractar conjuntament tots els aspectes que 
incideixen en l’evolució de la formació dels seus alumnes, tant en l’àmbit acadèmic com en el 
personal. 
 
Al centre hi ha un Equip Educatiu per cada curs d’ESO i Batxillerat i un per les especialitats 
de Cicles Formatius. 
 
ELS NOSTRES ESTUDIS 
 

 L’Educació Secundària Obligatòria té com a objectiu assolir una formació adaptada a 
cadascun dels ritmes d’aprenentatge per aconseguir el màxim rendiment dins les 
possibilitats de cada alumne/a. Cal aconseguir també l’orientació correcta cap als 
estudis posteriors. 

 El Batxillerat ha de proporcionar els coneixements suficients i necessaris per poder 
afrontar amb les millors garanties les ofertes acadèmiques que es triaran 
posteriorment: Universitat o Cicles Formatius de Grau Superior. 

 En els Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior, és a dir, la nova Formació 
Professional, els reptes més importants són: oferir una formació actualitzada i 
adaptada a l’evolució tecnològica i establir acords amb les empreses de l’entorn per 
poder garantir un lligam i la col·laboració imprescindible per dur a terme la formació 
en centres de treball. 

 El curs de preparació per a la Prova d’Accés als Cicles Formatius de Grau Superior 
(CAS) té com a objectiu preparar l’alumnat procedent dels Cicles de Grau Mitjà per 
accedir als Cicles Superiors. 

 El Programa de Formació i Inserció (PFI) pretén ajudar els joves que no han obtingut 
el títol de graduat en ESO a adquirir unes destreses i hàbits bàsics per a la 
incorporació al món laboral. 

 
PLA D’EMERGÈNCIA 
 
Membres de diferents sectors de la comunitat educativa han elaborat un Pla d’Emergència 
que recull les condicions de seguretat del centre. Aquest document inclou un Pla 
d’Evacuació i en preveu la realització de simulacres anuals. Aquesta tasca està coordinada 
pel tutor/a responsable de riscos laborals. 
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CALENDARI ESCOLAR 2017-18 
 

Dies festius: 
 
(Calendari Laboral 2017) –(Calendari Laboral 2018) 
 

2017              11 setembre (dilluns)  Diada Nacional de Catalunya 
  12 octubre (dijous)  Festa Nacional d’Espanya 
  1 novembre (dimecres) Tots Sants 
  6 desembre (dimecres) Dia de la constitució 
  8 desembre (divendres) La Immaculada 
  26 desembre (dimarts) Sant Esteve 
2018  1 gener (dilluns)  Cap d’any 

6 gener (dissabte)  Reis 
  30 març (divendres)   Divendres Sant 
  2 abril (dilluns)  Dilluns de pasqua 
  1 maig (dimarts)  Festa del Treball 
  24 juny (dissabte)  Sant Joan 
 
Festes locals de Badia del Vallès: 30.10.16 (dilluns), 26.02.18 (dilluns) i 04.06.18 (dilluns). 
Aquestes dates podrien canviar.  
 
Festes a disposició del centre: 07.12.17 (dijous), 12.02.18 (dilluns), 30.04.18 (dilluns). Per consens 
de tots els centres de Badia. 
 
Vacances:  
Nadal: des del 23.12.17 (dissabte) fins al 07.01.18 (diumenge), ambdós inclosos. 
Setmana Santa: des del 24.03.18 (dissabte) fins al 02.04.18 (dilluns), ambdós inclosos.  
 

Classes lectives: 
Des del 13.09.17 (dilluns) al 22.06.18 (dimecres) ambdós inclosos.  
   - 1r trimestre: Del 13.09.17 (dimecres) fins al 05.12.17 (dimarts) ambdós inclosos. 
   - 2n trimestre : Del 11.12.17 (dilluns) fins al 16.03.18 (divendres), ambdós inclosos. 
   - 3r trimestre : Del 19.03.18 (dilluns) al 22.06.18 (divendres), ambdós inclosos. 
 

Presentació del curs a les famílies: 

 1r d’ESO el dijous, 7 de setembre a les 17:30. 
 2n d'ESO el dijous, 7 de setembre a les 18:30. 
 3r i 4t d’ESO el dimecres, 27 de Setembre a les 18:00. 
 Batxillerats i CF el dimecres, 4 d’Octubre a les 18:00. 

