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L’INSTITUT MONTBUI  es va crear el curs  96-97.  Està ubicat al nucli 
urbà de  la població anoienca de Santa Margarida de Montbui.  Actualment té 
quatre línies de primer, quatre de segon, tres de tercer, tres de quart d’ESO,  
quatre grups de Batxillerat (dos de primer i dos de segon) i un grup d’Auxiliar 
en Serveis Administratius del Programa de Formació i Inserció (PFI). 

 

 

VALORS: 

El nostre centre educatiu vol ajudar l’alumnat a desenvolupar tots aquells valors que 
potenciïn la dignitat de la persona i la seva plena inserció social, particularment:  

 Eduquem en la tolerància, tot fomentant el respecte als drets bàsics d’igualtat llibertat 
i convivència; i eradiquem qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, creença, 
ètnia o ideologia. 

 Ensenyem el nostre alumnat a viure i a fer seva la democràcia, a entendre la pau, el 
diàleg i la cooperació com els millors instruments per facilitar el desenvolupament i 
l’entesa entre els pobles i entre les persones que en formen part. Rebutgem 
qualsevol forma de govern o d’actuació personal basada en la imposició d’idees per 
mitjà de l’opressió o de la violència en general.  

 Sensibilitzem l’alumnat en el respecte pel medi ambient i els encoratgem perquè 
arribin a implicar-se activament en la seva conservació i regeneració.  

 Eduquem en la responsabilitat i l’autosuperació; volem que esdevinguin persones 
responsables, compromeses amb elles  mateixes, amb l’entorn, i amb la societat i la 
cultura que li és pròpia.  

 Promovem el respecte envers altres cultures i la valoració positiva de la riquesa que 
implica la interculturalitat de la nostra societat plural.  

 Proposem l'educació per a la salut com un procés de formació, de responsabilització 
de l’alumne a fi que adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a 
la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva.  
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 CONVENIS AMB INSTITUCIONS  
 
 
ACORD DE CORESPONSABILITAT 
 
El centre ha signat un Acord de Coresponsabilitat amb el Departament 
d’Ensenyament, període 2015 – 2019, per a l’aplicació del Projecte Educatiu i la  
millora de resultats.  
A continuació es presenten els objectius i les línies d’actuació d’aquest Acord de 
Coresponsabilitat. 
 
 
 
 
 
 
CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE MONTBUI 
 
El centre signa, anualment,  un Conveni de Col·laboració Social amb l’Ajuntament 
de Sta. Margarida de Montbui amb la finalitat de fomentar activitats de caràcter 
social i educatiu. 
 
 
 
CONVENI D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT 
ESCOLARITAT COMPARTIDA 
 
L’Ajuntament de Sta. Margarida de Montbui i el Departament d’Ensenyament  signen 
un conveni de col·laboració en matèria d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat a través del projecte Fem Futur que permet a l’alumnat de diversificació 
curricular fer unes hores d’aprenentatge pràctic en empreses públiques o privades 
del municipi de Sta. Margarida de Montbui. 
 
 
 
 
INTERCANVIS 
 
El centre té dos programes d'intercanvi, un en llengua anglesa amb un institut de 
Norf (Alemanya) i un altre en llengua francesa amb un institut de Perpinyà (França). 
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ACORD DE CORESPONSABILITAT 

OBJECTIUS I ACTUACIONS / PERÍODE 2015-2019 
 
 
OBJECTIU 1 
 

 
MILLORAR ELS RESULTATS EDUCATIUS 

                                   
 
Descripció: Assegurar l’èxit escolar de l’alumnat amb una àmplia diversificació de les estratègies i metodologies per tal 
d’atendre de manera eficient la diversitat que presenta el centre. Per avançar en l’èxit escolar cal, però, una bona 
implicació de l’alumnat i del professorat.  El treball en equip del professorat és bàsic per a reeixir en la tasca docent. 
 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Direcció + Coordinació Pedagògica + Departaments + Equip Docent 
 

ESTRATÈGIES  O LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 
1.1 

 
Orientació del currículum a l’adquisició de les competències bàsiques. Treball per competències. 

 
1.2 

Definició i coordinació dels processos d’aula  dins el marc  de l’orientació educativa  (atenció diversitat, acció 
tutorial, orientació acadèmica i professional) 

 
1.3 

Nou enfocament didàctic del currículum fomentant-ne els aspectes transversals (habilitats lingüístiques, 
habilitats matemàtiques i habilitats digitals) 

 
1.4 

Programes de diversificació curricular.  Atenció especial a l’alumnat  d’inclusió  i  a l’alumnat que promociona 
sense haver superat  les competències bàsiques. 

 
1.5 

 
Foment  de l’hàbit  lector.  

 
ACTIVITATS 

 
1.1.1 

 
Potenciar  el treball per competències entre el professorat. 

 
1.1.2 

 
Adaptar  les programacions al treball per competències. 

 
1.1.3 

Aplicar metodologies  de treball per projectes o amb enfocaments  globalitzats per afavorir unes condicions 
d’aprenentatge  que desenvolupin i impulsin  l’aprenentatge  competencial en tots els nivells. 

 
1.1.4 

 
Treballar juntament amb primària una competència transversal. 

 
1.2.1 

 
Revisar el model d’orientació educativa. 

 
1.2.2 

 
Coordinar els equips docents per unificar  els processos d’aula . 

 
1.3.1 

 
Formar  al professorat per a un nou enfocament didàctic del currículum. 

 
1.3.2 

 
Implementar,  progressivament,  la transversalitat del currículum.  

