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1.  Organigrama i funcionament. 
 
 
 
Equip directiu. 
Javier Roman  
Judith Fabrellas  
Marc Aguilar  
M.Rosa Albert  
Coordinacions. 
Coordinació de convivència: Marta Colldecarrera  
Coordinació de riscos: Josep Lluis Cortal 
Coordinació d’informàtica: Narcís Masmartí 
Coordinació de biblioteca: Margarita Vidal  
Coordinació d’activitats: Jessica Saavedra  
Coordinació de batxillerat: Jordi Roig  
Coordinació de 2n cicle d’ESO: Francesca Mir  
Coordinació de 1r cicle d’ESO: Albert Teixidor  
 
Personal administratiu. 
Montse Navarro  
Priscila Novillo  
 
Personal subaltern. 
Cèlia Amatller  
Otilia Gallego 
 
Consell Escolar 
Representants dels pares i mares: 
Ramón Morera, Vero Martí i Xandra Caralps.  
Representants del professorat: 
Josep Lluís Sastre, Judit Comas, Narcís Masmartí, Margarita Vidal 
Representant del PAS: 
Cèlia Amatller 
Representants de l’alumnat: 
Xanthin Quidet, Irene Sanchez, Quim Mas 
Representants de l’Ajuntament: 
Mariona Muñoz 
 
 



2.  Descripció del centre. 
 
El centre està format per 518 alumnes, 55 professors, 2 administratives i 2             
subalternes. 
L’espai escolar consta de 2 edificis, 4 espais d’esbarjo, 1 pista d’esports. Disposa, a              
més a més, del següent nombre d’aules: 
 
Actualment disposem dels següents espais i aules equipades: 

● 16 aules 

● Aula de desdoblament 

● Biblioteca 1 

● Sala de professors 

● Despatxos de direcció 

● Aula de suport 

● Aula del projecte singular 

● Secretaria i consergeria 

● Departaments 

● Laboratori de física 1 

● Laboratori de química i biologia 

● 2 aules d’informàtica 

● Aula d’acollida 

● 2 Tallers de tecnologia 

● Aula de música 

● Aula de visual i plàstica 

● Aula d’idiomes 1 

● Cantina-menjador 1 

● Gimnàs + vestidors 

● Magatzem 

 

 
 1 Actualment reconvertits en aules ordinàries 
 
La majoria d’aquests espais tenen equips audiovisuals disponibles en qualsevol          
moment i ordinadors portàtils. 
 
La biblioteca del centre no és només un lloc de consulta o estudi, sinó que també és                 
el nucli d’activitats culturals que organitza el centre (exposicions de treballs, lectura            
de poemes, presentacions de llibres, …) i un espai de reunions. 
 
 
 



3. Calendari. 
 
 
 

SETEMBRE 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 

3 
Proves 

extraordi
nàries 

4 
Proves 

extraordi
nàries 

5 6 7 8 9 

10 11 12 
inici curs 

ESO 

13 14 
Inici curs 

BATX 

15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 
 
 

OCTUBRE 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 
festiu 

13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     
 
 
 
 
 



NOVEMBRE 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
 
 

DESEMBRE 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       
 
 

GENER 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     
 
 
 
 



 

FEBRER 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28    
 
 
 

MARÇ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 
 

21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 
 
 
 

ABRIL 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      



 

MAIG 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
 
 

JUNY 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 
 
Llegenda: 
 

 Dies festius 

 Inici i final de l‘activitat lectiva 

 Festius de lliure disposició 

 Festius de Setmana Santa i Nadal 

 Proves externes a 4t d’ESO 

 Proves extraordinàries a 2n de batxillerat 

 Proves extraordinàries a l’ESO 

 
 



En el moment de la publicació d’aquesta guia no es coneixen les dates de la               
selectivitat de 2019. 
 
Les recuperacions de setembres són els dies 3 i 4 de setembre. Aquestes dates              
són inamovibles. 

 

4. Els estudis a l’INS El Pedró. 
 
La comunitat educativa de l’INS El Pedró té com a objectiu garantir una formació i               
educació de qualitat, que permeti als alumnes tant afrontar estudis superiors, com            
accedir al món laboral. 
 
Per aquest motiu, considerem que és fonamental que el respecte i el bon clima de               
treball siguin molt presents en la convivència diària. 
 
Al nostre s’imparteixen els estudis següents: 

● ESO 
● Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia, i d’Humanitats i           

Ciències socials. 
 