 

Jornades de Reflexió amb les famílies: 
 Internet Segura a càrrec dels mossos d'esquadra:  

  Dia: Dimecres, 20 de desembre 2017 a les 17.00 
  Lloc: INS Federica Montseny 

 Alcohol i Societat:  
  Dia: Dijous, 5 d'Abril 2018 a les 17.30 
  Lloc: INS Badia del Vallès 
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Auditories: 
 Externa: 2 de novembre (dijous) << Correu Applus per confirmar data 
 Interna: 28 de març (dimecres) << Confirmar amb algún institut de la xarxa. 

 

Calendari d’activitats 
Contempla les activitats a realitzar des del 01.09.17 fins al 30.06.18 
25, 26, 27  octubre (dc., dj., dv.) : Colònies 1r ESO a Besalú. 
31 octubre (dm.)   : Castanyada. 
9-13 d’Octubre (dll.)   : Inici de campanya de neteja. 
22 desembre (dv.)   : Activitats abans de Nadal. 
17, 18 i 19 gener    : Esquiada 2n i 3r ESO  
9 de febrer (dv.)   : Carnestoltes.   
30, 31 i 1 de febrer (dt., dc. i dj.) : Exposicions treballs de recerca 2n Batxillerat. 
4 i 5 d’Abril (dc. i dj.) : Jornades Culturals + Sortides de Matèries Optatives. 
6 d’Abril (dv.) : Activitats final 2n trimestre 
Abril (per determinar) : Festa de la Primavera 
23 d’Abril (dll.)    : Sant Jordi 
Maig     : Jornades Tècniques de FP 
7 al 11 Maig    : Viatge fi d’etapa 4t ESO. 
11 de Maig    : Final de 2n de Batxillerat. 
14-19 de Maig    : Exàmens de recuperació 2n Batxillerat. 
5 al 8 juny : Setmana presentació Crèdits de Síntesi de CF 
11 al 15 de juny   : Classes NORMALS d’ESO + 1r Batxillerat.  
18 al 22 de juny  : Activitats de recuperació i millora ESO + 1r Batxillerat + 2n    

Batxillerat Extraordinaria. 
22 de Juny : Sortida lúdica 1ESO 
26 i 27 juny (dm. i dc.)  : Lliurament i reclamacions notes 
25 Juny (dll)    : Acte de graduació de Batxillerat. 
26 juny (dm.)    : Acte de graduació de 4t ESO. 
27 juny (dmc.)    : Acte de graduació Cicles Formatius. 
29 juny (dv.)    : Claustre fi de curs.  
 

Equips de Batxillerat (dc a les 15:30): 
 27.09.17 
 10.01.18 
 07.02.18 (Junta d’avaluació treballs de recerca) 
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Calendari avaluacions: 
 

AVALUACIÓ TERMINI NOTES JUNTA LLIURAMENT 

Avaluació 0 15 octubre 17, 18, 19 Octubre Tutories 20/10 ESO. 
Batx Setm del 23/10 

1a avaluació 10 desembre 12, 13,14 desembre 22 desembre 

2a avaluació 12 març 14, 15, 16 març 23 març ESO. 
Batx Setm del 16/03 

Final 2n Batxillerat* 14 maig 17 maig 18 maig 

3a avaluació 11 juny 13 i 15 juny 16 juny 

Final ordinaria ESO + 
1r Batxillerat + 
Extraordinaria 2n Batx. 

22 juny 25 i 26 de juny 27 juny 

Final C. Formatius 10 juny 13 i 14 juny 21 juny 

Final extraordinària 3 setembre 4 – 5 setembre 6 setembre** 

* En funció de la normativa de les proves PAU 
** En funció de les dates d’inici del curs 2017-18       
            

Consells escolars: 
 Final curs 2016-17 i inicial 2017-18: dimarts, 10 de Octubre de 2017 a les 17:45 
 1r trimestre: dimarts, 19 de desembre de 2017 a les 17:45 
 Econòmic: dimarts, 23 de gener de 2018 a les 17:45 
 2n trimestre: dimarts, 3 d'abril de 2018 a les 17:45 
 Final curs 2017-18 i inicial 2018-19: setembre de 2018 (per determinar) 

   

Proves externes: 
 Avaluació diagnòstica 2n ESO (alumnat de 3r): del 9 al 20 d’octubre. 
 Proves de competències de 4t ESO: 8 i 9 de febrer. 