 
1.3.3 

 
Implementar el projecte d’iniciació a la robòtica “Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula”. 

 
1.5.1 

 
Sensibilitzar  a la comunitat educativa  sobre els beneficis de la lectura a classe 

 
1.5.2 

 
Implementar  el nou model de Pla Lector a tot el centre. 
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  OBJECTIU 2 
     

 
               MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL 
                                   

 
Descripció: Dinamització de la participació i coresponsabilitat de tots els membres de la comunitat educativa i entorn 
(Pla Educatiu d’Entorn) aplicant solucions adients que millorin la cohesió social. 
  
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Direcció + Comissions de Convivència i Social  + LIC 
 

ESTRATÈGIES  O LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 
2.1  

 
Prevenció de l’absentisme i l’abandonament  prematur. Programes de diversificació curricular. 

 
2.2 

 
Dinamització del Pla de Convivència. 

 
2.3 

 
Participació de l’alumnat i les famílies en temes d’interès comú (Pla d’Acció Tutorial, Pares i mares delegats, 
Seminari  de Famílies, Associació Esportiva Escolar, Servei Comunitari,  Programa Menjaslinsti). 

 
2.4 

 
Millora dels processos d’informació per aproximar l’expectativa de les famílies a la realitat dels plantejaments 
del centre. 

 
ACTIVITATS 

 
 
2.1.1 

 
Mantenir i reorganitzar  els programes de diversificació curricular adaptant-los al perfil de l’alumnat  que 
presenta problemes  de conducta  i/o  d’absentisme. 

 
 
2.1.2 

 
Mantenir el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament en matèria d’atenció 
educativa a la diversitat de l’alumnat a través del projecte “Fem Futur”. 

 
2.2.1 

 
Dinamitzar la participació de les famílies i de l’alumnat  en el Pla de Convivència del centre. 

 
 
2.2.2 

 
Realització de bones pràctiques de convivència: alumnes guia, alumnes tutors, pla d’acollida del professorat i 
de l’alumnat,  mediació, tallers de prevenció de violència de gènere,  tallers  de convivència, etc. 

 
2.3.1 

 
Revisió i aplicació anual d’activitats de tutoria d’acord amb el Pla d’Acció Tutorial. 

 
2.3.2 

 
Continuar dinamitzant els Pares i Mares Delegats i  els Seminari de Famílies. 

 
2.3.3 

 
Reorganitzar i dinamitzar  l’Associació Esportiva Escolar i el Pla d’Esport a l’Escola. 

 
2.3.4 

 
Ampliar  les actuacions del Servei Comunitari. 

 
2.3.5 

 
Coordinar-se  amb Creu Roja per detectar necessitats que puguin acollir-se al programa  “Menjasalinsti”. 

 
2.4.1 

 
Trobar estratègies  de comunicació per aproximar les expectatives de les famílies  a la realitat dels 
plantejaments del centre. 
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OBJECTIU     3 

 
 
     POTENCIAR ELS ENSENYAMENTS DE BATXILLERAT 
                                   

 
Descripció: Es tracta de projectar una imatge del centre en positiu amb la finalitat de captar alumnat del mateix institut  i de fora 
per cursar batxillerat ja que l’organització i els mètodes de treball del centre garanteixen un batxillerat de qualitat. 
 
RESPONSABLE DE L’OBJECTIU:  Direcció + Coordinació Pedagògica + Departaments 
 

ESTRATÈGIES  O LÍNIES D’ACTUACIÓ 
 
3.1  

 
Consolidació del Projecte Educatiu Plurilingüe (Intercanvis, Erasmus+, ...) 

 
3.2 

 
Promoció de l’excel·lència acadèmica i de l’esforç i la constància. 

 
3.3 

 
Divulgació de les singularitats del nostre batxillerat  a l’entorn   

 
3.4 

 
Incentivar a l’alumnat del centre a seguir els estudis de batxillerat 

 
ACTIVITATS 

 
3.1.1 

 
Ampliar el coneixement de la llengua estrangera  amb els projectes  d’Intercanvi  i  Erasmus+ 

 
3.2.1 

 
Premiar  l’alumnat  de  cada  nivell  i etapa  que destaca en  excel·lència acadèmica , esforç i  constància.  

 
3.3.1 

 
Divulgació de les singularitats del nostre batxillerat a tot l’alumnat de secundària de l’entorn (portes obertes, 
divulgació de l’ institut al web, díptic, taules rodones, presentació a concursos, xerrades als centres, etc.). 

 
3.4.1 

 
Orientar  la tria de matèries optatives relacionades amb els estudis postobligatoris i,  en el cas de batxillerat, 
amb les modalitats  que es volen estudiar. 
 

3.4.2 Fer taules rodones amb presència d’ exalumnes que han passat per la universitat o han fet un cicle formatiu de 
grau superior. 
 

3.4.3 Reconeixement, en col·laboració amb l’Ajuntament, a l’alumnat que gradua en batxillerat 
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EIXOS TRANSVERSALS GENERALS: 
 
EDUCACIÓ PER A LA PAU: 
 

1. Educar en la comprensió, la cooperació, la no violència, la gestió del conflicte, 
etc... 

 
EDUCACIÓ NO DISCRIMINATÒRIA: 
 

2. Educar en la tolerància, fomentant el respecte als drets bàsics d’igualtat, 
llibertat i convivència, eradicant qualsevol tipus de discriminació  per raó de 
sexe, creença, ètnia o ideologia. 