 
1r d’ESO 

Aquest curs representa una nova etapa per als vostres fills. Assisteixen a un centre              
molt més gran, troben nous companys, noves amistats, nous professors i uns            
horaris molt diferents: ara faran 30 hores en comptes de les 25 que feien fins ara. 
 
És important, en aquest sentit, distribuir-se les hores de la tarda tot aprofitant-les per              
fer deures i altres activitats de caire més lúdic. 
 
Pel que fa als continguts, el primer curs d’ESO és una continuació de la primària i                
amb dedicació i feina constant, no ha de suposar cap problema. 
 
Al nostre centre disposem d’un agrupament flexible per tal d’afavorir els diferents            
ritmes d’aprenentatge; i un suport lingüístic per tal d’acollir i ajudar amb els             
problemes de la nova llengua als alumnes nouvinguts. 
 



 

Tutors i tutores: 

 

1r A Gemma Segura 

1r B Elena Constans 

1r C Sylvia Havard 

1r D Paquita Cufí 

 
 
 
 
2n d’ESO 

El segon curs d’ESO d’enguany s’estructura en 5 grups/classe. Els alumnes estan            
agrupats segons criteris pedagògics per tal que puguin assolir els objectius marcats            
en acabar l’etapa. 
 
Els alumnes de 2n d’ESO ja coneixen plenament d’institut i han d’ acostumar-se a              
ser responsables i respectar els terminis establerts en les tasques encomanades. 
 
Al nostre centre disposem d’un agrupament flexible per tal d’afavorir els diferents            
ritmes d’aprenentatge; i un suport lingüístic per tal d’acollir i ajudar amb els             
problemes de la nova llengua als alumnes nouvinguts. 
 
 
Tutors i tutores 

 

2n A Jordi Botó 

2n B Sergi Firmino 

2n C Jordi Pla 

2n D Manel Gallart 

2n E Vanesa Martínez 
 



 
3r d’ESO 

El 3r curs d’ESO suposa un canvi de cicle que comporta tot un seguit d’adaptacions:               
nous professors, possibilitats d’escollir matèries optatives que van dirigint els seus           
estudis, més exigència a l’hora d’avaluar,... 
 
Al nostre centre disposem d’un agrupament flexible per tal d’afavorir els diferents            
ritmes d’aprenentatge; un suport lingüístic per tal d’acollir i ajudar amb els problemes             
de la nova llengua als alumnes nouvinguts; un projecte anual i un projecte singular,              
també de caràcter anual per buscar altres vies perquè tot l’alumnat aconsegueixi            
superar el curs. 
 
Al final d’aquest curs, l’alumne/a escollirà un dels diferents itineraris que es poden             
fer a 4t d’ESO. És justament en aquests moment en què l’orientació es converteix              
en una peça clau del sistema educatiu. El nostre centre ofereix xerrades            
d’orientació per part dels coordinadors d’ESO i de Batxillerat i de les            
psicopedagogues de l’institut. 
 
 
Tutors i tutores 

3r A Marcel Caner 

3r B David Cuenca 

3r C Cristina Miàs 

3r D Marta Panadés 
 
 
 

4t d’ESO 

El 4t curs d’ESO és el darrer curs de l’ensenyament obligatori. Al final d’aquesta              
etapa, l’alumne/a serà considerat apte o no apte per obtenir el títol de secundària. 
 
A 4t d’ESO hi ha 3 itineraris molt marcats: 

● itinerari de ciències i tecnologia. 
● itinerari humanístic i social. 
● itinerari del món laboral. 

 



És molt important que les famílies participin amb els seus fills en l’elecció dels              
itineraris perquè d’això dependrà la tria final dels estudis. 
 
Al nostre centre disposem d’un agrupament flexible per tal d’afavorir els diferents            
ritmes d’aprenentatge; un suport lingüístic per tal d’acollir i ajudar amb els problemes             
de la nova llengua als alumnes nouvinguts; un projecte anual i un projecte singular,              
també de caràcter anual per buscar altres vies perquè tot l’alumnat aconsegueixi            
superar l’etapa de l’educació secundària obligatòria. 
 
 
Tutors i tutores 

 

4t A Gerard Jurnet 

4t B Patrícia Aguilar 

4t C Xavier Brau 

4t D Patrícia Pérez 

 
 
Batxillerat 

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i el formen uns estudis             
polivalents, integradors i flexibles. El batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació             
a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per accés al món laboral. 
 
