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0.- REDACCIÓ I APROVACIÓ 
  Aquesta guia de l’alumne/a ha estat redactada en el marc del PAT, dins el 

context del Pla Estratègic de Qualitat i millora contínua, en el qual es troba 

immers l’INS Andreu Nin. 

Documents marcs: 
 

Documents       Relació amb el PAT  

El Projecte Educatiu On s’hi troben reflectides les notes d’identitat del 

centre, la seva filosofia i les línies pedagògiques 

que el caracteritzen. 

Projecte curricular de centre (PCC) On es defineixen les capacitats prioritàries i la 

implicació de les diferents àrees en el 

desenvolupament del PAT. 

El Pla estratègic del centre Que apunta cap a una millora de la qualitat en 

l’atenció educativa de la diversitat d’alumnes del 

centre, així com en la major incorporació de les TIC 

en els processos d’ensenyament-aprenentatge. 

El Pla de Qualitat i Millora Que té com a principal objectiu revisar tots els 

processos que es duen a terme en el marc del centre 

per tal de millorar-los i unificar-los. 

 

El Pla d’Acollida   On es recullen totes les accions i documents a 

desplegar en l’acollida de la diversitat d’alumnes 

que arriben al centre, així com dels professors/es i 

tutors/es. 

Normes de funcionament del centre 

(NOFC) 

A on trobem les funcions dels tutors, la normativa 

de comportaments dels alumnes,.. 

 
 Vigència i revisions:   
 

  La vigència inicial del present PAT de Centre serà de 3 cursos complet a partir 

de la data d’aprovació. I de les guies d’alumnes d’un curs lectiu. 
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Control de canvis: 
 

Data Revisió Número 

revisió 

Revisat per: Modificacions 

30 de Juliol 2010 V 2.0 Coord. pedagògica - Inclusió de l’apartat de “canvis i aprovació” 

-Canvi de calendari escolar 

- Inclusió de l’apartat “criteris específics del CF” 

- Sancions  

30 de juliol 2011 V 2.1 Coord. pedagògica -Canvi de referent normatiu 

-Canvi de calendari 

-Inclusió de l’apartat “Accés a estudis universitaris” 

30 de juliol 2012 V 2.2 Coord. pedagògica -Separació de guies grau mig i grau superior 

-Calendari 2012-13 

- Inclusió punt 9 

- Canvis en el punt 10 

30 de juliol 2013 V2.3 Coord. pedagògica - Calendari escolar 

- Canvis punt 8.3 

- Canvis punt 10 

30 de juliol 2014 V 2.4 Coord. pedagògica 

Departament 

Cap d’estudis 

-Calendari escolar  

-Canvis punt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

31 de juliol 2015 V2.5 Coord.pedagògica 

Departament 

Cap d’estudis 

-Calendari escolar 

-Canvis en els punts 2,4,7,8 i 10 

30 de juliol 2016 V2.6 Coord.pedagògica 

Departament 

 

-Calendari escolar 

- Canvis de noms de coordinadors 

-Horari 

- Canvi telèfon del centre 

-Canvis punt 9 

30 juliol 2017 V2.7 Coord.pedagògica 

Departament 

Calendari escolar 

- Canvis de noms de coordinadors 

-Canvis als espais del centre 

- Canvis punt 7 

30 de juliol 2018 V2.8 Coord. pedagògica - Canvi de la portada, l’encapçalament i el peu de pàgina. (Fet) 

- Actualització calendari escolar. (Fet) 

- Actualització de l’oferta educativa. (Fet) 

- Actualització òrgans de govern i coordinació. (Fet) 
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1.- CALENDARI CURS 2018 – 2019 

 
Codi de colors del calendari: 
Gris.- Festes Verd.- Inici trimestre Blau.- Final de trimestre Taronja.- Proves d’avaluació 

Groc.- Avaluacions Vermell.- Entrega de notes Rosa clar.- TS, PREC i TREC Rosa fort.- Events  

Lila.- Últim dia de classes 

 
 

2018 
   

 Setembre 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
                      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 

3 i 4.-  Recuperacions ESO, 1r BAT i CAS 

5.-  Avaluació  extraordinària ESO 

6.- Avaluació extraordinària 1r BAT i CAS 

7.- Entrega de notes ESO, 1r BAT i CAS 

11.- Festa 

12.- Presentació inici de curs d’ESO 

14.- Presentació inici de curs de BAT i Cicles Formatius 

26.- Entrega premis excel·lència 
 

Octubre 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
  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 

11 i 12.- Festa 

8-10.- Activitats de preavaluació ESO i 1r BAT 

17.- Preavaluació ESO i 1r BAT 

24- Lliurar informes de preavaluació i reunió de pares 

 

 

 

 

 
 

Novembre 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
           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  

1 i 2.- Festa 

5, 6, 7 i  8  TS 3r ESO. Previsió viatge a Gal·les. 