3. Ensenyar el nostre alumnat a viure i fer seva la democràcia, a entendre la pau, 
el diàleg, la cooperació com els millors instruments per facilitat el 
desenvolupament i l’entesa entre els pobles i les persones que en formen part. 

 
EDUCACIÓ INTERCULTURAL: 
 

4. Promoure el respecte envers altres cultures i valorar positivament la riquesa 
que implica la interculturalitat de la nostra societat plural. 

5. Desenvolupar la consciència d’igualtat. 
 
EDUCACIÓ PEL CONSUM: 
 

6. Educar en un consum i ús responsable del material escolar.  
 

EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL: 
 

7. Prendre consciència de l’esgotament dels recursos naturals renovables i no 
renovables. 

8. Sensibilitzar l’alumnat en el respecte pel medi ambient i encoratjar perquè 
arribin a implicar-se activament en la seva conservació i regeneració. 

 
EDUCACIÓ PER LA SALUT: 
 

9. Adquirir uns hàbits adequats d’higiene i salut. 
10. Prendre consciència  de  la importància d’un equilibri personal i unes bones 

relacions humanes. 
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TREBALLEM LES ACTITUDS A L’INSTITUT MONTBUI. 
 
COM TREBALLEM  L’ INTERÈS  I L’ATENCIÓ DELS ALUMNES. 
 

1. Relacionem l’experiència quotidiana dels alumnes amb el que s’ensenya a 
classe. 

2. Tenim en compte els interessos dels alumnes a l’hora de planificar les 
activitats de classe. 

3. Estimulem l’atenció dels alumnes : 
a. fent-los participar a la classe. 
b. Alternant explicacions i activitats. 
c. Proposant feines que cal resoldre i presentar d’immediat. 
d. Combinant el treball individual i en grup. Fomentant el treball 

cooperatiu. 
4. Utilitzem diferents recursos per treballar els aprenentatges (eines 

informàtiques, àudio, espais diversos, experimentació, jocs, etc). 
 
COM TREBALLEM  LES ACTITUDS D’APLICACIÓ I CONSTÀNCIA. 
  

1. Ajudem l’alumnat a seleccionar quins coneixements necessita per resoldre 
una activitat o problema. 

2. Ajudem l’alumnat a aplicar els seus coneixements a la resolució d’una 
activitat. 

3. Fem conscient l’alumnat dels raonaments utilitzats en la resolució d’una 
activitat. 

4. Afavorim que l’alumnat, progressivament, sigui més autònom i resolgui per ell 
mateix les activitats que se li plantegen. 

5. Estimulem el desig d’acabar les activitats proposades i el valor del treball ben 
fet. 

 
 
COM TREBALLEM L’HÀBIT DE REVISIÓ DE FEINA 
 

1. Demanem que l’alumnat revisi la feina feta, tant el procés com el resultat. 
2. Demanem que aquesta revisió atengui al contingut i, també, a la forma del 

treball realitzat. 
3. Fem conscient l’alumnat de la necessitat d’introduir canvis en el procés emprat 

o en els resultats, segons la revisió feta. 
4. Valorem que l’alumnat raoni el procés que ha realitzat i els resultats obtinguts. 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Institut Montbui 
 

 

 

Carta de compromís educatiu  
 
 
Les persones sotasignants, Montserrat Costa Castelltort directora del centre educatiu Institut 
Montbui, i .…………………...............………....…............................pare, mare, tutor/a  de 
l’alumne/a .......................... ................................................……................………., reunits a la 
localitat de Sta. Margarida de Montbui, amb data .............. de 201.., conscients que 
l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta 
carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 
 
COMPROMISOS  
 
Per part del centre  
 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de  
    l’alumne/a. 
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.  
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a.  
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre.  
5. Informar la família i l’alumne/a dels continguts i les competències que es treballaran i els 

criteris i els instruments d’avaluació que s’aplicaran. També se’ls informa de com i quan 
recuperar, en el cas que sigui necessari.  

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les  
    necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 
7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumne/a. Aquesta comunicació es concreta en les reunions que cada 
família té amb el tutor/a de la seva filla (mínim dues per curs) i en la informació escrita 
que periòdicament el centre fa arribar a la família.. 

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol 
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.  

9. Atendre en un termini raonable (entre 1 i 7 dies) les peticions d’entrevista o de 
comunicació que formuli la família; facilitant,  en la mesura possible, la conciliació de 
l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.  

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’ escau, 
el contingut, en les entrevistes individuals i, si les circumstàncies ho requereixen, a 
petició del centre i/o la família. 

11. Oferir juntament amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, programes d’estudi     
      assistit  i/o classes de reforç escolar. 
12. Altres compromisos que la família proposi, i que el centre accepti afegir, els quals  
      poden comportar, o no, nous compromisos per al centre (ajuts individuals, contractes  
      pedagògics, escolaritat compartida, etc..). 
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Per part de la família  
 
 
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més es-

pecíficament, la dels tutors i de l’equip directiu.  
2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que 

són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.  
3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 

particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes.  

4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 
les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades pel professorat 
per fer a casa o als programes d’estudi assistit i/o reforç escolar.  

5. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar.  

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o sug- 
    geriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.  
7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’apre-

nentatge.  
8. Atendre en un termini raonable (entre 1 i 7 dies) les peticions d’entrevista o de  
    comunicació que formuli el centre.  
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.  
10. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.  
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 

carta i, si escau, el contingut, en les entrevistes individuals i, si les circumstàncies ho 
requereixen, a petició del centre i/o la família. 