El batxillerat es distribueix en 2 cursos, amb una càrrega lectiva de 30 hores setmanals.  
 
Al nostre centre, s’imparteixen 2 modalitats de batxillerat distribuïdes en 4 itineraris            
diferents. 
 
 

Modalitat Ciències i tecnologia Humanitats i ciències socials  

Itinerari Científic                   Tecnològic Lingüístic                  Socioeconòmic 

 

 

 
 



Tutors i tutores 

 

1r BATX A Marta Borrell 

1r BATX B J.Lluís Cortal 

 
 

2n BATX A J.Carles Garrido 

2n BATX B Carles Soler 

 
 
 
Treball de recerca. 
 
Al llarg del batxillerat l’alumnat haurà de triar un tema per tal de fer un treball de recerca,                  
que està tutoritzat per un professor/a. 
 
Aquest treball és obligatori i representa el 10% de la nota final del batxillerat. S’inicia el                
primer trimestre del 1r curs i durant el primer trimestre del 2n curs s’ha de lliurar el treball                  
escrit i defensar-lo oralment davant un tribunal. 
 
Els alumnes disposen d’un quadern de seguiment en què es detallen qüestions molt             
importants sobre metodologia i avaluació i, igualment, s’explica quina és la normativa que             
regeix aquest treball al nostre centre: convocatòries, dates,.. 
 

Les avaluacions. 
 
Els butlletins de notes s’entreguen al final de cada trimestre i al final de curs.  Les 
dates aproximades són: 
 
 

ENTREGA DE BUTLLETINS 
(dates aproximades) 

ESO i  
1r de BATXILLERAT 

2n de 
BATXILLERAT 

Avaluació qualitativa 29, 30 I 31 d’octubre - 

1a avaluació Del 17 al 19 de desembre 26 de novembre 

2a avaluació 25 de març 25 de febrer 



3a avaluació i final ordinària 27 de juny 16 de maig 

Avaluació final extraordinària. 5 de setembre 26 de juny 
 
 
Cal guardar el butlletí i tornar el resguard signat pels pares/mares o tutors legals. 
Els butlletins de l’avaluació final s’entregarà a la reunió de final de curs amb els 
tutors/es, no es donaran als alumnes, ja que s’haurà de fer l’orientació de l’alumne. 
 
 

ESO 
 
Novetats. 
Aquest curs s’implementa l’avaluació per competències a l’ESO.  
 
Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau 
d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries 
s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzadors. 
 
 
 
 

Les matèries de l’ESO i els àmbits als que pertanyen. 

Matèries Àmbit 

Llengua catalana i literatura 
Llengua castellana i literatura 
Llengües estrangeres 
Llatí 

Lingüístic 

Matemàtiques Matemàtic 

Física i química 
Biologia i geologia 
Tecnologia 
TIC (informàtica) 

Cientificotecnològic 

Geografia i història 
Cultura clàssica 
Economia i emprenedoria 

Social 

Música Artístic 



Educació visual i plàstica 
 

Educació física Educació física 

Cultura i valors ètics 
Filosofia 
Religió 

Cultura i valors 

Àmbits transversals a totes les matèries 

Les competències d’aquests àmbits es 
treballen a cada curs des de totes les 
matèries i són avaluables conjuntament 
per l’equip docent 

Digital 
 

Personal i social 

 
 
 
 
 
Informe d’avaluació. 
 
L’informe d’avaluació elaborat pel centre informarà sobre l’avaluació del procés          
d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes personals i les mesures de suport, si            
escau. 
 
Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment són: 
AE: assoliment excel·lent 
AN: assoliment notable 
AS: assoliment satisfactori 
NA: no assoliment 
 
Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als criteris          
d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries. 
 
 
 
Consell orientador. 
Aquest document oficial d’avaluació , que es lliure a final d’etapa (4t d’ESO), conté              
l’orientació sobre l’itinerari formatiu de l’alumne/a, i si escau, indicacions          
personalitzades que inclouen mesures i recomanacions per al curs següent.  
 
Pas de curs: 
Amb tots els nivells competencials assolits: passa de curs. 