9 i 12 Exposició TS 3r ESO 

23.- Final 1r Trimestre 2n BAT 

28.- 1a Avaluacio 2n BAT 

30.- Lliurament de notes 1a Avaluació 2n BAT 
30.- Final 1r trimestre CF i CAS 

 
 

Desembre 

 
dl dm dc dj dv ds dg 
                 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  

4 i 5 TS 1r i 2n ESO i PREC. Horari especial ESO 

5.- Final 1r Trimestre ESO i 1r BAT 

6 i 7.- Festa 

12 i 13.- 1a Avaluació ESO, 1r BAT, CAS i CF 

19 i 20.- Exposició TREC 
20.- Lliurament notes 1a Avaluació CF i CAS (grups tarda) 

21.- Lliurament notes 1a Avaluació ESO i 1r BAT 
Lliurament notes 1a Avaluació CF (grups matí) 

22 des – 7 gen- Nadal 
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2019 
Gener 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
      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 

 

 

22 desembre – 7 gener Nadal 

 

 

 

 

 

 
Febrer 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
            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 

1.- Final 1r quadrimestre. Canvi optatives ESO 

4.- Festa 

5 -8.- Recuperacions de cursos anteriors 

12-13.- Proves externes de competències bàsiques a 4t  

22 Final 2n Trimestre  2n BAT 

27.- 2a Avaluació 2n BAT 

 

 

 

 
Març 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
                  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 

1.- Final 2n Trimestre CF i CAS 

1.-Lliurament notes 2a Avaluació 2n BAT 

4.- Festa 

6.- 2a Avaluació CF i CAS. 

14 i 15.- Treball síntesi 1r, 2n ESO i PREC. 

15.- Lliurament notes 2a Avaluació CF i CAS. 
15.-Final 2n trimestre ESO i 1r BAT. 

20 i 21.- 2a Avaluació ESO i 1r BAT 

27.- Lliurament notes 2a Avaluació ESO i 1r BAT 

 
 

Abril 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
  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 

15 al 22 abril.- Setmana Santa 

23.- Activitats Sant Jordi. 
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Maig 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
          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 

1.- Festa 

13-17.- Suficiència 2n BAT 

17.- Final 3r Trimestre 2n BAT 

22.- Avaluacions 2n BAT 

24.- Lliurament notes 2n BAT 
24.- Final 3r Trimestre CF i CAS 

27 .- Avaluacions CFGS i CAS. 

28.- Avaluació CFGS. 
28.- Lliurament notes CAS. 

27 al 29.- Reclamació de notes 

29 i 30.-Avaluacions CFGM. 

31.- Lliurament notes CFGS. 
31.- Cloenda 2n de BAT. 

 

 

Juny 

 

dl dm dc dj dv ds dg 
                 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 

3.- Lliurament notes CFGM 

12.- 3r Avaluació ESO i 1r BAT 

12-14.- TS i PREC 

6-12.- Extraordinària CF 

10-14.- Suficiència 4t ESO i 1r BAT 
10-14.- Extraordinaria 2n BAT 

11-13.-Previsió selectivitat (PAU) 

14.- Final 3r Trimestre ESO i 1r BAT 

17.- Exposició TS 1r, 2n ESO i PREC 

13-19.- Avaluació  Extraordinària CF. 

19-20.- Avaluació Final ESO i 1rBAT i Extraordinària 2n BAT 

19.- Port Aventura 

20.- Cloenda CF 

21.- Últim dia de classes. Cloenda ESO. 

26.- Entrega de notes ESO, BAT i CF 

26 i 27.- Reclamació de notes 

28.- Claustre 
 

 

 
DATES IMPORTANTS: 

 

Convalidacions fins al 20 d’octubre o l’últim dia laborable abans del 20. 

Renúncia de matrícula fins el 29 de novembre o l’últim dia laborable abans del 29. 

Baixa d’ofici es realitzarà quan un/a alumne/a porti 1 mes d’inassistència al centre sense 

justificació. 
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TELÈFONS D’INTERÈS 

  

ENTITAT TELÈFON 
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2.- OFERTA  EDUCATIVA DE L’INS ANDREU NIN 
 
ESO 
 
BATXILLERAT 
 

● Modalitat de Ciències i tecnologia 

● Modalitat d’Humanitats i ciències socials 

 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 

● Atenció a persones en situació de dependència  

● Gestió administrativa 

● Gestió administrativa (Àmbit jurídic) 

● Activitats Comercials 

● Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

● Electromecànica de vehicles automòbils 

● Cures auxiliars d’infermeria 

 
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 

● Educació infantil 

● Administració i finances 

● Gestió de vendes i espais comercials 

● Automoció 

● Animació d'activitats físiques i esportives 

● Automatització i robòtica industrial 
● Disseny en fabricació mecànica, desenvolupament virtual de l’automòbil. 
● Ensenyament i animació socioesportiva. 

 
 

 
 
CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L’ACCÉS ALS CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CAS) 
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3.-ÒRGANS DE GOVERN i COORDINACIÓ 
DIRECTORA:      SUSANA ECAY JARDÍ 

CAP D’ESTUDIS:     XAVIER CASTELLS MONTERO 

SECRETARI:        JORDI MONTELLS LLOREDA 

COORDINADOR PEDAGÒGIC:   ALBERTO PARDO PAVÍA 

CAP D’ESTUDIS CICLES FORMATIUS:           DIEGO CAÑAVATE CORDOBÉS 

CAP D’ESTUDIS ADJUNT ESO:                             HELENA GONELL ARAGÓ 

 
COORDINACIONS: 
 