12. Altres compromisos que  el centre proposi, i que la família accepti afegir, els quals  
      també poden comportar, o no, nous compromisos per a la família (ajuts individuals,  
      contractes pedagògics, escolaritat compartida, etc.)    
 
 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

 
 
 
El centre                                                                          La família  

                                                                                                (pare, mare o tutor/a) 
 
 
 

 
 
 
Signatura                                                                          Signatura  

 
 
 
Sta. Margarida de Montbui, ....... de 201....  
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DADES DEL CENTRE 
 

 
 IES MONTBUI   
 C/ de la Mercè, 9 
 Santa Margarida de Montbui 
 Tel. 93 805 60 59 
 Fax 93 804 07 53 
 a8053352@xtec.cat 
 https://agora.xtec.cat/iesmontbui 

 
 

 

HORARI CONSERGERIA 
 

 
 De dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

 
HORARI SECRETARIA 

 
 

 De dilluns a divendres de 9 a 14h. 
 

 
HORARI DE VISITES 

 
 

 EQUIP DIRECTIU 
 COORDINADORS 
 PROFESSORAT 
 

 
 

CONCERTAR  HORA PREVIAMENT 

 
 

A.M.P.A 
 

 PRESIDENT:     Basilio Rubio 
 
 HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: l’oficina estarà oberta els 

dimecres de 19h. a 20h.  
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CALENDARI I HORARI ESCOLAR 2017 – 2018 
 
 

                                    DATES INICI I FINAL DE CURS              HORARI 
14 de setembre de 2017 22 de juny de 2018 8- 14,30 /  8 -  13,30 

 
                                   DATES INICI I FINAL DE 
TRIMESTRE 

               HORARI 

14 de setembre de 2017 22 de desembre de 2017       8 – 14,30  /  8 -  13,30 
08 de gener de 2018 23 de març de 2018       8 – 14,30  /  8 -  13,30 
04 d’abril de 2018 22 de juny de 2018       8 -  14,30  /  8 -  13,30 
 
 

            DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
           13 d’octubre de 2017 
           07 de desembre de 2017 
           12 de febrer  de 2018 
           30  d’abril de 2018 

 
 

                PROPOSTA SINGULARITZACIÓ HORÀRIA   
DATES HORARI 

 22 de de desembre  de 2017 8  -  13,30 
 23 de març de 2018 8  -  13,30 
 Del 18 al 22 de juny de 
2018 

8  -  13,30 
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CONSELL ESCOLAR 
 

 

COMPOSICIÓ 
Equip Directiu: 
 
Direcció 
Cap d’Estudis 
Secretària 
 

 
 
Montserrat Costa Castelltort 
Vanesa Mases Espinasa 
 Eva Raich Soriguera 
 

Sector Professors: 
 

 
Laura Costa Cusidó 
Alicia Galera Lliró 
Marcel Mateu Pijoan 
Jaume Moncunill Solé 
M. Dolors Oliva Mateu 
 
 

Sector Pares: 
 
 
                                                           
                                                 AMPA: 

 
Esther González Calero 
M. Nieves Llamas Recio 
 
Basilio Rubio Lopera 
 

Sector Alumnes:  
Anna Gázquez Ortega 
Maria Sánchez  García 
 

Sector P.A.S:  
Jordi Malpartida Esteban 
 

Regidor Ajuntament:  
José Palacios Guerrero 
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GESTIÓ I COORDINACIÓ 
EQUIP DIRECTIU 

 
 DIRECTORA 
 CAP D’ESTUDIS 
 C. PEDAGÒGICA  
 SECRETÀRIA 

 
 Montserrat Costa   
 Vanesa Mases  
 Teresa Pernía 
 Eva Raich  
 

COORDINADORS/ES 
 

 COORDINACIÓ  1r. d’ESO 
 COORDINACIÓ  2n.d’ESO 
 COORDINACIÓ  3r. d’ESO 
 COORDINACIÓ  4t  d’ESO 
 COORDINACIÓ  BATXILLERAT 
 COORDINACIO  PFI 
 COORDINACIÓ  TAC 
 COORD. RISCOS LABORALS 
 COORD. LIC  
 COORD. BIBLIO Xarx@ 
 COORD.  ERASMUS+ 

 COORD.  INTERCANVIS 

 COORDINACIÓ FAMILIES 

 COORD. ESPORT A L’ESCOLA 
 COORD. ACTIVITATS I SERVEIS  
 
 

 
 Carola Vives  
 Sandra Prat 
 Txell Bernaus  
 M. Mercè Gabarró  
 M. Carme Llongueras 
 Elvira Ávila 
 Marc Piqué 
 Jaume Moncunill 
 Llúcia Saurí 
 Laura Costa 
 Marcel Mateu 
 Xavi Gumà 
 Montserrat Costa 
 Lluís Amat 
 Jaume Vidal 

CAPS DE DEPARTAMENT 
 

 LLENGÜES 
 LLENGÜES ESTRANGERES 
 CIÈNCIES 
 MATEMÀTIQUES 
 TECNOLOGIA 
 HUMANITATS 
 ORIENTACIÓ 
 EXPRESSIÓ 

 

 
 Laura Costa 
 Xavi Gumà 
 Toni Carbonell 
 Esmeralda López 
 Jaume Moncunill 
 Maria Peralta 
 Dolors Peláez 
 Magí Badia 

 

ORIENTACIÓ 
 
 E.A.P   
 Assessor LIC 
 Salut 
 Serveis Socials 
 Tècnica d’Integració Social 
 

 
 Gisela Carné 
 Joana Batallé 
 Susanna Campo 
 Joan Cantos 
 Laia Martínez  

 
 