Amb alguns nivells competencials no assolits: pot passar de curs si l’equip            
docent considera que té bones expectatives de millora i/o ve determinat pel seu PI              
(pla individualitzat). L’equip docent proposarà mesures personalitzades perquè        
l’alumne/a assoleixi els nivells competencials del nou curs. 
Excepcionalment romandrà un any més en el mateix curs. 
Amb altes capacitats: té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa.              
En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI (pla individualitzat). 
 
L’assoliment de les competències del curs de les matèries amb continuïtat           
dins l’etapa i dels àmbits transversals comporta l’assoliment dels nivells          
competencials no assolits en cursos anteriors. 
 
Graduació de l’ESO. 
En finalitzar el quart curs, l’alumne obté el títol de graduat o graduada en ESO quan                
ha assolit les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits              
transversals. 
 
Funcions de l’avaluació. 
Avaluar comporta recollir dades, analitzar-les, valorar-les i prendre decisions.         
L’avaluació és un procés que realitzen els professors i els alumnes i requereix un              
feedback permanent entre els dos agents. 
 
 
Instruments d’avaluació. 
Els nois i les noies progressen millor quan entenen allò que s’espera d’ells,             
participen en les activitats d’aprenentatge de manera activa i crítica i, conscient dels             
seus encerts i dificultats, prenen decisions amb relació al seu aprenentatge. 
 
Alguns instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que poden utilitzar tant els            
docents com els alumnes són: carpeta d’aprenentatge, base d’orientació, observació          
sistemàtica, diari d’aula, prova oral i escrita, conversa o entrevista i rúbrica. 
 
Pla de suport individualitzat (PI). 
En alguns casos (alumnes amb altes capacitats, alumnes nouvinguts, alumnes amb           
dificultats per assolir les competències,...) l’equip docent pot decidir fer-los un PI, en             
què es reculli la planificació de mesures, actuacions i suports que els ajudi en el seu                
procés d’aprenentatge.  
 
 



Avaluació qualitativa 

Aquesta avaluació és prescriptiva a 1r i 4t d’ESO d’acord amb l’article 5.4 de l’ordre               
EDU/295/2008, de 13 de juny. 
 
D’acord amb l’article 5.6 de l’ordre esmentada, el tutor/a ha de, entre altres funcions,              
aixecar acta del desenvolupament d’aquestes avaluacions inicials, on es recolliran          
les valoracions i les decisions preses, i vehicular l’intercanvi d’informació amb les            
famílies. 
 
El format d’aquestes actes i la manera amb què es traspassa la informació a les               
famílies són aspectes que, d’acord amb el que estableix l’article 24 de l’ordre             
esmentada, ha de decidir cada centre en el marc de la seva autonomia. 
 
Ateses les especials característiques de l’avaluació inicial, el format de les actes i el              
procediment de comunicació (oral o escrit) no han de perquè ser idèntics als que              
s’adoptin per altres avaluacions trimestrals. En particular, no cal que la forma i el              
contingut de la comunicació a les famílies siguin idèntics, sinó que poden estar en              
funció del tipus de dificultats detectades en l’avaluació inicial per a cada alumne/a.             
Fins i tot podria optar-se per parlar només amb algunes famílies, en funció dels              
resultats d’aquesta avaluació. 
 
El tutor/a farà arribar, cap a final d’octubre, un informe en què es valora des d’un                
punt de vista qualitatiu l’adaptació dels vostres fills/es al nou curs. 
 
 
Avaluació externa a 4t d’ESO. 

És una avaluació externa de caràcter formatiu i orientador, que vol ser una eina al               
servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del              
sistema educatiu català. En principi, les proves són de català, castellà, anglès,            
matemàtiques i ciències i tecnologia. 
 
Les famílies rebran un informe en què s’especifica l’assoliment de les competències            
bàsiques del seu fill/a.  Aquest curs es durà a terme els dies 12 i 13 de febrer. 
 



BATXILLERAT 
 

Avaluació qualitativa a 1r de Batxillerat 

Aquesta avaluació és prescriptiva a 1r de Batxillerat d’acord amb l’article 9.3 de l’Ordre 
 EDU /554/2008, del 19 de desembre. 
 
D’acord amb l’article de l’ordre esmentada, la persona tutora ha de, entre altres funcions,              
aixecar acta del desenvolupament d’aquestes avaluacions inicials, on es recolliran les           
valoracions i les decisions preses, i vehicular l’intercanvi d’informació amb les famílies. 
 