COORDINADOR/A ESO (3r i 4t):                ARTURO MARTÍNEZ PACHA 

COORDINADOR/A ESO (1r i 2n): MIREIA RAFECAS RÀFOLS 

COORDINADOR BAT              ALÍCIA AIXENDRI ANDREU 

COORDINADOR/A FCT : ANGELA RIVERO CURTO 

COORDINADOR DE PROJECTES D’FP: FERRAN LÓPEZ CARBONELL 

COORDINADOR TAC: OSCAR GÓMEZ MARTÍ 

COORDINADOR/A LIC: CÈLIA REVERTER REVERTER          

COORDINADOR/A D’INFORMÀTICA: JOSEP RUART BOVÉ 

COORDINADOR DE RISCOS LABORALS: LORENZO GARCÍA CONTRERAS 

COORDINADORA DE MEDIACIÓ:  MARTA BODOY PLANS  

COORDINADOR D’EXTRAESCOLARS: MAITE BEL FARNÓS 

COORDINADORA DE QUALITAT: CARMEN RUIZ GARCIA 

COORDINADOR/A DE MEDIATECA : CATI SEGURA GONZÁLEZ 

COORDINADORA MOBILITAT ESTRANGER: ROC SALVANS BUXÓ 

COORDINADOR/A ESCOLES VERDES: TERESA ELIAS PAYAN 

COORDINADOR/A DE LA CAD: SUSANA ECAY JARDÍ 

COORDINADOR/A DE PROMOCIÓ DE CENTRE: LLUÍS GÁMEZ MONTERO 

COORDINADOR/A D’ORIENTACIÓ DE CF GEMMA CABELLO GUILERA 

 

REPRESENTANTS D’ALUMNES:  

 
CONSELL ESCOLAR:  

 

DELEGATS: 
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4.- DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS I AULES 
 
El nostre Institut té una configuració singular que influeix molt en la seva 

organització. Estem distribuïts en dos espais separats per les seves respectives 

tanques. En un espai es troben els edificis A i B, on fem classes de  3r i 4t de 

l’ESO, Batxillerat, i de les diferents especialitats de cicles formatius i en aquest 

primer espai també estan ubicats els tallers d’electricitat i automoció (en edificis 

a banda). I en un altre espai trobem l’edifici C on fem classes bàsicament de 1r i 

2n de l’ESO, però també CF. 

 

La nomenclatura de les aules ve donada per una lletra i dos números: 

 

Lletra: indica l’edifici on està l’aula: A, B, C i tallers. 

Primera xifra: Indica la planta on està l’aula: 0 és la planta baixa, 1 primera planta 

i 2 segona planta. 

Segona xifra: Indica el número de l’aula. 

 

Exemple: Aula C24, és l’edifici C, segon pis, aula 4 

 

Les aules específiques tenen el seu propi nom: 

 

IDIOM1: és l’aula d’idiomes de l’edifici C. 

INFO2: és l’aula d’informàtica de l’edifici B. 
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EDIFICI A  

 
PLANTA BAIXA 

 
 
              ENTRADA 
                                           WC    WC          A01                DEP.               

A03 

                  alum    alum         AULA          SOCIAL  

                 MATES       i FOL         

 

 
  
 
    
                                                                         SALA PROFES                        D. matemàtiques 
  D. tecnología 
 Sala de mediació i us polivalent  Taller de TAD 
 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Biblioteca 

Secretaria Direc

ció 

DP. 
CATALÀ 

DP.  
ORIEN
TACIÓ 

DESPA
TXOS 

WC
prof 

 

 

A13   A14   A15  TALLER AULA 
 

        INFANTIL DIBUIX 
 

 
Dep. Idiomes                                      
Arxiu 

 

A12   A11    A19      A18 A17 
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EDIFICI B 
 

PLANTA BAIXA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sala 

Taller 

Sanitari 

D’Actes 

 

 

 

 

 

WC    WC      B02   B01      DP. 

           EF 

 

 

 

LAB 4 

Lab. Física 

 
                DEP  

EXPERIMENTALS 
 

LAB 3 

Lab. Química 

 

B11  INF 3  Dep. GEST.  WC WC     INF 2 
 

          Informàt.     Admin.  PRÀC.     Informática 
 

 

 

 

 

LAB 5  GESTIÓ  GESTIÓ ADMINISTRATIVA IDIOM 2 
 

Lab. Biolog COMERCIAL      Idiomes 
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EDIFICI C 
 
PLANTA BAIXA 
 

           PATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 CANTINA/BAR 
 
 

AFEE1    AUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTA PRIMERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   WC      WC       WC               Dep        Dep. 
   Prof                  Artístic     
castellà 

 

 

TECN 1                   despatx            Cap                Directora        
Estudis         Sala               Aula 
 

Aula Tecno      Profes           USEE                 GIMNÀS 

    Consergeria 

 

 

  

  C11  C12  C13   C14   
           BIBLIOT. 
 

 

       

 

 

 
MUS  
         A. 
         Acollida 
                        DIV 1 
        C15  
 

       

 

LAB 2      AULA 
                  D’AFEE2 



 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’ensenyament 

Institut Andreu Nin 

DOCUMENT CODI 

GUIA ALUMNE/A CICLES FORMATIUS 
(Pla d’acollida) 

Doc.pla-acollida.del-ea#qlt 

 

 

 

VERSIÓ V 2.8 

         

ELABORAT Direcció  

ENTRADA EN VIGOR 30-07-2018  

ARXIU Reg.pla-acollida.del-ea#qlt  Pàgina 15 de 36 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 

 

 

 
PLANTA  SEGONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
           WC   WC                                                  Tutoria      Aula 
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5.- SERVEIS 
 

CONSERGERIA SECRETARIA 

Horari consergeria Edifici C: de 8,15  a 14,45 h 
Tef: 877 05 69 21 
Horari consergeria Edifici A/B: de 8,15h a 21,30 h. 
Tef: 877 05 69 21 

Horari d’atenció al públic: 
Matins de 10 a 13 h. 
Horari alumnes del centre: 
Matins: 10,15 a 10,40 h. 
Tardes: 18,15 a 18,45 h. (dl, dt i dj) 

  

BIBLIOTECA MEDIACIÓ 

Horari biblioteca edifici C és l’hora del pati. 
Horari de Biblioteca edifici A és a l’hora del pati i de 
16’30 a 21’00 els dies que s’especifica a la porta de 
la mateixa biblioteca. 