 
 



INS Montbui. Curs 2017-2018 Página 15 
 

DEPARTAMENTS PROFESSORAT 
 

Cap Departament   Laura Costa     (CLA) 

 
 

Llengües 
 
 

                                 
 
                                 

  Txell Bernaus  (LC) 
  Laia Codina      (LC) 
  Neus Roset(LC)/Ariana Brussosa 
  Llúcia Saurí      (LC) 
  Eva Travesset  (LC) 
  Arnal Viu           (LC) 
  Alícia Galera    (LE) 
  Alina G. Marín  (LE) 
  Carme Llongueras (LE) 
  Eva Raich          (LE) 
  Marisa Perella   ( 0,50  LE) 

 
Cap Departament    Xavi Gumà            

 
 

Llengües Estrangeres 

   Alícia Almarcha 
   M. Àngels Cuevas 
   Teresa  Pernía 
   M. Dolors Oliva   
   M. Mercè Gabarró  (FR) 

  
Cap Departament    Esmeralda López 

 
 

Matemàtiques 

   Cristina de la Cruz 
   Marta Alsina 
   Miriam Mur 
   Marc Piqué   
   Sara Navarro (0,50) 
   M. Rosa Langa (ECO) 
 

Cap Departament    Toni Carbonell   
 
 

Ciències Naturals 

   Alba Capsada    
   Marcel Mateu             
   Marta Rancaño 
   Carola Vives            
 

Cap Departament    Jaume Moncunill      
 

Tecnologia 
   M. Queralt Casellas (1/2) 
   Vanesa Mases 
   María  Mompean 
   Julio Vázquez 
 

Cap Departament    Magí Badia     (EF) 
 

Expressió 
   Lluís Amat      (EF)        
   Anna Llimós  (0,50)     (DI)         
   Maricel Miñano            (DI) 
  Jaume Vidal     (MU) 
 

Cap Departament     Dolors Peláez         
 

Orientació 
    Giannina Barba 
    Ana  Zamora        ( TIS/PAS ) 
 

Cap Departament     Maria Peralta                               
 
 

Humanitats 

    Montserrat Costa       
    Jaume Domingo (FI)              
    Sílvia González      
    Sandra Prat 
    Josep Salat        (RE)           

                      
Coordinadora PQPI Elvira Ávila 

 M. Queralt Casellas (1/2) 
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MATERIAL ESCOLAR 
 
Regle de plàstic de 40 cm 
Regle de plàstic de 20 cm 
Escaire de 22 cm 
Cartabó de 22 cm 
Compàs 
Transportadors d’angles 
Tisores de punta rodona 
Llapis de colors de fusta 
Retolador negre 
Llapis, goma i maquineta 
Bolígrafs: Blau, vermell, negre i verd. 
Goma d’encolar (barres) 
Carpeta de 4 anelles (capacitat per 200 fulls) 
Paquet de fulls de treball de l’institut (venda a l’IES) 
20 fundes de plàstic de 16 forats 
9 separadors de colors 
Calculadora científica 
Agenda escolar (entregada per l’institut) 
Equip d’esport per Educació Física 
Auriculars per anglès. 
1 flauta (1r., d’ESO) 
1 paquet de fulls blancs, tamany A4 
Diccionari de català i castellà ( per tenir a casa ja que a les aules hi haurà els de l’IES ) 
Altres materials a disposar al llarg del curs 
 
 

Materials no aconsellables 
 
Retoladors molt gruixuts 
Retoladors molt prims 
Retoladors permanents 
Corrector líquid 
 
 
Nota:    L’alumnat ha de portar aquest material a la motxilla  i és d’ús particular. En els 
armaris de les aules hi haurà un material de centre amb unes normes d’ús.  
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DISTRIBUCIÓ DE TUTORIES  

 

 
 

 
 

1 A 
 

 
 

M. Dolors 
Oliva 

 
 

1 B 
 

Maricel  
Miñano 

1C 
 Marta 

Rancaño 

1D 

Maria  
Monpean 

Coordina: Carola Vives 

2 A 
 

Miriam 
Mur 

 

2 B 
 Alba 

Capsada 

2C 
 

 
M. Àngels 

Cuevas 
 

2D 
Alina 
Marin 

Coordina: Sandra Prat 

3 A 
 

 
 

Julio  
Vázquez 

 
 

3 B 
 Cristina  

de la 
Cruz 

3C 

Alícia 
Almarcha 

 

 

Coordina: Txell Bernaus 

4 A 
 

 
Sílvia 

González 
 
 

4 B 
 Llúcia 

Saurí 
 

4 C 
 Alícia 

Galera 
 

 

 

Coordina: M. Mercè Gabarró 

1 
BAT 

A 

 
 

Eva  
Travesset 

 
 

1 
BAT 

B 
Laia  

Codina 

2 
BAT 

A 
M. Carme 

Llongueras 

2 
BAT 

B 
Xavi 

Gumà 

Coordina: M. Carme Llongueras 
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GRUPS AULES ALUMNES 

1r ESO A A1 22 
1r ESO B A2 21 
1r ESO C A3 21 
1r ESO D A4 22 
   
2n ESO A A9 22 
2n ESO B A10 23 
2n ESO C A11 22 
2n ESO D A12 23 

 
3r ESO A A19 26 
3r ESO B A20 27 
3r ESO C A15 26 

 
4t ESO A A16 19 
4t ESO B A17 26 
4t ESO C A18 21 

 
PFI A24 17 

 
1r BATX  A A5 25 
1r BATX  B A6 26 
2n BATX A A7 17 
2n BATX B A14 18 
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Principis lingüístics del centre pel que fa al català:   
   

( extret del Projecte Lingüístic de Centre ) 

 
El català és la llengua pròpia del centre i s’utilitzarà normalment com a llengua 
vehicular i d’aprenentatge. 
 
