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1. MATRICULA CURS 2015/16

La matrícula per aquest curs és de 504  alumnes, dels quals  306 estan matriculats a l'ESO,  98  a Batxillerat 
i 100 a Cicles Formatius

CURS

1r ESO 3 línies

2n ESO 3 línies

3r ESO 3 línies

4t ESO 3 línies

1r BTX Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

2n BTX Ciències i Tecnologia
Humanitats i Ciències Socials

1r. CFGM
2n. CFGM
3r. CFGM

Manteniment electromecànic 

1r. CFGM
2n. CFGM

Tècnic gestió Administrativa/ Sistemes microinformàtics i xarxes

1r. CFGS
2n. CFGS

Tècnic de Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària

2.CALENDARI ESCOLAR 

PRIMER TRIMESTRE

Inici :14 de setembre                       
Final ESO: 4 de desembre /Final Batxillerat:1desembre

FESTIUS Dimarts,  8  de setembre (festa local)/ Dimarts, 13  d'octubre (lliure disposició)

Exàmens recuperació setembre ESO i 1r. BATXILLERAT 1 i 2  de setembre 

Reunions pares principi curs (tutors) 1r. ESO 3 de setembre

2n, 3r i 4t. ESO i 1r. 
Batxillerat

6 d'octubre

Preavaluacions Batxillerat 20 d'octubre

ESO 26 i 27 d'octubre 

Proves d'avaluació diagnòstica 3r d'ESO entre el 13 i el 24 
d'octubre ???

EXÀMENS 1a. AVALUACIÓ BATX
(No es podran fer exàmens a partir del dijous 5 
de novembre)

1r i 2n Batxillerat

només 2n Batxillerat

26, 27 i 30 de novembre  
2 de desembre

SESSIONS  AVALUACIÓ ESO 14 i 15 de desembre 

BATXILLERAT 10 de desembre
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SEGON TRIMESTRE
Inici ESO : 9 de desembre / Inici Batxillerat: 2 de desembre
Final ESO: 11 de març /       Final Batxillerat: 8 de març 

FESTIUS: Vacances de Nadal : 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos.
Dilluns 8 de febrer (lliure disposició)

Final primer quadrimestre (Q1) ESO i BTX 5 de febrer 

Inici 2n quadrimestre (Q2) ESO i BTX 9 de febrer

2a convocatòria extraordinària de les 
matèries pendents dels cursos anteriors

ESO i BTX del 11 al 29 de gener

Proves d'avaluació de 4T ESO 4t ESO 16 i 17 de febrer 

EXÀMENS 2a. AVALUACIÓ BATX (No es 
podran fer exàmens a partir del dia 11 de febrer).

1r i 2n Batxillerat
només 2n Batxillerat

25, 26 i 29 de febrer, i 1 de març
2 de març

SESSIONS AVALUACIÓ ESO 7 i 8 de març

BATXILLERAT 9 de març

TERCER TRIMESTRE
Inici ESO : 14 de març / Inici Batxillerat: 2 de març 
Final ESO: 21 de juny /Final Batxillerat: 27 de maig a 2n BTX i 21 de juny a 1r. BATX

FESTIUS: Setmana Santa: del 19 de març  al 28 de març, ambdós inclosos
Dilluns 25 d'abril  (festa local) /  Divendres 29 d'abril  (lliure disposició) 
Dilluns 2 de maig  (festa local) / Dilluns 16 de maig  (festa laboral)

Crèdits de síntesi 1r, 2n i 3r d'ESO del 14 al 18 de març

Projecte de Recerca 4t ESO del 14 al 18 de març

EXÀMENS 2n BATX.
(No es  podran fer exàmens a 
partir del dia 28 d'abril)

 

3a. AVALUACIÓ del 12 al 19 de maig

RECUPERACIONS O FINALS del 23 al 27 de maig. 

SESSIONS D'AVALUACIÓ 30 de maig

EXÀMENS EXTRAORDINARIS 15,16 i 17 de  juny 

SESSIONS D'AVALUACIÓ 
EXTRAORDINÀRIA

21 de juny

PAU mes de juny

EXÀMENS 1r BATX.
(No es podran fer exàmens  a 
partir del dia 24 de maig)

3a. AVALUACIÓ 7, 8, 9 i 10 i de juny

RECUPERACIONS O FINALS del 14 al 17 de juny

 SESSIONS D'AVALUACIÓ 20 de juny (tarda)

EXÀMENS EXTRAORDINARIS 1i 2 de setembre 

EXÀMENS ESO 
(Es podran fer exàmens 3r. 
Trimestre fins el dia 10 de juny)

RECUPERACIONS 15,16 i17 de juny

SORTIDA FINAL DE CURS ESO Dilluns, 20 de juny

SESSIONS D'AVALUACIÓ ESO 21 i 22 de juny (matí i tarda)