Bústia de servei de mediació : A la pàgina web 
i a la recepció edificis de C i d’edifici A. 

  

QUEIXES I SUGGERIMENTS Coord. FCT 

Bústia de queixes i suggeriments:  Recepció edificis 
de C i d’edifici A.  

Les hores d’atenció estan a la porta de la 
coordinadora. 

  

BORSA DE TREBALL BAR-CANTINA 

Facilitem currículums a les empreses que ho 
sol·liciten. La teniu penjada a la web. 

Es troba a l’edifici C, però l’entrada és per 
l’exterior de l’edifici. 
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6.- HORARI MARC CICLES FORMATIUS 
 
Matins:  de 8,15 a 14,45 
Tarda: de 15,30 a 21,30h. 
 
Els divendres acabem a les 20,35h. 
 
El marc horari del vostre cicle formatiu és de tarda. 
 

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 

15,30 
16,25 

     

16,25 
17,20 

     

17,20 
18,15 

     

18,15 
18,45 PATI 
18,45 
19,40 

     

19,40 
20,35 

     

20,35 
21,30 
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TUTOR  

MÒDUL/CRÈDIT/UF NOM DEL PROFESSOR/A QUALIFICACIÓ 
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A fi de donar resposta a la diversitat de necessitats de les persones i de les 

empreses, l’INS Andreu Nin, com marca la normativa, estableix les mesures 

flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional d’acord 

amb el Decret 284/2011. 

 

1. Matriculació parcial: us podeu matricular dels crèdits o unitats formatives 

(U.F.) que considereu que podeu aprovar. 

2. Revisió de matrícula abans de la primera avaluació: un alumne/a pot 

renunciar a la matrícula dels crèdits o unitats formatives que per diferents 

motius no poden assistir a classe o aprovar. Una vegada passada la primera 

avaluació s’entén que s’assumeix tota la matrícula. 

3. Matrícula semipresencial: Va adreçada a persones que acreditin 

incompatibilitat amb l'horari lectiu per motius de treball, cura d'altres 

persones, o qualsevol altra circumstància excepcional acreditada 

documentalment. Cal assistir presencialment almenys a la meitat de les 

hores previstes per al crèdit o unitat formativa 

 
Promoció, repetició i convocatòries: 
 
L'alumne que hagi superat un nombre d'unitats formatives amb càrrega horària 

superior al 60% del conjunt planificat en el primer curs, pot matricular-se en el 

segon curs del cicle i ha de cursar també les unitats formatives no superades del 

primer curs. En cas contrari, s’ha de matricular en les unitats formatives no 

superades del primer curs del cicle i, opcionalment, de les unitats formatives del 

segon curs que no presentin incompatibilitat horària o curricular de manera 

significativa, segons el projecte del centre i la disponibilitat de places. 

Tanmateix, l’equip docent podrà decidir en quins casos l’alumne/a, tot i superar 

els mòduls/crèdits/unitats formatives la càrrega horària dels quals sigui superior 

al 60% de la càrrega horària del 1r curs, es matricularà al 1r curs i podrà cursar 

els mòduls/crèdits/unitats formatives de 2n curs que no suposin incompatibilitat 

horària o curricular significativa. 
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En cas d'haver de repetir UF del primer curs, podrà accedir a les UF del segon 

curs sempre que organitzativament sigui possible. Els alumnes solament hauran 

de repetir les UF que tinguin pendents de superar. 

 

Quan un alumne no supera una UF, se li computarà 1 convocatòria, tant si 

assisteix a classe com si no. L'alumne podrà decidir presentar-se o no a la 2a 

convocatòria, si no es presenta no se li computarà aquesta segona convocatòria 

al seu historial acadèmic. 

 

L'alumne pot ser avaluat d'una unitat formativa segons estableix la normativa 

vigent, com a màxim, en quatre convocatòries ordinàries, excepte el mòdul de 

FCT, que només ho pot ser en dues. Amb caràcter excepcional, l'alumne pot 

sol·licitar una cinquena convocatòria extraordinària per motius de malaltia, 

discapacitat o altres que condicionin o impedeixin el desenvolupament dels 

estudis, el director/a del centre la resoldrà.  

Amb cada matrícula a les unitats formatives l'alumne disposa del dret a dues 

convocatòries. L'alumne que hagi perdut el dret a l'avaluació continuada o que 

abandoni, perd la convocatòria i es fa constar com a "No presentat" (NP). La 

presentació a la segona convocatòria, de recuperació, és voluntària. A l'alumne 

que no s'hi presenti no se li comptarà la segona convocatòria a efectes del 

còmput màxim i constarà com a "No presentat" (NP). 