Àmbit pedagògic:  
 

- El centre vetllarà  per l’ús habitual de la llengua catalana en les diferents 
àrees, a excepció de la llengua castellana i la  de llengües estrangeres. 

 
- El centre tindrà cura de la qualitat de la llengua vehicular. Donat que el 

professorat és el transmissor del model d’ús per a l’alumnat es fomentarà la 
participació del personal docent en cursos d’actualització lingüística i cultura 
catalana. 

 
Àmbit de govern institucional: 
 

- El centre farà del català el vehicle d’expressió normal en les activitats 
docents. Es vetllarà perquè sigui així en les diverses reunions; claustre, 
consell escolar,... i en tots els actes de la comunitat educativa. 

 
- El centre farà del català el vehicle d’expressió normal en les activitats 

administratives, tant les internes com les externes. 
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NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 
 

L’institut, vol oferir un ambient de treball i de respecte adient on els i les alumnes puguin créixer 
com a persones i on puguin formar-se acadèmicament amb les millors condicions. 
 
 Per aconseguir-ho amb èxit caldrà que tots i totes hi col·laborem i que prenguem el compromís de 
complir i fer complir les següents normes: 
 
 
 

1. Respecte mutu:  Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures. 
 

1.1 L’alumne està obligat a complir amb respecte i responsabilitat les seves obligacions 
a classe,  sense pertorbar l’activitat del professor i dels seus companys. En cas 
d’incompliment aplicarem una sanció d’acord amb la gravetat dels fets. (Podeu 
consultar l'apartat de gestió d'incidències i expulsions d'aula). 

 
1.2 El respecte es manifesta amb les paraules, les accions i amb les relacions cordials 

d’uns amb els altres. És per això que no serà tolerable cap tipus de violència ja 
sigui verbal o física. 

 
1.3 S’ha de respectar el material i les instal·lacions de l’institut, així com allò que pertanyi 

a altres companys i professors. En cas que es produeixi un desperfecte, l’alumnat 
responsable es farà càrrec de les despeses econòmiques o de la seva restitució. 
 Cal mantenir netes i ordenades totes les dependències del centre i, en 

especial, l’aula, lloc on passem moltes hores al llarg del curs.  
 No escriurem a les taules i farem servir les papereres!   
 Quan anem a una classe que no és la nostra, respectarem tot el que hi 

trobem, sense tocar cap dels objectes de les taules. 
 Quan baixem al pati, llençarem els papers, les bosses de l’esmorzar i altres 

a les papereres procurant deixar-lo tant o més net de com l’hem trobat. 
 

1.4  Per higiene i respecte als altres no s’ha de menjar ni beure fora del temps i llocs 
indicats. Tampoc s’hi pot mastegar xiclet! 
Aconsellem que portin entrepans per esmorzar i evitar els sucs de fruita que no 
siguin naturals. 
L’alumnat ha de portar l’esmorzar de casa, consergeria no acceptarà esmorzars a  
mig matí. 

 
1.5 Per no alterar el funcionament del centre tots els canvis de classe que s’hagin de fer 

es faran en silenci i de manera ordenada. Altrament, no se sortirà de l’aula entre 
classe i classe. 

 
2. Assistència i puntualitat a classe. 

 
 
2.1 Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a classe i d’arribar-hi amb puntualitat amb el 

material necessari per a treballar. Es portarà un control digitalitzat (programa 
ieducacio) de les faltes d’assistència i retards. La inassistència o el retard no 
justificat a classe originarà una mesura correctora, previ avís als pares. 
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2.2 Si un alumne no pot assistir a classe, els pares o representants legals avisaran a 

través del programa ieducacio, telefònicament a consergeria o, en última instància, 
amb una nota a l’agenda . Quan l’alumne s’incorpori de nou a les classes ha de 
presentar la justificació als professors de les matèries que ha faltat i, en cas 
de faltar a un examen, el justificant mèdic corresponent. 

 
 

2.3 Durant les hores lectives els alumnes estan sota la responsabilitat del professorat 
del centre, per la qual cosa no podran sortir sense presentar el corresponent permís 
al professorat i assabentar-ne el cap d’estudis o qualsevol altre membre de l’equip 
directiu. En cas que no sigui així es considerarà una conducta contrària a les 
normes de convivència. 

 
 
3 Sortides: 

 
Als alumnes menors d’edat que participin en activitats fora del centre, els caldrà 
l’autorització escrita dels seus pares o tutors legals.  
 
3.1 De les sortides pedagògiques i curriculars. 

a) L’assistència a aquestes sortides es obligatòria. 
b) La no assistència haurà de ser per causa major i estarà justificada 

documentalment. En el cas que sigui per motius econòmics, aconsellem 
comunicar-ho al tutor/a. 

c) El mal comportament d’un alumne en qualsevol sortida curricular provocarà la 
inhabilitació per participar en totes les següents. 

 
 

 
4.  Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme 
 
      D’acord amb la normativa vigent, no es pot vendre tabac ni fumar en els centres  
      d’ensenyament de qualsevol nivell. El mateix precepte s’aplica a la venda i consum    
      de qualsevol tipus de substàncies considerades perilloses. 
      Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en     
       els centres d’ensenyament. 
 