EXÀMENS EXTRAORDINARIS: 1i 2 de setembre 
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3. PROFESSORS/ES DE L'INSTITUT GUISSONA 2015-16
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PROFESSORS/ES MATÈRIA TUTOR/A

A nna Tolosa A ng lès 2 n ESO  C

M arta Turm o A ng lès 3 r ESO  D

M ar issa Prat A ng lès 4 t ESO  E

Laura Paba Francès Cap Departam ent

J.M anuel M urcia B iolog ia i geolog ia 2 n ESO  B

M ontse Rodríg uezB iolog ia i geolog ia Coord. A ctivitats/Cap Departam ent

Glòria P i B iolog ia i geolog ia 1 r ESO  E

Francesc Prado F ísica i Q uím ica C.Esc. Verda

Dolors Serra F ís ica i Q uím ica

F ís ica i Q uím ica

M ontse Rem acha Visual i Plàstica 1 r ESO  D    

M ar ia H ug uet Visual i Plàstica Cap d 'E studis/Coord R iscos

M . Per ise Educació F ísica 3 r ESO  E

Pere R aïch Educació F ísica Cap Dep./Coord. Pla esports

R aim on Páez F ilosof ia 1 r B TX  A

M ar ia Pam palona Geog raf ia i h istòria D irectora/ CA D

Imma Escoda Geog raf ia i h istòria 4 t ESO  C

R osa Zazurca Geog raf ia i h istòria 3 r.ESO  C

Carm ina Rubió Geog raf ia i h istòria

M ontse Sem is Geog raf ia i h istòria 1 r ESO  C    Cap Departam ent

Joana Jim enez R elig ió catòlica 4 t ESO  B Coord. ESO/Coord. A PS

N úr ia Torné L . Catalana i L it. 3 r ESO  B

M ontse Andreu L . Catalana i L it. Cap Departam ent

Glòria Góm ez L . Catalana i L it.

F ina M ontag ut L . Catalana i L it. A . Acollida CoordInadora L IC

Elena Planes L . Catalana i L it. 2 n B TX  A

Pilar R ibes L . Catalana i L it.

M iquel A rm eng ol L . Castellana i L it. 2 n B TX  B Cap Departam ent

Estela Sánchez L . Castellana i L it. 1 r B TX  B (Tutora A A )

M ireia A ixalà L . Castellana i L it. C. Pedagòg ica/R esp.B iblio.

M ar ia Solé L . Castellana i L it.

L . Castellana i L it.

M .A lba Fornells M atem àtiques Cap Departam ent

M ontse Rafel M atem àtiques Cap d 'estudis/C.B atx.

M ercé L lobera M atem àtiques 4 t  ESO  C

N úr ia Carrera M atem àtiques

R oser N adal M atem àtiques 2 n ESO  B 2

Carm e Pujol Econom ia

Juan Cuenca M úsica A u la ObertCap Departam ent

A ndreu M arsal Tecnolog ia Coord. PQ iM

C làudia B adia Tecnolog ia Secretàr ia

A rtur Sasot Tecnolog ia 2 n ESO  B Cap Departam ent/Coord. GEP

R am on Seg ués Tecnolog ia Coord. Inf./Coord. Pla Estrat...

Tecnolog ia

À ng els B ernaus Psicolog ia i Pedag og1 r ESO  B Psicoped./C A D

M ireia Gonzàlez Prof. U SEE 1r  i 2 n  E S O Psicopedag og a

N úr ia Penella Prof. U SEE 1r  E S O B Psicopedag og a

Teresa R oca Educadora Educadora en educació especial

M arc Solé CFGM   M anten im en2 n E lect. Cap Departam ent

Francesc L letjós CFGM   M anten im ent Cap d 'estudis F P

Serg i Serrano CFGM   M anten im en1 r E lect.

X avier Espiña CFGM   M anten im en3 r E lect. Coord.C. Form atius/Tutor  FCT

Jord i B edoya CFGM   M anten im ent

M ontse Vig o CFGM  A dm inistraci 2 n A dm in.

M arcel B onet CFGM   A dm inistració Tutor  FCT

Concepció Espina CFGM   A dm inistraci1 r A dm in. Cap Departam ent

Sara Porta CFGS A lim entària Cap Departam ent

Faus Ferrer CFGS A lim entària 1 r A lim ent.