 

La direcció del centre conjuntament amb els departaments establiran el calendari 

i les estratègies de recuperació en la segona convocatòria, que podran consistir 

en activitats puntuals o continuades, les quals, estaran previstes en la 

programació de cada unitat formativa. En tot cas, els alumnes estaran informats 

de les activitats que han de dur a terme per recuperar les unitats formatives 

suspeses, així com del període i les dates en què es faran les activitats 

d'avaluació corresponents a les segones convocatòries, de recuperació. 
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Superació del cicle formatiu 

 

La superació del cicle formatiu requereix la superació de tots els mòduls 

professionals que el componen. La qualificació final del cicle formatiu segons 

la normativa vigent, s'expressa amb dos decimals, s'obté com a mitjana 

aritmètica de les qualificacions de cada mòdul professional, ponderades en 

funció del nombre d'hores assignades a cadascun d'ells. 

 

Assistència 

 

L'assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores presencials de les 

unitats formatives o mòduls professionals, incloses les hores de presència en els 

centres de treball on es cursa l'FCT. En cas de manca d'assistència reiterada 

sense justificació oficial, es perd el dret a l'avaluació continuada i són d'aplicació 

les normes que el centre tingui establertes a aquest efecte, d'acord amb l'article 

37 de la Llei 12/2009, d'educació, i els articles 24 i 25 del Decret 

102/2010,d'autonomia dels centres educatius, que la desplega. 

Les normes de convivència del centre estableixen que L’assistència a classe és 

obligatòria. Un 20% de faltes no justificades suposa la pèrdua del dret a 

l’avaluació continuada de la matèria corresponent. 

 

No obstant això, de manera excepcional, el centre pot determinar les unitats 

formatives en les quals l'assistència no sigui obligatòria per a aquells alumnes 

que estiguin matriculats en el segon curs i hagin de repetir algunes unitats 

formatives de primer curs. 

 

 

 

8.- CRITERIS ESPECÍFICS DEL CICLE FORMATIU 
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8.1.-Característiques del Cicle Formatiu 

El Cicle Formatiu d'Atenció a Persones en Situació de Dependència suposa 2000 

hores, 1617 lectives, organitzades en mòduls, i 383 h de formació en centres de 

treball. La seva distribució és en dos cursos acadèmics. 

 

És competència general d’aquest/a tècnic/a atendre a les persones en situació 

de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar 

la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, 

psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de 

prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari. 

 

Els àmbits professionals i de treball són: 

- Governant o responsable de planta en les institucions residencials. 

- Cuidador de persones grans, persones amb discapacitat física, psíquica o 

sensorial en les diferents institucions. 

- Tècnic/a d'atenció domiciliària. 

 

8.2.-Metodologia i criteris d'avaluació 

La metodologia es basarà en la participació activa de l’alumnat, l'intercanvi 

d’experiències, els treballs individuals i en grup, la reflexió i l’anàlisi de la 

pràctica, tècniques de dinamització de grups, i l’ús d’eines informàtiques i 

audiovisuals.  

 

L’avaluació dels aprenentatges dels diferents mòduls del curs serà per tant 

contínua, sistemàtica i integrada en el procés didàctic. Es farà a partir de 

l’assoliment dels objectius, capacitats professionals, personals i socials i de 

les capacitats clau definides en el currículum de cada cicle.  

 

Es valorarà la implicació i participació activa de l’alumnat en les activitats 

individuals i grupals que es proposin a les sessions de classe, així com la 
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qualitat de les tasques encomanades. Així mateix tindran un pes específic en 

cadascun dels mòduls les actituds.  

 

Assistència i puntualitat: 

 

- Es requereix per part de l’alumne/a l’assistència regular i obligatòria a 

classe ja que es tracta d’estudis presencials, i és fonamental si es vol 

assolir una bona formació per exercir la professió. D’altra banda és 

condició necessària per a l’avaluació contínua i per a la vigència de la 

matrícula en el cicle formatiu.  

 
- Si un/a alumne/a falta a més d’un 20% d’hores de classe sense justificar 

d’una UF es perd el dret a l’avaluació contínua, a la convocatòria 

ordinària (Normativa centre) i té dret a presentar-se a la convocatòria 

extraordinària. 

 

- Si un alumne/a falta de forma justificada més del 20% de les hores de 

la UF, serà decisió de l’equip docent valorar i decidir la modalitat 

d’avaluació susceptible de ser aplicada. 

 

- Quan les faltes d'assistència justificades reiterades dificultin l’avaluació 

ordinària, l’equip docent podrà decidir que l’alumne/a sigui avaluat en 

la convocatòria extraordinària. 

 
- En cas que l’alumne/a arribi a classe amb un retard que excedeixi els 

15 minuts haurà d’esperar la següent hora per entrar a classe per tal 

d’evitar interrupcions. Les persones que per motius justificats preveuen 

arribar tard, hauran de comunicar-ho prèviament al professorat. 
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- Si un alumne/a no pot mantenir l’assistència a una matèria i/o matèries 

per causa justificada podrà portar a terme la seva anul·lació. Aquesta 

no comporta la pèrdua de convocatòria. 

 

Criteris d’avaluació i recuperació: 

 
- El professorat de cada mòdul concretarà els criteris específics 

d’avaluació i la forma de recuperació prevista. Aquesta recuperació es 

portarà a terme durant dos períodes al llarg del curs: finals de gener i 

finals de maig.  

 

- L’avaluació de les unitats es qualificarà de l’1 al 10, sense decimals, i 

caldrà ajustar-la, per defecte, fins a 49 centèsimes, al nombre enter 

inferior i, per excés, a partir de 50 centèsimes, al nombre enter superior. 