 
 
5.   Altres:  Ús de mòbils i altres aparells electrònics 
 
El mòbil està totalment prohibit per als alumnes de 1r d’ESO. No es pot portar mòbil al 
centre durant tota la jornada escolar, inclosa l’hora del pati. Si qualsevol professor/a del 
centre detecta que un alumne està fent ús d’un mòbil o un alumne mostra de forma clara que 
porta un mòbil a l’institut, aquest serà portat a direcció. Aquest mòbil es quedarà a direcció 
fins que la família vingui a recollir-lo. 
 
Per als alumnes de 2n, 3r i 4t ESO i ensenyaments postobligatoris (Batxillerat i PFI) el mòbil 
no es pot utilitzar durant les hores lectives. Els telèfons mòbils i els aparells electrònics  han 
d’estar apagats i guardats a la bossa, en cas contrari el professorat els requerirà (demanant 
a l’alumnat que apaguin el aparells)  i els entregarà a direcció. Si l’alumne/a es nega a 
entregar el mòbil o l’aparell electrònic quan li demani el professor/a, aquest li posarà una 
expulsió d’aula i ho comunicarà a direcció.  
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Només s’autoritza el seu ús a l’aula quan s’utilitzen com a eina d’aprenentatge i s’està fent 
l’activitat que consta en la programació de l’assignatura. Aquest punt no és aplicable als 
alumnes de 1r d’ESO. 
 
L’ús d’altres dispositius electrònics (MP3, MP4, iPods, altaveus ...) no són permesos al 
centre durant les hores lectives. 
 
És molt important, recordar a les famílies i als alumnes, que el centre no es fa responsable 
de la pèrdua, robatori o desperfecte de cap dispositiu mòbil i/o electrònic al centre. 
 
 
 

 
Gestió de les incidències i expulsions d’aula 
 
Quan un professor/a posa una incidència o una expulsió a un alumne, aquesta consta de 

forma automàtica al programa i-educació. Per tant les famílies poden consultar en tot 

moment el nombre d’incidències i expulsions així com la matèria i els fets succeïts. 

Els tutors rebran una notificació al programa i-educació i un missatge al correu electrònic 

personal informant de cada incidència i expulsió. També s’envia una còpia al correu 

electrònic de la cap d’Estudis. 

Quan es posa una expulsió a un alumne no necessàriament s’ha d’expulsar de l’aula, sinó 

que és possible que es quedi expulsat dins l’aula. És molt important evitar treure alumnes als 

passadissos. 

Encara que no és obligatori trucar a les famílies en cas d’expulsió de classe, es recomana 

que el professor/a truqui a les famílies en casos d’expulsions greus o reiteratives. D’aquesta 

forma es podrà resoldre de forma més ràpida els conflictes i s’agilitzarà la feina del tutor/a. 

Les tasques a fer durant l’expulsió es poden anotar a l’agenda, a la llibreta o en un paper. És 

molt important donar feina quan s’expulsa un alumne. 

Per a derivar un alumne/a a la comissió de convivència, ha d’acumular 10 punts. Per portar 

el control de punts es tindran en compte els barems següents: 

 

1 Expulsió = 2 punts  1 Incidència = 1 punt 

 

Les sancions acordades per la comissió de convivència, per acumulació d’Incidències i 

Expulsions són les següents: 

 

Els alumnes de 1r cicle seran sancionats 

o La 1a derivació = Tarda de serveis comunitaris al centre 

o La 2a derivació = 1 dia treball a Direcció (sense pati) 
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o La 3a derivació = 1 dia d’inhabilitació  

o A partir de la 4 derivació s’estudiarà el cas 

Els alumnes de 3r ESO seran sancionats: 

o La 1a derivació = 1 dia treball a Direcció (sense pati) 

o La 2a derivació = 1 dia d’inhabilitació  

o La 3a derivació = 2 dies d’inhabilitació + No assistència a les sortides 

curriculars de tot el trimestre. 

Els alumnes de 4t ESO seran sancionats: 

o La 1a derivació = 1 dia d’inhabilitació 

o La 2a derivació = 2 dies d’inhabilitació 

o La 3a derivació = 3 dies d’inhabilitació 

 

A partir de la 3a derivació d’un alumne dins un mateix trimestre, s’han d’establir mesures de 

convivència com ara el contracte pedagògic. 

En el cas d’inhabilitació a direcció el delegat ha de baixar feina per fer a l’alumne a cada hora 

de classe per evitar que aquest pugi a les aules. 

En cas d’inhabilitació a direcció i de centre, es comptarà com a falta justificada. No obstant 

l’alumne té dret a l’avaluació continuada, per tant podrà venir a fer els exàmens al centre. 

És molt important que els tutors truquin a les famílies en cas d’inhabilitació de centre per 

informar-los d’aquest fet. 

L’historial de sancions d’un alumne NO és acumulatiu d’un trimestre cap a l’altre, considerant 

el primer trimestre fins abans de vacances de nadal i el segon fins abans de vacances de 

setmana santa.  
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Normes de Convivència - SORTIDES DE CENTRE  
 
 
SORTIDES TUTORIA 1r ESO 
 

1. Les sortides de tutoria de 1r d’ESO (coneixença, castanyada, dijous llarder ... ) són 
obligatòries per a tots els alumnes. Es reforçaran amb més professorat , però es creu 
convenient que hi participin tots els alumnes. 

2. Un alumne que tingui mal comportament en una sortida de tutoria, quedarà sancionat 
a no participar en la següent sortida. 
 