A lba Gom à CFGS A lim entària Tutor  FCT

N eus Isern CFGS A lim entària 2 n A lim ent.
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4.DISTRIBUCIÓ DE MATÈRIES ESO
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1R ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

B MIREIA GONZÀLEZ B1 MIREIA GONZÀLEZ B NÚRIA CARRERA B M. LLOBERA

C ROSER NADAL B2 ROSER NADAL C NÚRIA CARRERA C M. LLOBERA

MATEMÀTIQUES D C ROSER NADAL D NÚRIA CARRERA D M. LLOBERA

E D ROSER NADAL E NÚRIA CARRERA E M. LLOBERA

AA MERCÈ LLOBERA AO RAMON SEGUÉS EMP CARME PUJOL

B NÚRIA PENELLA B1 F. PRADO B F.PRADO/J.M.MÚRCIA FQ F.PRADO

C GLÒRIA PI B2 F. PRADO C F.PRADO/J.M.MÚRCIA BG G.PI

EXPERIMENTALS D MONTSE RODRÍGUEZ C J.M.MURCIA D F.PRADO/J.M.MÚRCIA

E GLÒRIA PI D J.M.MURCIA E F.PRADO/J.M.MÚRCIA

AA D.SERRA 1/2 FISICA                            AO MONTSE RODRIGUEZ

B CLÀUDIA BADIA B1 ARTUR SASOT B ANDREU MARSAL TEC. A.MARSAL

C RAMÓN SEGUÉS B2 ARTUR SASOT C ANDREU MARSAL IINF R.SEGUÉS

TECNOLOGIA D CLÀUDIA BADIA C ARTUR SASOT D ANDREU MARSAL T.TEC R.SEGUÉS

E RAMÓN SEGUÉS D ARTUR SASOT E ANDREU MARSAL T.INF A.MARSAL

AA    ARTUR SASOTARTUR SASOT AO RAMON SEGUÉS

B MONTSE ANDREU B1 ÀNGELS BERNAUS B NÚRIA TORNÉ B E. PLANES

C GLÒRIA GÓMEZ B2 FINA MONTAGUT C NÚRIA TORNÉ C E. PLANES

CATALÀ D GLÒRIA GÓMEZ C GLÒRIA GÓMEZ D NÚRIA TORNÉ D E. PLANES

E GLÒRIA GÓMEZ D GLÒRIA GÓMEZ E NÚRIA TORNÉ E E. PLANES

AA FINA/NÚRIA/ELENA AO M.AIXALÀ/J.CUENCA LLATI PILAR RIBES

B ÀNGESL BERNAUS B1 MARIA SOLÉ B ESTELA SANCHEZ B MIQUEL ARMENGOL

C MARIA SOLÉ B2 MIREIA AIXALÀ C ESTELA SANCHEZ C MIQUEL ARMENGOL

CASTELLÀ D C D MARIA SOLÉ D MIQUEL ARMENGOL

E MARIA SOLÉ D E MARIA SOLÉ E MIQUEL ARMENGOL

AA AO M.AIXALÀ

B ÀNGEL BERNAUS B1 ANNA TOLOSA B M. TURMO B MARISSA PRAT

C JOANA JIMENEZ B2 ANNA TOLOSA C M. TURMO C MARISSA PRAT

ANGLÈS D LAURA PABA C ANNA TOLOSA D M. TURMO D M. PRAT/A.TOLOSA

E LAURA PABA D ANNA TOLOSA E M. TURMO E M. PRAT/A.TOLOSA

AO MONTSE RODRIGUEZ

FRANCÈS LAURA PABA FR LAURA PABA FR LAURA PABA FR LAURA PABA

B JOAN CUENCA B JOAN CUENCA

MÚSICA C JOAN CUENCA D JOAN CUENCA

D JOAN CUENCA E JOAN CUENCA

E JOAN CUENCA AO JOAN CUENCA

B NÚRIA SEMIS B1 N.SEMIS/M.REMACHA B/C MARIA HUGUET VIP MONTSE REMACHA

V i P C MONTSE REMACHA B2 N.SEMIS/M.REMACHA D MARIA HUGUET

D MONTSE REMACHA C MONTSE REMACHA E MARIA HUGUET

E MONTSE REMACHA D MONTSE REMACHA AO MARIA HUGUET

B NÚRIA SEMIS B1 CARMINA RUBIÓ B ROSA ZAZURCA B IMMA ESCODA

C NÚRIA SEMIS B2 CARMINA RUBIÓ C ROSA ZAZURCA C IMMA ESCODA

SOCIALS D CARMINA RUBIÓ C CARMINA RUBIÓ D ROSA ZAZURCA D IMMA ESCODA

E CARMINA RUBIÓ D CARMINA RUBIÓ E ROSA ZAZURCA E MARIA PAMPALONA

AA IMMA ESCODA AO JOAN CUENCA

B PERE RAÏCH B1 MERCÈ PERISÉ B MERCE PERISÉ B PERE RAÏCH

C PERE RAÏCH B2 MERCÈ PERISÉ C MERCE PERISÉ C PERE RAÏCH

EDUCACIÓ FÍSICA D PERE RAÏCH C MERCÈ PERISÉ D MERCE PERISÉ D PERE RAÏCH

E PERE RAÏCH D MERCÈ PERISÉ E MERCE PERISÉ E PERE RAÏCH

AO MERCE PERISÉ

RELIGIÓ JOANA JIMENEZ JOANA JIMENEZ JOANA JIMENEZ JOANA JIMENEZ

ROSA ZAZURCA A. FORNELLS RAIMON PÀEZ M. ARMENGOL

ACT. ALTER. R.NADAL M. TURMO

IMMA ESCODA
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5. HORARI MARC
HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:15-9:15 h