Tanmateix, l’equip docent, a proposta del professor/a del mòdul es 

reserva el dret d’ajustar la qualificació final en funció de la trajectòria i 

de les actituds generals de l’alumne/a al llarg del curs. 

 
- La mitjana de les diferents activitats de cada mòdul formatiu no 

s’efectuarà si la nota obtinguda no és igual o superior a 4,5. Si alguna 

de les activitats no arribés al mínim l’alumnat tindrà l’oportunitat de 

poder recuperar-la. Per als mòduls M2 i M3 (que depenen del 

Departament de Sanitat) la nota serà 5. 

 

- Per superar el cicle formatiu cal que tots els  mòduls professionals 

estiguin aprovats i cal, a més, haver obtingut la valoració d’”apte” en la 

formació en centres de treball (FCT). 

 

- La qualificació final del cicle serà la mitjana aritmètica, ponderada per 

les hores respectives, de les qualificacions dels mòduls que componen 

el cicle i que tinguin expressió numèrica, amb dues xifres decimals.  
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- Si un alumne no pot assistir a una prova d’avaluació per un motiu 

justificat haurà de fer-la durant el període de recuperació però 

mantindrà la nota real obtinguda.  En cas de no superar la prova pactarà 

amb el professorat un dia i hora per fer la recuperació. 

 
- En la prova de recuperació, la nota que obtinguin els alumnes no 

superarà el 5. En la 2a convocatòria la nota serà l’obtinguda en aquesta 

prova. 

 
- Les activitats de classe s’han de presentar en el termini establert, en 

cas contrari el professorat penalitzarà la manca de puntualitat en el seu 

lliurament. L’alumnat que no lliuri els treballs en la data prevista, podrà 

lliurar-los posteriorment amb una nota màxima de 5. Per a justificar el 

retard de l’entrega del treball, l’alumne/a haurà de presentar la 

documentació oficial pertinent el primer dia que s’incorpori a les 

classes. 

 
- Es pot donar el cas que l’alumne/a hagi cursat i superat altres cicles 

formatius o bé l’antiga formació professional de segon grau o estudis 

universitaris afins. Les UF que es convalidin es qualificaran amb 

l’expressió “convalidat”.  

 

Assignació dels llocs de pràctiques a les empreses: 

- Serà decisió de l’equip docent l’assignació dels llocs de pràctiques en 

empresa. En cas que més d’un alumne/a vulgui optar a un mateix lloc i 

no hi hagi plaça per a tots, l’equip docent tindrà en compte les 

característiques del lloc i l’adequació del perfil dels alumnes, així com 

el seu expedient acadèmic. 

 
8.3.-Formació en centres de treball (FCT) 
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Són pràctiques formatives no laborals que realitzen els alumnes 

d’ensenyaments secundaris en centres de treball situats a l’entorn dels 

centres on cursen els seus estudis, mitjançant un conveni de col·laboració que 

subscriuen l’escola i l’empresa. Aquestes pràctiques formen part del programa 

formatiu (curricular) d’aquests ensenyaments. 

 

Què suposen per a l’alumne?  

- El coneixement del món laboral i de l’empresa. 

- La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada. 

- Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva 

incorporació al treball. 

- L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics. 

- L’apropament a la cultura d’empresa. 

- L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació. 

- L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques. 

- La superació del crèdit de Formació en centres de treball per als alumnes de 

cicles formatius. 

 

Què ofereixen a l’empresa? 

- La captació de futurs operaris especialitzats. 

- Col·laborar en la formació dels joves aprenents. 

- Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació. 

- Relacionar-se amb els centres educatius. 

- No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral. 

 

Què és un conveni de col·laboració per a la formació en centres de treball? 

És un acord, subscrit amb model oficial, entre l’escola i l’empresa, per tal que 

alumnes d’ensenyaments secundaris postobligatoris puguin realitzar 

pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació teòrica. 
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RESPONSABILITAT DE L’ALUMNE: 

 

1. L’alumnat no té, en cap cas, vinculació o relació laboral amb l’empresa.  

2. L’alumnat no ha de percebre cap quantitat econòmica de l’empresa o 

entitat en concepte de retribució per la realització de la formació en 

centres de treball. 

3. L’alumnat està obligat a:  

a) Assistir a les pràctiques acordades, complir l’horari establert i 

informar de les activitats diàries executades d’entre les previstes en el 

Pla d’activitats.  

b) Emplenar el quadern de pràctiques.  

c) Respectar les normes, la política de protecció de dades i de 

confidencialitat i la imatge corporativa establerta per l’empresa o entitat 

col·laboradora. 

d) Respectar la legislació aplicable en matèria de prevenció de 

riscos laborals. 

 

 

CAL DESTACAR:  

 

a) Quan l’alumne iniciï les pràctiques, se li entregaran 3 còpies del conveni 

i pla d’activitats per a que els signi l’empresa, direcció i l’alumne. Un cop 

signades seran entregades a cadascuna de les parts  

 

b) El període per realitzar les pràctiques és en període lectiu, de setembre 

fins al juny.  

 

c) Els alumnes realitzaran l’FCT a la zona del centre educatiu, per tal 

d’afavorir la posterior inserció laboral. 
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d)    Només podrà sortir a fer l’FCT aquell alumnat matriculat que compleixi les 

condicions establertes pel centre. 