 
Claustres : 
08 setembre (divendres)    : Claustre inici curs 
21 desembre (dijous)     : Claustre primer trimestre 
06 abril (divendres)     : Claustre segon trimestre 
28 juny (dijous)     : Jornades de Juny 
29 juny (divendres)     : Claustre final de curs 
 

Recuperacions setembre 2018 (ESO i 1r Bat): 
3 i 4 de setembre de 2018 (dilluns i dimarts). 
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NORMES DE CONVIVÈNCIA AL CENTRE 
 
Introducció 
 

1. El teu compromís és estudiar, demostrar interès en l’aprenentatge, atendre les 
explicacions i instruccions, fer els deures... 

2. Per tenir èxit en l’estudi, recorda que és fonamental tenir voluntat i esforçar-se. 
3. Has de respectar els criteris pedagògics (pautes de comportament, consignes, 

normes...) que t’indiquen el professorat i personal d’administració i serveis . 
4. Si tens qualsevol problema, recorda que el professorat i el personal d’administració i 

serveis estem per ajudar-te. 
5. És molt important que tu i tot l’equip de l’Institut Badia del Vallès respectem aquestes 

normes. És l’única manera d’aconseguir una convivència bona i agradable. 
 
Normes de convivència 

 
1. Has d’evitar actituds que atemptin contra les normes de convivència (actituds 

violentes, insults, faltes de respecte,....) i les maneres grolleres.          
2. Tothom que conviu a l’institut mereix el màxim respecte, per això has de tenir un 

comportament cívic respectuós envers els teus companys/es, el personal 
d’administració i el professorat. 

3. Has de fer servir un vocabulari propi d’un centre educatiu. 
4. L’esmorzar es pren a l’hora del pati. No mengis a classe. Recorda que està prohibit 

menjar xiclets, pipes i altres llaminadures. 
5. Si has d’anar al lavabo, aprofita l’hora del pati. Si tens una urgència a una altra hora, 

has de demanar permís al professor. 
6. L’aula ha de quedar sempre neta i endreçada. 
7. Quan siguis al pati, pensa que no estàs sol/a, cal respectar totes les persones i els 

espais que has de compartir. 
8. Cal fer tots els desplaçaments per dintre l’institut caminant, sense córrer i en silenci. 

Recorda que no es pot sortir de l’aula sense autorització, i que els ascensors són d’ús 
exclusiu per l’alumnat lesionat o discapacitat. 

9. Has de tenir cura de deixar els lavabos tal com t’agradaria trobar-los. 
10.  Els telèfons mòbils i altres aparells electrònics han d’estar desconnectats i guardats 

durant les hores de classe. Si sona un mòbil a classe es guardarà a Secretaria i haurà 
de venir un familiar a recollir-lo. El centre no es farà responsable de la pèrdua o els 
desperfectes en aquests aparells. 

 
  Normes de funcionament 
 

1. Has de respectar les instal·lacions i el material de l’institut. 
2. Totes les entrades i sortides s’han de fer per la porta del c/ Mallorca. 
3. És obligatori portar els llibres i material necessari per a totes les classes. 
4. La puntualitat i l’assistència són fonamentals. Cal que la teva família justifiqui les 

teves faltes per escrit a l’agenda. Si faltes a classe, és responsabilitat teva posar-te el 
dia sobre tot allò que s’hagi fet en la teva absència. 
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5. Si has de sortir de l’institut en hores de classe, has de portar un permís signat per la 
teva família a l’agenda. 

6. Tens l’obligació de portar sempre l’agenda escolar. Recorda que cal tornar a temps i 
degudament signada qualsevol observació que faci el professorat.     

7. Els deures i treballs proposats per les diferents àrees s’han de presentar puntualment 
i seguint les instruccions que t’hagi donat el professorat. 

8. A la classe es necessita mantenir un clima de silenci; per poder intervenir cal 
demanar la paraula i respectar el torn.      

9. Prefectura d’Estudis i els Departaments són d’ús exclusiu del Professorat.     
10. En cas l’absència d’un professor/a, el delegat ha d’anar a Prefectura a avisar el 

professor de guàrdia. 
 

 

NORMATIVA FALTES D’ASSISTÈNCIA ESO 
 

 L’assistència a classe és obligatòria per tots/es els/les alumnes de l’ESO. 

 Diàriament, i a cada classe, el professorat anotarà, si cal, la incidència de Falta (F) o 
Retard (R). 

 El tutor individual de l’ESO comunicarà setmanalment les faltes a les famílies. 

 El tutor individual també s’anotarà la falta i el seu motiu. 

 El tutor individual farà el seguiment de la quantitat de faltes i dels motius de les 
mateixes (si es repeteixen, no totes les justificacions familiars són vàlides...), i 
valorarà si és necessari un altre tipus d’intervenció; aquesta intervenció ha de passar 
per una entrevista amb la familia. 