9:15- 10:15 h

10:15 - 11:15 h

11:15 - 11:45 h ESBARJO

11:45 - 12:40 h

12:40 - 13:35 h

13:35 - 14:30 h

6. ASSIGNACIÓ HORÀRIA DE LES MATÈRIES DE L’ ESO

Matèries i cursos 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs
Llengua catalana i literatura 4 3 3 3
Llengua castellana i literatura 4 3 3 3
Llengua estrangera 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Ciències de la naturalesa 3 3 4 -
Ciències Socials. Geografia i Història 3 3 3 3
Educació Física 2 2 2 2
Música 2 - 1 -
Educació visual i plàstica 2 3 1 -
Tecnologia 2 2 2 -
Educació eticocívica - - - 1
Religió(opcional)/
Mat.  Alternativa a la Religió

1 1 1 1

Tutoria 1 1 1 1
Matèries optatives - 2 2 -
Matèries optatives específiques de 4t 
ESO ( 3 a raó de 3h/s)

- - - 9

Els alumnes de 1r ESO tenen 1 hora més a la setmana de llengua catalana i de castellana per  
poder treballar la lectura a classe.
Els alumnes de 1r ESO B i C  faran la matèria d'Educació Física conjuntament.

ACTIVITATS ALTERNATIVES A LA RELIGIÓ/RELIGIÓ

Els alumnes que no han optat per la religió han de cursar la matèria alternativa a la religió.

ACTIVITATS ALTERNATIVES A LA RELIGIÓ GRUPS

.1r ESO: Cultura i valors ètics (2h/set) C-D  / B-E

.2nESO: Activitats d'entrenament lògic (1h/set) B2- C  / B1-E

.3r ESO: Cultura i valors ètics (1h/set). C-D  /  B-E            

.4t ESO: Lectura (1h/set) B-C-D /  E
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7.LES RECUPERACIONS

 Existeixen mesures recuperadores de tres tipus:

1.Recuperacions trimestrals 
2.Recuperacions de matèries pendents del curs i dels cursos anteriors al setembre.
3.Recuperacions de matèries dels cursos anteriors al  gener.

Es promocionarà  al curs següent quan:
• S’hagin assolit els objectius de les matèries cursades.
• Avaluació negativa en dues matèries com a màxim.

Es repetirà curs quan es té avaluació negativa en tres o més matèries.

8.ORGANITZACIÓ DE L'ESO

A  l'ESO hi ha 3 línies.
Donada la diversitat del centre, les línies les distribuïm en els següents grups classe: 

curs/nivell Estàndard Ritme aprenentatge lent. Adaptació curricular

1r E D C B 

2n D C B2  B1

3r     E D C B 

4t D C B 

DIVERSITAT.
Un  gruix  d'estudiants  de  l'INS  són  nouvinguts  i  altres  es  troben  amb  situacions 
sòcioeconòmiques molt diverses i, en alguns casos, complexes. Tot plegat ens ha obligat 
al llarg dels anys a trobar diferents mecanismes per donar el millor tractament possible a 
aquesta diversitat, que expliquem a continuació:

GRUP B

En aquest grup hi haurà: 
● Alumnat amb dictamen
● Alumnat que arriba de la primària amb un nivell de quart o inferior
● Alumnat amb problemes greus de lectura, escriptura i comprensió
● A l'alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) i  al  nou vingut (AA) 

se'ls durà a terme una adaptació curricular (PI) en la majoria de les matèries. 
● Aquest  alumnat serà atés una gran part  del  seu horari  per professionals de 

l'USEE, bé en petit grup o  a l'aula.
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 També hi haurà:  
● Alumnes amb  un ritme d'aprenentatge més lent i amb bona actitud.
● El fet de suspendre moltes matèries no pot ser un motiu per anar al grup B, tan 

sols serà un detector  per a revisar el  cas de l'alumnat.  L'esforç,  el  treball  i 
l'interès seran els punts a tenir en compte per a prendre la decisió de canvi de 
grup.

● Els  alumnes   han  de  percebre  el  fet  de  pertànyer  a  aquest  grup  com  un 
privilegi: es troben en un grup més adequat al seu nivell d'aprenentatge i on 
poden rebre una atenció més personalitzada. Si no treballen o la seva actitud no 
és correcta, se'ls passarà a un grup estàndard.

     

GRUPS ESTÀNDARD (C, D o E)

Alumnes amb capacitat intel·lectual normal i alta, malgrat que no tinguin un bon ritme de 
treball ni una bona actitud.

PROPOSTES PER ALS ALUMNES CONDUCTUALS
● Hi ha d'haver alumnes conductuals a tots els grups, essent molt estrictes amb les 

sancions/expulsions.
● L'Equip Docent/Cap d'Estudis té la llibertat sempre per decidir un canvi de grup.  