El format d’aquestes actes i la manera en què es traspassa la informació a les famílies són                 
aspectes que, d’acord amb el que estableix l’article 22 de l’ordre esmentada, ha de decidir               
cada centre en el marc de la seva autonomia. 
 
Ateses les especials característiques de l’avaluació inicial, el format de les actes i el              
procediment de comunicació (oral o escrit) amb les famílies, no tenen per a què ser idèntics                
als que s’adoptin a les altres avaluacions trimestrals. En particular, no cal que la forma i el                 
contingut de la comunicació a les famílies siguin idèntics, sinó que poden estar en funció del                
tipus de dificultats detectades en l’avaluació inicial per a cada alumne/a. Fins i tot, podria               
optar-se per parlar només amb algunes famílies, en funció dels resultats d’aquesta            
avaluació. 
 

 

Les notes al Batxillerat. 

Rebreu el butlletí de notes de 1r de Batxillerat, més o menys, a les mateixes dates que els 
butlletins d’ESO, aproximadament. 
 
Per passar de 1r a 2n cal aprovar totes les matèries o tenir una avaluació negativa en 2                  
matèries com a màxim. 
 
Els alumnes de 1r de Batxillerat podran, recuperar les matèries suspeses durant l’última             
setmana lectiva del curs o bé, i si els cal, a les proves extraordinàries de setembre. 
 
L’alumnat de 2n de Batxillerat amb matèries pendents de 1r ha de fer les activitats de                
recuperació programades pel centre, d’acord amb la temporització decidida pel centre, els            
resultats de les quals tindran plasmació oficial en l’acta d’avaluació ordinària de finals de              
maig. En aquestes actes oficials ordinàries de finals de maig, l’alumnat de 2n és qualificat               



tant de les matèries de 2n curs com de les matèries pendents de 1r curs que pogués                 
arrossegar. 
 
En cas que a l’alumnat encara li quedin matèries suspeses (tant de 2n curs com pendents                
de 1r), hauran de ser recuperades durant el mes de juny i seran qualificades a les actes                 
extraordinàries de finals de juny. Amb aquesta qualificació extraordinària de juny, finalitzen            
les oportunitats de recuperació de matèries per als alumnes de 2n curs. Els exàmens              
extraordinaris de matèries de 2n de Batxillerat es fan coincidint amb els ordinaris de 1r curs,                
cap a la segona quinzena de juny. L’avaluació de cada matèria dóna lloc a una qualificació                
numèrica entera de 0 a 10.  Es consideren positives si són iguals o superiors a 5. 
 

 

La selectivitat  1

 
La prova de la selectivitat consta de 2 fases: una de general que, obligatòriament s’ha de 
superar per accedir a la universitat., i una d’específica, de caràcter voluntari que es pot 
realitzar per millorar la nota obtinguda en la fase general per tal de poder accedir als estudis 
escollits.  
 
L’estructura és la següent: 
 

Modalitats de Batxillerat P.A.U  

 Fase general Fase específica 

Ciències i tecnologia Llengua catalana i literatura 
Llengua castellana i 
literatura 
Història o filosofia 
Matèria de modalitat a triar 
entre: Llatí, Matemàtiques, 
Matemàtiques de les 
Ciències Socials i Història 
de l’Art. 

Un màxim de 3 matèries de 
modalitat associades a la 
branca de coneixement del 
Grau que es vol cursar. 
 

Humanitats i ciències 
socials 

Arts 

 
 
Qualificació de la fase general: s’obté de la mitjana aritmètica dels cinc exercicis i és               
condició indispensable tenir una qualificació igual o superior als 4 punts per poder optar a               
nota d’accés. 
 

1 A continuació s’explica el format de la selectivitat fins el curs 2017-18.  Per al curs 2018-19, el 
Departament d’Ensenyament ha de confirmar si es durà a terme o no i quin seria el format. 



Qualificació de la fase específica: Cada matèria examinada com a fase específica es             
considerarà superada si obté una qualificació igual o superior a 5. Les qualificacions de la               
fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents. 
 
Nota d’admissió: Aquest model d’accés a la universitat diferencia entre la superació de les              
PAU i el procediment d’admissió: l’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada              
títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès. S’obtindrà sumant a la nota d’accés les                
dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica, degudament            
ponderades segons el coeficient que correspongui i només en el cas que estiguin             
vinculades a la branca de coneixement dels estudis que es volen cursar. Aquesta nota serà               
com a mínim 5 i com a màxim 14.  
 