 

 
SORTIDES CURRICULARS ESO i BATXILLERAT 
 

1. Els alumnes que hagin passat un cop per la comissió de convivència (derivacions), 
queden sancionats a la primera sortida que hi hagi. 

2. Si tornen a passar per la comissió de convivència, quedaran sancionats a la següent 
sortida. 

3. Un alumne que tingui mal comportament en una sortida, quedarà sancionat a no 
participar en la següent sortida. 

4. Els alumnes que se’ls hagi obert un expedient disciplinari, no poden assistir a cap de 
les sortides del curs. 

5. El/s professor/s responsables d’una sortida poden proposar a la comissió de 
convivència de forma justificada , quin o quins alumnes creuen que no poden 
participar en una sortida. 

 
 
 
SORTIDES AMB PERNOCTACIÓ  
 
Pel que fa a les sortides amb pernoctació (Projecte Erasmus+, França, Camp 
d’Aprenentatge, Intercanvis .... ) : 
 

1. Un alumne que hagi passat tres vegades durant el curs per la comissió de 
convivència no podrà participar d’aquestes sortides. 

2. L’Equip docent pot proposar a la comissió de convivència, excloure a un alumne 
d’aquest tipus de sortides si no s’ha tingut un rendiment acadèmic adequat durant el 
curs. 
(Es tindran en compte les recuperacions). 

3. El/s professor/s responsables d’una sortida poden proposar  a la comissió de 
convivència de forma justificada , quin o quins alumnes no poden participar en una 
sortida. 

 
 
 
 
 
 
 
 



INS Montbui. Curs 2017-2018 Página 25 
 

 
 Generalitat de Catalunya 
 Departament d ‘ Ensenyament 

 INS Montbui 
 
 
Us fem arribar el model d’autorització de les sortides curriculars que el vostre fill/a farà al 
llarg d’aquest curs escolar.  
Aquesta autorització permetrà que, d’entrada,  pugui assistir a totes les sortides i, 
conforme es vagin organitzant, rebreu el full amb la proposta d’activitats, la informació 
horària i  el preu de la sortida.  
 
El resguard del pagament amb el nom de l’alumne/a és el document que confirmarà la 
seva assistència a la sortida. 
 
Recomanem que l’alumnat  assisteixi  a totes les sortides curriculars, en el cas que hi 
hagi algun problema per anar-hi, cal comunicar-ho al tutor/a.  
 
Omplir  l’autorització  amb les dades que us demanem,   signar-la  i entregar -la  al  
tutor/a, com a més tard, el  dijous   6 d’octubre. 
 
Cordialment, 
 
La direcció 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                              
 

AUTORITZACIÓ SORTIDES CURRICULARS 2017-2018 
 

 
   

ALUMNE/A     CURS I GRUP  

AUTORITZO el meu fill/a o tutorat a assistir a TOTES LES SORTIDES CURRICULARS programades 

pel centre pel curs 2017-2018. A més, autoritzo també als professors responsables del grup a prendre 

les mesures oportunes que fos convenient aplicar en cas d’urgència. 

Nom i Cognoms del pare/mare o tutor legal............................................................................................ 
DNI........................................      
 
 
Signatura 
                                                               Sta. Margarida de Montbui,  ........... d................... de 201 
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Acompanyament Digital – INS Montbui 
 

1. Adreça web de centre 

                www.agora.xtec.cat/iesmontbui 

     Web de centre, on es pot trobar informació general    

                                                del centre, informació dels departaments didàctics,  

                                                projectes de centre, sortides, activitats ….  

 

2. Moodle de centre 

 

http://agora.xtec.cat/iesmontbui/moodle/ 

El centre disposa d’una plataforma moodle 2.0 en què tots els professors del centre 

tenen privilegis de professor creador. 

 

3. i-educació 

 

El centre disposa d’una plataforma educativa de control d’assistència, incidències, 

expulsions i missatgeria.  La plataforma ens serveix també per introduïr els deures i 

els exàmens dels alumnes i com a eina de comunicació entre professorat i els pares.  

 

4. Projecte EduCAT 2.0 

 

 Aula digital 

Totes les aules del centre són aules eduCAT 2.0. Estan dotades amb una PDI, un 

armari de connexions i un armari per a guardar els portàtils. 

La PDI consta d’un projector EPSON i una pissarra velleda.  
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 Portàtlis de consergeria 

En cas que es necessitin pocs ordinadors es pot fer ús dels portàtils de consergeria. 

Consergeria farà la gestió d’entrega i recollida dels ordinadors de reserva. 

Cada professor/a es fa responsable del retorn d’aquests ordinadors a consergeria 

uns minuts abans de finalitzar la classe. 

 

 Aules d’informàtica 

El centre disposa de 6 aules amb ordinadors: TIC 1 , TIC 2 , TIC 3, portàtils info3 , 

portàtils info4 , Art Tic . 

Les aules portàtils 1 i 2, són aules mòbils que es composen d’un carro amb 

ordinadors portàtils.  Per utilitzar aquestes aules s’ha de fer una reserva prèvia 

mitjançant el programa i-educació. 

 

5. Saga 

 

 

 

 

 

 

http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/Educacio/Saga 

Les notes dels alumnes es gestionen amb l’ aplicatiu  SAGA. 

 

6. Connexions WiFi de centre 

 

El centre disposa de tres línies WiFi : 

 WIFI_Professors (professorat) 

 WIFI_Alumnes (alumnat ) 

 Eduroam 

Aquesta senyal wifi es rep a gran part dels instituts i universitats públiques de 

Catalunya i a institucions educatives Europees que estiguin adherides al Projecte 

EduCAT 2.0. 

 