ALUMNES REPETIDORS
Els alumnes repetidors han d'anar al grup que els pertoca per capacitat, més endavant  
se'ls pot canviar, si així ho creu l'Equip Docent. 
ALUMNES NOUVINGUTS
Cal tendir a col·locar els alumnes nouvinguts al nivell més alt possible, per a què tinguin  
un model positiu. Potser caldria fer adaptacions curriculars dins de l'Aula, però mantenir-
los al grup més alt possible. 
AULA D'ACOLLIDA
Donat el nombre d'alumnes nouvinguts tenim una aula d'acollida, responsable d'acollir els 
nous alumnes del centre i de donar-los una base lingüística sòlida per què, quan arribi el  
moment, puguin incorporar-se a les aules ordinàries. És sempre la tutora d'AA juntament 
amb la comissió de diversitat (CAD) les que tenen l'última paraula per decidir a quin grup 
cal adscriure els alumnes nouvinguts i la possible repetició de curs. 
ALUMNES AMB PI (PROGRAMA INDIVIDUAL)
Els alumnes de l'Aula d'Acollida i  aquells  que tenen un dictamen psicopedagògic són 
avaluats trimestralment mitjançant un PI que determina, en funció de les capacitats de 
cada alumne, els objectius assolibles en cada matèria. El PI ha de ser elaborat per cada 
professor i matèria.
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR
Tenim l'AULA OBERTA pels  alumnes de 3r  i  4t  d'ESO.  Aquesta  aula té  les següents 
característiques : el nombre de professors que hi entra és molt reduït; treballen mitjançant 
projectes,  és  a dir,  un tema comú que es  tracta des de  les àrees;  no  tenen llibres, 
treballen amb TIC i fan moltes hores de taller i activitats pràctiques. 
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9. HORARI PER CONCERTAR ENTREVISTA AMB EL TUTOR/A 

Els tutors disposen d'una hora setmanal per entrevistar-se amb els pares.

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:15-9:15 h

9:15- 10:15 h 1r ESO B
Angels Bernaus

1r ESO D
Montse Remacha
1r ESO E
Gloria Pi

10:15 - 11:15 h

11:15 - 11:45 h ESBARJO

11:45 - 12:40 h

12:40 - 13:35 h 1r ESO C
Nuria Semis

13:35 - 14:30 h

10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES   - 1r ESO

SORTIDES
1. Es realitza una sortida, com a mínim, cada trimestre
2. Sortida :curs d'esquí
3. Crèdit de síntesi. Es realitza al 2n trimestre

Tema: Tarraco romana/ IESSO romana
     4. Els alumnes que participen en el  projecte "Educació per la sostenibilitat" i són 
membres de la  comissió tenen previst dues sortides referents al Projecte Rius.

 XERRADES
S'organitzen diverses xerrades referents a temes tractats a la tutoria, a la celebració d'un  
tema  en  concret  o  des  d'un  departament  per  aprofundir  en  algun  aspecte  d'aquella 
matèria. 

CELEBRACIONS
DATA CELEBRACIONS
Divendres, 30 d'octubre "La Castanyada"
Dimarts, 22 de desembre Teatre en català o altra activitat de nadal
Divendres, 22 d'abril Dia del Medi Ambient i Sant Jordi
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11. NORMES DE CONVIVÈNCIA PER ALS ALUMNES

1. L’assistència a classe és obligatòria, així com arribar-hi puntualment.
2. El  timbre és un avís que recorda que s’ha acabat l’hora,  però és el  professor qui 

decideix quan acaba la classe.
3. A primera hora del matí, són els conserges els responsables de controlar l’assistència i  

de  comunicar  als  pares les  absències  telefònicament  durant  el  mateix  matí.  Si  un 
alumne no assisteix al centre s'entrarà com a falta a la intranet del centre.  

4. La justificació  de faltes d'assistència es podrà fer  telefònicament  pel  pare,mare i/o 
tutor, per missatge al tutor a través de la Intranet de centre o bé justificant signat pel 
pare/mare o tutor/a que trobareu a la pàgina web del centre i a consergeria. Si un 
alumne  ja  sap  que  faltarà  prèviament,  cal  que  ho  comuniqui  i  justifiqui  la  falta  a 
consergeria. En el cas que no sigui possible portar el justificant abans de produir-se 
l’absència es podrà presentar durant la setmana següent al tutor.

5. Cada primera hora del matí es controlen els retards de primeres hores i s'entren a la 
Intranet amb una R de retard.
Pel que fa als alumnes de batxillerat,  si arriben tard a primera hora del matí, 
hauran de romandre a l'aula P1 6  i no podran entrar a  l'aula fins a la següent 
hora.