 La comunicació amb la família és imprescindible; si aquesta no es produís, s’ha de 
tractar el tema amb el coordinador/a de l’Equip Educatiu. 

 Si l’alumne/a preveu amb temps la falta, portarà un justificant signat per la família, 
(utilitzarà els de l’agenda) que donarà al tutor/a. 

 Si un alumne/a ha de sortir del Centre durant l’horari escolar, ha de portar signada de 
casa l’autorització corresponent, que trobarà a l’agenda, i el tutor/a o un membre de 
l’Equip Directiu han de facilitar-li una autoritzacó, per tal que els conserges li obrin la 
porta. 

 Els tutors/es de grup donaran una atenció especial als casos en que un alumne/a 
faci reiterades faltes d’assistència a la mateixa assignatura. Per aquests casos, 
l’Ajuntament té establert un Pla Municipal d’Absentisme al qual derivem els 
historials d’alumnat amb problemes d’assistència. 
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EL PROJECTE “SIDECAR” 
 

Per tal de facilitar la integració de l’alumnat de 1r ESO, el centre va decidir participar al 
projecte “Sidecar”. Es va valorar la necessitat d’ajut que tenen de vegades els alumnes de 1r 
d’ESO, així com el lògic nerviosisme que en ocasions provoca a alumnat i famílies el fet de 
deixar l’escola de primària i la incorporació a l’Institut. Al mateix temps, es va valorar que el 
fet d’implicar alumnat de 4t i 1r de Batxillerat en el seguiment d’aquests alumnes milloraria la 
convivència i la participació al centre, objectiu prioritari del Pla Estratègic. A cada alumne/a 
de 1r d’ESO se li assigna un alumne “pilot” de 4t d’ESO o 1r de Batxillerat, que fa el seu 
seguiment i l’ajuda en la seva integració al nou centre. 
 
Objectius: 

 Facilitar la integració a l’Institut de l’alumnat de 1r. 

 Implicar els alumnes més grans en els temes de convivència al centre. 

 Formar l’alumnat “pilot” en les possibles necessitats i dificultats dels alumnes de 1r. 

 Donar a l’alumnat de 1r un referent no adult en què poder confiar. 

 Facilitar el contacte entre els “pilots” i els tutors individuals dels alumnes de 1r. 
 

Descripció: 
El projecte consisteix en establir uns horaris per tal que uns alumnes voluntaris de 4t d’ESO i 
1r de Batxillerat puguin trobar-se amb els alumnes de 1r (cada “pilot” té com a màxim dos 
alumnes de 1r assignats) per tal que els ajudin en els problemes d’integració que puguin 
tenir. Per fer-ho, els alumnes grans reben una formació prèvia, i després se’ls convoca a 
reunions periòdiques amb la coordinadora del projecte, on manifesten les impressions que 
van rebent. 
 
Participants: 
Tot l’alumnat de 1r d’ESO (“copilots”) i els alumnes voluntaris de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat 
(“pilots”). El seguiment es duu a terme des del centre per part de la coordinadora, i també 
des del Casal de Joves. S’informa contínuament del que va sorgint als tutors i tutores 
individuals de l’alumnat de 1r. 
 
Avaluació: 
L’avaluació la fan els mateixos alumnes (“pilots” i “copilots”) en les reunions periòdiques que 
es celebren, i també a l’equip educatiu de 1r.  
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EL SERVEI DE MEDIACIÓ  

 
Arran de la formació rebuda per membres del professorat, alumnat, P.A.S, i A.M.P.A de 
l’IES Badia del Vallès el curs 2003-04, el Consell Escolar i el Claustre de Professors/es 
del centre van considerar adient aplicar un programa de mediació a l’IES. Aquesta 
aplicació quedaria emmarcada en altres mesures que ja es duien a terme al centre des 
de cursos anteriors, com l’aplicació del programa de Competència Social adreçat a tot 
l’alumnat de 1r i 3r d’ESO, la nova estratègia de resolució de conflictes a l’aula, etc., 
amb l’objectiu de millorar i donar resposta als problemes de convivència de l’alumnat. 
 
Objectius: 
 

 Millorar el nivell d’autocontrol i la capacitat de resposta raonada del nostre 
alumnat. 

 Fomentar la participació de l’alumnat en la resolució dels propis conflictes. 

 Ampliar el projecte a nous àmbits: fomentar la participació i conscienciació sobre 
les diverses formes de “bullying”, intervenció de l’equip de mediació en grups 
classe amb dinàmiques difícils, etc. 