 
La tutoria. 

El tutor/a és l’encarregat d’orientar l’alumne/a sobre les característiques del curs que fa,             
sobre els estudis i sortides posteriors. ÉS també la persona encarregada de fer un              
seguiment acurat dels alumnes de la seva tutoria i de fer d’enllaç entre les famílies i el                 
professorat. 
 
Cada grup classe té una hora de tutoria a la setmana per parlar de temes que preocupen.                 
També es dedica aquesta hora a millorar actituds o també a donar una formació diferent a                
l’acadèmica tot seguint unes sessions planificades per les psicopedagogues del centre. 
 
En totes les sessions de tutoria es farà un control de les incidències, de la convivència i dels                  
possibles problemes. 
Altres funcions del tutor són les següents: 
 

● Portar a terme l’acolliment dels alumnes. 
● Controlar l’assistència a classe dels alumnes, informar les famílies de les faltes i             

enviar, si s’escau, les cartes d’acumulació de faltes d’assistència injustificades. 
● Organitzar i portar les sessions d’avaluació. 
● Orientar els alumnes i revisar l’elecció d’optatives. 
● Realitzar l’orientació acadèmica. 
● Lliurar i recollir, prèviament signats per les famílies, els informes de les avaluacions. 
● Col·laborar en la solució de conflictes individuals i del grup i vetllar per la bona               

convivència. 
● Rebre els pares, col·laborar amb ells i informar-los del seguiment del seu fill/a. 

 
Recordem que davant qualsevol dubte i per tal de conèixer millor el rendiment acadèmic i               
personal del vostre fill/a, podeu concertar una entrevista amb el tutor. 
 
 



5. Relació entre el centre i les famílies. 
 

Reunions de pares. 

A tots els cursos es fa una reunió inicial a principis d’octubre. Aquesta reunió suposa una                
presa de contacte amb el nou curs i amb el tutor/a. 
 
Durant el curs només es porten a terme reunions de grup classe en el cas de 3r d’ESO (i                   
només per a aquelles famílies que tinguin fills implicats en l’intercanvi amb l’institut             
estranger) i de 4t d’ESO per parlar sobre el viatge de final d’etapa i, en especial, del futur                  
escolar o professional dels nois i noies (xerrada d’orientació de la direcció amb les famílies i                
del tutor amb la família a l’entrega dels butlletins finals). En els altres casos les trobades es                 
fan a nivell individual, sobretot a partir d’entrevistes concertades. 
 

Recomanacions per a les famílies. 

Heu d’assegurar-vos que el vostre fill assisteix al centre diàriament, amb puntualitat, equipat             
correctament, vestit de forma adequada i en bones condicions de salut i higiene. 
 
És necessari que confieu en el professorat i estigueu en contacte amb el centre,              
especialment amb el tutor, amb l’objectiu de fer un seguiment correcte del vostre fill/a. 
 
Convé que feu ús de la Intranet del centre per tal de consultar les faltes d’assistència i les                  
incidències.  (En cas de pèrdua de contrassenya, cal comunicar-ho al tutor/a). 
 
En cas de sol·licitar un permís per sortir de l’institut, els alumnes no poden sortir del centre si 
els pares, tutors o familiars autoritzats no els venen a recollir. 
 

6. AMPA. 
 
AMPA Institut el Pedró:       ampaelpedro@gmail.com 

 

Benvolgudes famílies, 

 

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) representa a les famílies           
d’alumnes de l’escola amb l’objectiu general de promoure la participació i col·laborar            
en les activitats educatives del centre. 



 

Volem que la nostra associació sigui comunicativa, participativa i oberta a tothom.            
És l’instrument que tenim les famílies per participar d’una forma activa i organitzada             
en la vida de l’escola dels nostres fills. 

 

L’AMPA és la veu de les famílies dins l’escola. L’educació és una tasca de tots! 

 

Vols participar? Les famílies col·laborem dins l’AMPA de dues maneres (que no            
s’exclouen entre si). 

 

1. Sent sòcies (abonant la quota anual). 

 

2. Treballant-hi de forma voluntària segons la disponibilitat de cadascú: 

– Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin              
voluntaris. 

– De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal                
d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o            
debatre temes d’interès en l’educació dels nostres fills i filles.  

– Ser responsable d’alguna de les activitats de l’AMPA, en les comissions de treball. 