6. Els alumnes no poden sortir al passadís un cop acabades les classes, si no és que hi  
ha un canvi d'aula. Si un alumne arriba a l'aula amb un retard no justificat, el professor 
li comptabilitzarà amb una R de retard a la intranet.

Els retards de primera hora i els retards entre classe i classe es penalitzaran de la  
següent manera:

• 10 retards: una setmana sense esbarjo  a l'aula d'estudi (aula P1- 6)

• 20 retards: 1 Comunicat de conducta contràrias LLEU  [ CCC LLEU ]

• 30 retards: 1 CCC GREU. Qualsevol múltiple de 10 a partir dels 30 suposarà un 
CCC greu. Aquests CCC comptabilitzaran com tota la resta.

7. Si no s'ha de fer un canvi d'aula l'alumne no pot sortir al passadís, ni tan sols per anar 
a buscar material a la guixeta. Llavors, el trànsit pel passadís s’haurà de fer de manera 
ràpida i ordenada. Qualsevol professor,  però sobretot  els professors de guàrdia i 
l'Equip Directiu, sancionarà  els alumnes que siguin al passadís (si no han de ser-hi)  
amb una falta de “passadís”que es comptabilitzarà com a CCC.

8. En el nostre centre es fa la distinció entre faltes lleus i faltes greus:
• Dues faltes lleus → una falta Greu
• Falta greu → suposa un CCCC (Comunicat de Conducta Contrària a les normes de 

Convivència)
Qualsevol expulsió de classe implica una falta GREU i,  per tant, un CCC greu.Tot 
alumne expulsat de classe ha d'anar obligatoriament a l'aula de sancionats P1-6 i 
no romandre als passadissos.  El professor pot fer  sortir  de l'aula una estona a 
l'alumne i quedar-se al passadís. En aquest cas, serà sancionat amb un CCC lleu.

L'acumulació  de  CCC  per  retards  o  actes  d'indisciplina  es  comptabilitzaran  de  la 
manera següent  a ESO:
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• 2 CCCC → es comunica als pares
• 3 CCCC → es comunica als pares i una setmana sense esbarjo
• 5 CCCC → es comunica als pares i una setmana sense esbarjo
• 6 CCCC → la primera acumulació: tres dies d'expulsió
                    → la segona acumulació: cinc dies d'expulsió

   → la tercera acumulació i successives: quinze dies d'expulsió

Pel que fa als alumnes de batxillerat:
• 2 CCCC → es comunica als pares
• 3 CCCC → tres dies d'expulsió            
• 5 CCCC → quatre dies d'expulsió
• 6 CCCC → cinc dies d'expulsió
•

9. Els alumnes d’ESO, dins de l’horari marc, no poden sortir del centre. Tan sols en casos 
molt justificats, es podrà demanar permís de sortida a qualsevol membre de l’equip 
directiu, prèvia sol·licitud per escrit que la trobareu a consergeria o al web del centre i  
que caldrà entregar-la a consergeria. Un cop feta la sol.licitud,cal que els pares vinguin 
a recollir els seus fills al centre o truquin per telèfon al centre. 
Els alumnes de Batxillerat hauran de portar, també, el permís de sortida

10.Els alumnes de Batxillerat podran sortir a l’hora de l’esbarjo, prèvia carta d’autorització 
per tot el curs, si s’escau, del pare/mare o tutor/a. Si se sap amb antelació que els 
faltarà un professor i aquest no ha deixat feina o la que hagi deixat els permet fer-la a 
casa, podran arribar a segona hora o bé sortir  a  última hora del matí.

11. Quan falti un professor/a s’ha de romandre a classe esperant el professor de guàrdia.  
El  delegat/da  de  curs  (o  qualsevol  alumne/a)  serà  responsable  de  posar  en 
coneixement de la direcció del  Centre si  no arriba cap professor de guàrdia.  Està 
completament  prohibit  quedar-se  sols  a  classe  sense  cap  professor.  Si  els 
alumnes es queden sols a l'aula i no ho comuniquen es quedaran dos dies sense pati. 

12.S’ha d’assistir a totes les activitats docents escolars i complementàries. Quan es tracti 
d’activitats  complementàries  que es  realitzin  fora  de la  vila,  caldrà  que portin,  per 
escrit, l’autorització específica del pare/mare o tutor/a.

13.Tots  som  responsables  del  manteniment  i  bon  ús  del  material  i  instal·lacions  del 
Centre. Cal comunicar al Tutor/a o a la Direcció la ruptura del material o instal·lacions 
del centre el més ràpid possible. Si es detecta que algun material està deteriorat o 
trencat i no surt el responsable, o no es pot saber qui ho ha fet, tot el grup o grups que 
han utilitzat l’aula seran responsables de pagar els desperfectes ocasionats. Sempre 
que un professor o alumne trobi qualsevol desperfecte en taules, cadires, cortines, 
tamborets  cal entrar-ho a la intranet del centre.