 

e) En el cas de que l’alumne/a vulgui donar de baixa/modificar el conveni, 

haurà d’exposar i justificar els motius de la baixa per escrit al seu tutor, avisant 

prèviament a l’empresa, a través de la sol·licitud de rectificació o baixa del 

conveni. El canvi serà efectiu 15 dies més tard.  

 

f) Un cop iniciades les pràctiques, l’alumne/a accedirà amb la seva clau 

d’accés al qBID (https://www.empresaiformacio.org/sBidAlumne) per 

emplenar la seva activitat diària en relació al pla d’activitats pactat (també 

podeu trobar el link mitjançant la web del centre). Els dies que l’alumne/a falti 

a l’empresa degut a motius mèdics, festius, personals, relacionat amb els 

estudis, motivat per l’empresa, altres o vacances escolars, s’hauran d’introduir 

les absències i recuperar-se. A més a més, mensualment l’alumne ha de 

gestionar l’informe periòdic dient si les activitats són molt adequades, 

adequades, poc adequades... relacionades amb el que estan fent. Els 

alumnes que no introdueixin les hores al programa de gestió qBID, passades 

dues setmanes rebran un avís del tutor i en el cas, que no actualitzi el quadern, 

podrà ser anul·lat el conveni i el crèdit de l’FCT quedarà suspès. 

 

g) L’alumnat més gran de 28 anys que estigui matriculat en estudis 

d'ensenyaments professionals, batxillerat i en altres programes formatius 

autoritzats o organitzats pel Departament d’Ensenyament, que no treballi i no 

disposi de cap cobertura assistencial, ha de disposar d’una pòlissa 

d’assegurança particular o col·lectiva amb la mateixa cobertura assistencial per 

accidents que té a l’assegurança escolar i presentar-ne una còpia al centre.  

 

https://www.empresaiformacio.org/sBidAlumne
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Si disposa de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut tindrà coberta 

l’assistència sanitària, però no té dret a les prestacions singulars que dóna 

l’assegurança escolar obligatòria. 

 

h) Al finalitzar les pràctiques, l’alumne realitzarà l’enquesta que demana 

l’qBID. 

 

i) Els cicles d’un any realitzaran l’FCT a partir de la segona avaluació. Als 

cicles de dos, es realitzarà al llarg del 2n curs prèvia autorització de l’equip 

docent. L’alumne que no vulgui o pugui iniciar les pràctiques en aquest període, 

caldrà que signin el document de renúncia. 

 

j) Exempcions de la realització de pràctiques: L’exempció sempre s’ha de 

considerar com una excepcionalitat, perquè les pràctiques són un crèdit o mòdul 

essencial en la formació professional de l’alumnat.  

 
En el cas que l’alumnat acrediti haver assolit aquests objectius bàsics de manera 

parcial o total mitjançant l’experiència laboral, pot demanar l’exempció total 

(100%) o parcial (25% o 50%) de les pràctiques. 

 

● Exempció per experiència laboral: L’exempció del 100% del total de les 

hores del crèdit o mòdul del cicle s’atorga si l’alumne o l’alumna acredita 

l’experiència professional corresponent a un nombre d’hores igual o 

superior a les del crèdit o mòdul de formació en un centre de treball, 

relacionada amb l’àmbit professional i de treball i les principals ocupacions 

i llocs de treball del cicle formatiu. 

 
● Exempció per voluntariat: 

 
o És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial 

de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, que 
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certifiquin activitats de voluntariat relacionades amb el perfil 

professional del cicle formatiu i que hagin estat desenvolupades en 

entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, 

socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el 

cicle formatiu. 

 
o És d’aplicació als cicles formatius de formació professional inicial 

de la família d’activitats físiques i esportives i als 

ensenyaments esportius, que certifiquin experiència en 

l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats 

complementàries (competicions, preparació o planificació) que 

hagin estat desenvolupades en entitats que tinguin com a finalitat 

activitats esportives, de nivell i tipus relacionats amb el cicle 

formatiu. 

Aquestes entitats sense ànim de lucre (associació, fundació, patronat, 

etc.), realitzen activitats de serveis cívics i/o socials. 

En tots els supòsits, s’ha d’acreditar un nombre mínim d’hores igual o 

superior a l’FCT. 

Documentació acreditativa: Certificat de l’entitat sense ànim de lucre 

(associació, fundació, patronat, etc.) on s’hagi prestat les accions 

de voluntariat, en què constin, específicament, l’ocupació, les 

tasques i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el 

nombre total d’hores dedicades. 

Exempcions parcials: 

● L’exempció parcial del 50% del total de les hores del crèdit o mòdul del 

cicle s’atorga si l’alumnat acredita l’experiència professional corresponent 

a un nombre d’hores igual o superior al 50% de les del crèdit o mòdul de 

formació en centres de treball, relacionada amb l’àmbit professional i 

de treball i les principals ocupacions i llocs de treball del cicle formatiu. 
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● L’exempció del 25% del total de les hores del crèdit o mòdul del cicle 

s’atorga si l’alumnat acredita experiència laboral en qualsevol activitat 

professional. S’ha d’acreditar, com a mínim, el doble de les hores del 

crèdit o mòdul de pràctiques del cicle formatiu del qual se sol·licita 

l’exempció. 

Relació de documents acreditatius: Originals i fotocòpies de l’informe de vida 

laboral, contractes laborals i certificat o informe de l’empresa, on constin les 

hores d’experiència laboral, que detalli l’activitat, les funcions i les tasques que 

ha realitzat l’alumne. 