 Participar com a centre en les trobades de mediadors organitzades pel 
Departament d’Educació, l’Ajuntament de Badia, etc. 

 Aprofitar el fet de comptar amb alumnat conscienciat i motivat per aquests temes 
per mirar d’aportar solucions a d’altres problemàtiques del centre. 

 Disposar d’un “planter” de mediadors al centre per tal de garantir la continuïtat 
del projecte. 

 Disposar d’un equip d’alumnat mediadors capaç de funcionar de la manera més 
autònoma possible. 

 
 

COM FEM LA MEDIACIÓ A L’INS BADIA DEL VALLÈS? 
 

 Qui pot sol·licitar la mediació? 
Els mateixos alumnes que han tingut el conflicte, el tutor/a o un membre del 
professorat que en tingui coneixement, el delegat/da de classe o altres alumnes 
mediadors. 
 

 Com sol·licitar el servei? 
Cal adreçar-se al coordinador/a del servei de mediació. Aquest valorarà si es 
tracta d’un conflicte mediable, i, en cas afirmatiu, donarà dia i hora per realitzar la 
mediació i buscarà la parella de mediadors més adient. 
 

 Com funciona una sessió de mediació? 
Primer cal saber que la mediació és voluntària i confidencial. 
Les dues parts del conflicte exposen, per separat, la seva versió del que ha 
passat davant dels alumnes mediadors. A continuació es reuneixen i miren 
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d’arribar a definir el problema conjuntament. Llavors es pot passar a buscar-hi 
una solució consensuada, que ha de ser acceptada per tots els presents. Un cop 
fet això, s’omple i es signa un full on les dues parts es comprometen a respectar 
l’acord al qual s’ha arribat. Una setmana o dues més tard, es fa una nova sessió 
de revisió dels acords, per veure si tot està funcionant correctament o cal tornar 
a intervenir. 
 

 Qui són els alumnes mediadors? 
A principi de cada curs, l’equip de mediació es presenta a totes les classes, i es 
fa públic un llistat amb els noms de totes les persones mediadores. Els 
mediadors són alumnes voluntaris que compten amb el vist-i-plau del professorat 
per la seva actitud i bona disposició, que fan un curset teòric de preparació i 
passen per un període de pràctiques. En acabar la formació, reben el diploma 
corresponent. 
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PRESENTACIÓ DE L'AMPA 

 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES 
DE L’INS BADIA DEL VALLÈS 
 
Apreciats amics i amigues, 
 
L’associació de pares i mares dóna la benvinguda a tots els pares i les mares del curs que ara 
comença. 
L’AMPA participa i col·labora en les activitats que organitza l’Institut. La participació es una obligació 
que no podem eludir. Els pares i les mares hem de prendre aquest grau de consciència i 
responsabilitat que ens permeti intervenir directament en el procés educatiu i de preparació dels 
nostres fills.  
 
Sense cap altre motiu que aquesta crida a la responsabilitat i la participació, l’AMPA us convida a 
formar part de la propera junta. 
 
Amb l’ànim de veure’t participar ens acomiadem molt atentament, 
 

LA JUNTA 
 
 
Apreciados amigos/as, 
 
La asociación de padres y madres da la bienvenida a todos los padres y madres de alumnos del 
curso que ahora empieza. 
 
El AMPA participa y colabora en las actividades que organiza el Instituto. La participación es una 
obligación que no podemos eludir. Los padres y madres hemos de adquirir ese grado de conciencia y 
responsabilidad que nos permita intervenir directamente en el proces educativo y de preparación de 
nuestros hijos. 
 
Sin más motivo que esta llamada a la responsabilidad y la participación, el AMPA te invita a formar 
parte de la próxima junta. 
 
Con el ánimo de veros participar, nos despedimos muy atentamente, 
 

LA JUNTA 
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Para cualquier duda, contactar con el AMPA. También podéis depositar vuestras sugerencias 
en nuestro buzón. 
LA JUNTA CONSIDERA MUY IMPORTANTE VUESTRA PARTICIPACIÓN EN LA MISMA. SI 
ESTAIS INTERESADOS, RELLENAD ESTA HOJA CON VUESTROS  DATOS Y ENTREGADLA 
EN EL BUZÓN DEL AMPA. 

 
 
NOM__________________________________________________________________ 
 
 
DOMICILI______________________________________TELÈFON________________ 
 
 
LOCALITAT_____________________________________________________________ 