14.La normativa vigent del Departament d’Ensenyament no permet fumar als alumnes 
dins  el  recinte  escolar.  Aquest  espai  inclou  la  porta  d’entrada  de  l'Institut.  
L'incompliment de la normativa suposarà un CCC GREU .

15.Qualsevol alumne a qui se li trobi droga o a qui se l'agafi consumint-ne, tant al centre,  
com a les immediacions del centre abans o després de les classes, serà expulsat i no 
podrà participar en cap sortida durant el termini que l'Equip Directiu determini. 

16.Només es pot accedir a la sala de professors, despatxos, secretaria, quan es tingui 
autorització.
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17.Cal mantenir netes les classes: no s’ha de ratllar ni embrutar les taules ni empegar 
enganxines enlloc, no s’han de llençar papers, pipes ni altres coses per terra, no s’ha 
de  fer  malbé  guix  ni  esborradors.  Cal  utilitzar  les  papereres.  ESTÀ  PROHIBIT 
UTILITZAR I PORTAR ROTULADORS PERMANENTS AL CENTRE.

18.Sempre que el tutor vegi que l'aula de tutoria no està prou neta, utilitzarà  les hores de 
tutoria per a netejar-la. 

19.Quan acabi una classe, cal deixar l’aula ordenada, en la seva disposició original.
20.Cada dia a la finalització de les classes a les 14:30h heu de pujar les cadires damunt 

de les taules
21.El delegat i el subdelegat són els encarregats de tancar els llums de l'aula sempre que 

abandonin l'aula per un canvi d'aula, abans de l'esbarjo i al finalitzar les classes a les 
14:30, així com també assegurar-se que tots els alumnes han pujat les cadires damunt 
la taula.

22.El pati també és un lloc que s’ha de mantenir net, s’han d’utilitzar les papereres.
23.Cal vetllar també per la netedat i la correcta  utilització dels lavabos, és per al bé de 

tots. Cal deixar-los tal i com ens agradaria trobar-los.
24.S’anirà al lavabo a l’hora de l’esbarjo, o quan acabin les classes del matí. Mai en hora 

de classe o entre classes, sense permís del professor.
25.No es poden utilitzar les aules específiques sense la presència d’un professor. A l'aula 

d'informàtica  no  es  poden  imprimir  treballs  dels  alumnes  excepte  si  són  activitats 
concretes de l'aula i  que el  professor ho consideri  oportú.  Els  alumnes NO poden 
deixar  el  seu  material  en  aquests  espais.  A l'hora  d'esbarjo  es  poden  deixar  les 
carteres davant la PB-1 o bé davant l'aula (P1-18) o als prestatges dels passadissos. 

26.Cal respectar els companys, professorat i tot el personal docent i no docent del centre. 
Qualsevol  adult  treballador  al  centre  podrà  posar  un  CCC  i  sancionar  qualsevol 
alumne. 

27.Està prohibida la utilització de telèfons mòbils dins de l'aula. Si un professor agafa un 
mòbil a un alumne, la cap d'estudis retindrà el mòbil durant quinze dies o un mes, si  
l'acció es torna a repetir. No es podrà retirar la tarja del mòbil. Recordeu que teniu a 
disposició el telèfon del centre (973551417) per a qualsevol emergència, tant per a 
vosaltres com per a les vostres famílies. En cas de robatori del mòbil, la direcció no es 
fa responsable de trobar-lo i serà responsabilitat de l'alumne. 

28.Està  prohibit  enregistrar  imatges  amb  el  mòbil  o  amb  qualsevol  altre  objecte.  La 
gravació d'imatges dins el  recinte escolar (el  pati  inclòs) suposarà una sanció molt 
greu.

29.Està prohibit utilitzar aparells reproductors de música, imatges o ràdio durant les hores 
de classe i portar auriculars sense el permís explícit del professorat.

30.El comportament, postura i disposició dintre de l’aula seran els correctes.
31.Està completament prohibit beure o menjar en cap aula del centre (excepte l'aula de 

sancionats P1-6 a l'hora de l'esbarjo). No es pot menjar xiclet. 
32.La manera d’expressar qualsevol queixa serà: al professor de la classe en el mateix 

moment en primer lloc, tutor/a, en segon lloc, cap d’estudis i equip directiu en darrer 
lloc.

33. El centre no es fa càrrec dels ordinadors personals de l'aulmnat. 
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12.     RECURSOS PER ATENDRE A LA DIVERSITAT  

La professora especialista en psicologia i pedagogia de l’Institut de Guissona realitza 
les següents funcions:

● Atenció a l’alumnat; prioritzant els alumnes amb més dificultats (docència i atenció 
individualitzada).

● Suport  tècnic  al  professorat  (col·laborant  en  la  planificació  d’estratègies 
organitzatives i didàctiques, gestionant conflictes...).

● Suport a l’acció tutorial i a l’orientació a l’alumnat (entrevistes famílies, alumnes i 
grups).