 

Per ara, és una AMPA petita, però amb molts reptes i necessitem, més que mai, el                
vostre recolzament. 

 

Com fer-se soci Abonant la quota anual de 22€ per família al compte bancari de               
Caixabank número ES80 2100 8110 1823 0007 2303, indicant al concepte el nom             
de l’alumne. En cas de ser més d’un germà, només es paga una quota, però               
indiqueu el nom de tots. 

 

Aquesta quota es destina a recolzar, subvencionar i/o assumir costos interns de            
l’escola i de les famílies, com ara: 

 

• Socialitzar els llibres de lectura (català, castellà, anglès) de tots els alumnes             
d’ESO. 

• Subvenció de 5€ en sortides escolars i de 10€ més per les sortides de final de 4rt                  
d’ESO i 2n BTX (només per a socis de l’AMPA) 



• Subvencionar activitats a l’escola: Sant Jordi, acte de final de batxillerat... 

• Pagar la factura de telèfon de l’institut. 

• Organització de la compra-venda de llibres de 2a mà. 

• El curs passat per exemple es va assumir la despesa de canviar tots els               
fluorescents de l’institut per llum tipus LED. També es va comprar un projector. 

 

Com funcionem? L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació i es           
reuneix un cop l'any. Té com a funció escollir la Junta que la representa i qui porta                 
endavant les activitats durant l'any. La Junta Directiva és l'òrgan executiu i els seus              
càrrecs són voluntaris i no remunerats. Qualsevol pare o mare pot accedir a             
formar-ne part. 

 

Qualsevol iniciativa que pugui engegar l'AMPA necessita del voluntariat per fer-la           
possible. Per aquesta raó us volem encoratjar a participar de les activitats que fem. 

 

El passat 26 de setembre es va celebrar una Assemblea General Extraordinària on             
es va escollir la nova junta directiva. Començarem per presentar-nos: 

✓ president: Ramon Morera 

✓ secretària: Vero Martí.  

✓ tresorera: Xandra Caralps.  

✓ vocals: Anna Giró, Jana Guillot, Sandra Ribalta, Rosa M. Caballero, 

M. Carmen Valenzuela, Ester Puig, Aura Ximinis, Antonio Montoro, Rosa Reverter,           
Marta Sanglas. 

Tant els càrrecs de la junta directiva com els socis col·laboradors som mares i pares               
d’alumnes que treballem de manera voluntària en el dia a dia de l’escola i de               
l’associació. 

 

Per tal d'agilitzar la feina de l'AMPA, per algunes activitats concretes es            
constitueixen comissions. La comissió que hi ha actualment en funcionament és la            
del projecte de socialització de llibres. S’ha engegat aquest projecte per estudiar            
com abaratir costos de llibres i material, evitar retards en el lliurament i fomentar              
entre els alumnes els valors del reciclatge i la cura del material comú. 

 

Comunicació amb l’AMPA Mitjançant correu electrònic: ampaelpedro@gmail.com       
Al costat de consergeria teniu una bústia on podeu dipositar els vostres escrits. 



 

L’AMPA es comunica amb vosaltres mitjançant correu electrònic. O bé, amb les            
diferents reunions que es convoquen durant l’any. 

 

Si t’has fet soci, tu també ets l’AMPA! 

 

Tu també pots participar-hi! 

 
 
 
 

7. Web i Intranet. 
 
Com el curs passat, l’Ins El Pedró disposa d’una Intranet oberta a les famílies per tal                
de fer el seguiment de la vida escolar dels seus fills/filles. 
 
Aquesta eina és un recurs molt valorat i imprescindible per gestionar el centre.  
La Intranet del centre permet que les famílies rebin cada setmana, de manera             
automàtica, un correu electrònic amb les incidències: faltes justificades i          
injustificades, conductes, retards i altres observacions. 
 

 



 

8. Grups. 
 
 
Al centre es distribueixen els alumnes de la següent manera: 
 
 

Nivell Grups Nombre d’alumnes 

1r d’ESO 4 grups heterogeni 90 

2n d’ESO 5 grups heterogenis 119 

3r d’ESO 4 grups homogenis 93 

4t d’ESO 4 grups homogenis 109 

1r de BATX 2 grups; humanitats i ciències socials, ciències i 
tecnologia 
 

63 

2n de BATX 2 grups; humanitats i ciències socials, ciències i 
tecnologia 

44 
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