 

Les sol·licituds d’exempcions es faran obligatòriament durant el 1r Trimestre 

amb data màxima del 31 d’octubre, les resolucions s’entregaran al desembre. 

En casos especials, prèvia sol·licitud documentada (per treball, malaltia o força 

major), podran resoldre’s al maig. 

 

k) L’alumne quan signa un conveni adquireix un compromís que ha de 

complir obligatòriament. Per tant, no s’acceptaran exempcions un cop iniciades 

les pràctiques. Excepcionalment, s’acceptaran per acord entre l’empresa, 

l’alumne i el centre. 

 

l)         En cas de malaltia: 

● L’assistència del crèdit d’FCT és obligatòria com a la resta de crèdits i, 

per tant, s’han de comunicar les absències previstes. 

● Si està malalt i no està al centre de pràctiques anirà al seu metge de 

capçalera com sempre. 

● El més aviat possible trucarà a l’empresa on està fent les pràctiques 

per comunicar que no hi pot anar per malaltia. 

● Els períodes de malaltia s’han d’informar al qBID. Al final del període 

de pràctiques es farà una pròrroga del conveni amb tots els dies a 
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recuperar. Si la malaltia comportés una baixa llarga, es pararien les 

pràctiques fins que l’alumne/a estigués bé per a poder-les reiniciar. 

 

m)        En cas d’accident: 

● L’alumnat, en cas d’accident en el lloc de pràctiques, ha d’anar a 

l’Hospital Comarcal del Vendrell, a la carretera de Barcelona, s/n. 

● Si no pot anar a aquest hospital, ha d’anar a qualsevol centre 

hospitalari o CAP que pertanyi a la seguretat social (també a centres 

concertats). Si fa les pràctiques fora del Vendrell, pot demanar al seu 

tutor del centre la relació de centres concertats. 

● En qualsevol cas, comunicarà al centre hospitalari que és un alumne/a 

de l’INS Andreu Nin i que està fent les pràctiques. 

● Seguidament, trucarà a l’INS Andreu Nin (977 15 71 30) per comunicar 

que ha tingut un accident, i portarà el més aviat possible a la secretaria 

del centre l’informe o baixa del metge, els papers del centre hospitalari 

i el DNI.  
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9. VIES D’ACCÉS A CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
 
Amb la normativa actual un alumne pot accedir directament a CFGS des d’un 

CFGM del mateix grup d’itinerari, o des del CAS, o des de la prova d’accés. 

 

 

10.- NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE 

* Les normes de convivència del centre queden recollides al Document de Normes d’organització 
i funcionament del centre (NOFC). A continuació hi ha un recull de les normes de més 
destacades: 

 
NORMES GENERALS : 
 
FALTES LLEUS:  
 
1. Dins el centre el comportament ha de ser amb educació i respecte. 

 
2. L’assistència a classe és obligatòria. Un 20% de faltes no justificades suposa 

la pèrdua del dret a l’avaluació continuada de la matèria corresponent. 
 
3. No es pot menjar res a l’aula, ni portar gorra. 
 
4. Respectar tant el material del centre com el dels seus companys/es i 

conservar-lo en bon estat.  
 
5. La puntualitat és responsabilitat de l’alumne, si arriba tard a classe i es 

comptabilitzarà com una falta d’assistència injustificada.  
 
6. Resta prohibit portar telèfons mòbils oberts al centre, ni altre material 

tecnològic que el/a professor/a no ho hagi demanat. En cas de furt el centre 
no se’n fa responsable. 

 
7. Portar tot el material necessari per dur a terme la seva tasca. 
 
8. No embrutar el pati i  ni les dependències del centre.  
 
El no compliment d’alguna d’aquestes normes serà considerada una falta lleu. 
 
FALTES GREUS: 
 
9. Els actes greus d’indisciplina, injúries, ofenses, vexacions, agressions o 

amenaces a membres de la comunitat educativa. 
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10. Suplantació de personalitat falsificació o robatori de documents i material 

acadèmic. 
 
11. No es permeten actuacions perjudicials per a la salut (fumar, beure alcohol i 

portar objectes perillosos per la integritat física ). 
 
12. Els desperfectes greus contra el material del centre i de les pertinences dels 

altres membres de la comunitat escolar.  
 
13. La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de 

convivència en el centre (faltes lleus). 
 
El no compliment d’alguna d’aquestes normes serà considerada una falta greu. 
SANCIONS:  
 

● Quan un professor/a del centre considera que un alumne ha comès 
una falta greu pot posar una amonestació, la qual implica parlar amb 
els pares i/o alumne i queda registrada al seu expedient. 
 

● L’acumulació de 3 amonestacions al llarg del curs implica obertura 
d’expedient i pot comportar l’expulsió del centre. 

 
● Un alumne que no assisteix a un 20% de les classes en una matèria 

de forma injustificada perdrà el dret a l’avaluació continuada. 
Si un alumne perd el dret a l’avaluació continuada d’un crèdit o d’una 
unitat formativa, el professor/a comunicarà aquest fet a la 
família/tutor o a l’alumne si és major d’edat. No obstant, l’alumne pot 
assistir a les classes del que resti de curs. 

 

 
 

NOTES IMPORTANTS:  

L’institut, com marca la nostra normativa, no es fa responsable 

de robatoris, pèrdues o malifetes amb el material que cada 

alumne/a porta al centre. Els alumnes han de ser responsables 

del seu propi material. 
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http://insandreunin.cat 

telf.: 877056921 