En el desenvolupament de les seves funcions la professora de psicologia i  pedagogia 
comptarà amb la col·laboració de l’EAP.

La Unitat de Suport a l'Educació Especial (USEE) compta amb 3 professionals: un i mig 
psicopedagog i un educador en educació especial. Les seves funcions són:
- Atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials:

• Retard mental mitjà. 
• Trastorns de comportament, conductuals o caracterials d’origen orgànic. 
• TGD  (Trastorns  Generals  del  Desenvolupament  i  de  degudament  informats  i 

orientats. 
• Dèficits sensorials no associats a altres dèficits greus. 
• Trastorns motrius semidepenents associats a altres dèficits. 
• Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat greu. 

-L'atenció a l'alumnat es realitzarà dins del grup ordinari classe, amb atencions en petit 
grup o atencions individualitzades
-Col·laborar  amb el tutor/a del grup classe.
-Fer el seguiment del procés d'aprenentatge d'aquests alumnes  amb l'equip docent.

Els equips d’assessorament i orientació pedagògica (EAP) són serveis educatius que 
donen suport al professorat dels centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més 
adequada al conjunt de l’alumnat, especialment aquell que presenta disminucions o més 
dificultats en el procés d’aprenentatge i les seves famílies.
L’equip d’assessorament i orientació forma part del Servei Educatiu de la Segarra i té un 
àmbit d’actuació comarcal.
Els EAP de la Segarra és interdisciplinari, està integrat per 3 professionals, 2 dels quals 
són docents d’ensenyament secundari de l’especialitat de Psicologia i Pedagogia i 1 són 
de  l’especialitat  Treballador  social  en  el  cas  d’aquells  equips  situats  en  àmbits  amb 
importants necessitats socials.
Aquest equip té  atenció a l’Institut de Guissona;els dimecres matí; la psicopedagoga i la 
treballadora social els dimecres al matí quinzenalment. 

Algunes de les funcions que realitza són:

● Valoració  de l’alumnat  amb necessitats  educatives especials  durant  tota  l’etapa 
educativa obligatòria; primària i secundària.
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● Suport  als  docents,  concretament  en  aspectes  psicopedagògics  i  que  millorin 
l’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes.

● Orientació  alumnes  i  a  les  seves  famílies  sobre  aspectes  relacionats  amb 
l’orientació personal, educativa i professional.

● Col·laboració  amb els  serveis  socials  per  tal  d’oferir  atenció  als  alumnes  i  les 
famílies que ho necessitin.

L’equip de Llengua interculturalitat i cohesió social (ELIC) és un servei educatiu que 
dóna suport al professorat dels centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més 
adequada al conjunt de l’alumnat de nova incorporació al sistema educatiu a Catalunya.

La intervenció de l’ELIC s’organitzarà prioritzant les actuacions següents:

● Suport a les aules d’acollida (recurs destinat a l’alumnat de nova incorporació).
● Suport al centre acollidor
● Dinamitza  el  Pla  Educatiu  d’Entorn.  El  PEE  és  una  proposta  educativa,  de 

col·laboració conjunta entre l’ajuntament de Guissona i el Departament d’Educació 
que pretén donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels 
membres més joves,  coordinant  i  dinamitzant  l’acció  educativa  en els  diferents 
àmbits de la vida dels infants i joves.

Altres recursos externs

• La Unitat d'Escolaritat Externa (UEC) a Cervera
• El Centre Obert de Guissona destinat als alumnes que necessiten suport i atenció 

fora de l'horari escolar. Està situat a l' Escorxador.
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13. ÒRGANS I SERVEIS ESCOLARS

EL CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels 
instituts d’educació secundària i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de 
les seves activitats.

Està format per 18 persones agrupades per sectors: la direcció del centre, representants 
del claustre de professors, de l’administració i serveis,  dels pares/mares, dels alumnes i  
de l’Ajuntament.

Si  voleu  plantejar  qualsevol  qüestió  o  bé  voleu  fer  suggeriments,  només cal  que  us  
adreceu als representants del sector que correspongui.

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA)

La tasca dels pares de l’AMPA és molt important i convé remarcar-la. Us recordem que 
l’AMPA ha participat i col·laborat en:

    -La reutilització de llibres
• Suport i subvenció en les sortides i projectes del centre
• Adquisició de material informàtic, esportiu, infraestructures, activitats extraescolars, 

xerrades…
• Gestió del menjador escolar
• Subvenció de les orles de 4t ESO i Batxillerat
• Xerrades per a les famílies

• … i per això és molt necessària la vostra col·laboració com a membres de l’AMPA.

TRANSPORT I SERVEI DE CAFETERIA

Del  Servei  de  transport  continua  ocupant-se’n  l’empresa  d’autocars  Cots  Alsina  de 
Cervera.  
El servei de cafeteria que inclou esmorzars, dinars i berenars està al càrrec de la Sra. 
Judith  i està gestionat per l'AMPA.
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