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MOLT IMPORTANT!!!!
Els documents que trobareu a la carpeta de matriculació recullen l’organització i el
funcionament del centre sense tenir en compte l’aplicació de mesures extraordinàries
per al COVID-19.
El funcionament del centre pot variar en funció per les noves directrius que estableixi
el Departament d’Educació . Aquestes canvis podrien afectar :
-

HORARIS

-

TRANSPORT

-

MATERIAL

-

MATÈRIES OPTATIVES

-

SORTIDES

Us mantindrem informats de tots els canvis que es puguin derivar d’aquestes noves
directrius.
Si teniu dubtes respecte algun dels documents, no l’ompliu, truqueu a la secretaria
del centre (93.688.24.63), per e-mail paresinscanmargarit@gmail.com o el dia de la
matriculació facin la consulta corresponent.
L’ORDRE per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 encara no ha
sortit, la data d’inici de les classes es preveu el 13 de setembre de 2021. Trobareu més
informació a la nostra pàgina web.

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos molt cordialment.

L’Equip Directiu

Corbera de Llobregat, juny de 2021
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MARC HORARI – CURS 2021/2022

Dilluns

Dimarts

Dimecres

8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
10:20
10:20
11:20
11:20
12:20
12:20
12:30
12:30
13:30
13:30
14:30

De dilluns a divendres:

Dijous

Divendres

ESBARJO

ESBARJO

08:00 h – 10:00 h classes.
10:00 h – 10:20 h esbarjo.
10:20 h – 12:20 h classes.
12:20 h – 12:30 h esbarjo.
12:30 h – 14:30 h classes.

Corbera de Llobregat, juny de 2021
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MATRICULACIÓ CURS 2021-2022

DOCUMENTACIÓ:

Full de dades
Full valoració psicopedagògica
Full de sortides
Full de religió o alternatives per 1r/2n/3r d’ESO
Orientacions optatives 4t d’ESO
Full d’autoliquidació matrícula
Full de taquilles (opcional)
Fulls transport (opcional)

NOTES INFORMATIVES:
En la documentació de l’AMPA adjunta, trobareu tota la informació relativa a la venda de
llibres.
No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol qüestió que els preocupi.
Gràcies per la seva col·laboració.

L’Equip Directiu
Corbera de Llobregat, juny 2021
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MATRÍCULA CURS 2021/2022

FULL D’ACTUALITZACIÓ DE DADES
Alumne/a .................................................................................. amb el DNI: .........................
de ........ curs d’ESO poden ser localitzats als telèfons:
Nom

Casa

Telèfon mòbil

Feina

Mare
Pare
Tutor/a
Altres
És imprescindible que ens facilitin una adreça de correu electrònic ja que totes les
notificacions generals es faran via missatges electrònics:
(ompliu amb lletra majúscula i clara)
Mare:
Adreça de correu:_____________________________@______________________
Pare:
Adreça de correu:_____________________________@______________________

Dades 1r tutor/a
Cognoms i nom
Adreça
Municipi

Codi postal

Dades 2n tutor/a
Cognoms i nom
Adreça
Municipi

Codi postal

Si es produeix algun canvi en la informació facilitada durant l’escolarització de
l’alumne en aquest centre, cal posar-se en contacte amb la secretaria de l’Institut.

Corbera de Llobregat, ....... de .................... de 20.....
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MATRÍCULA CURS 2021/2022

FULL D’AUTORITZACIÓ DE VALORACIÓ PSICOPEDAGÒGICA

En/na ____________________________________________________, amb del
DNI: __________________

pare/mare/tutor-a legal de l’alumne-a

_________________________________________________, matriculat a __ curs
de l’ESO/SMX a l’institut Can Margarit, autoritza que en cas que sigui necessari es
realitzi una valoració psicopedagògica del seu fill / de la seva filla per part de la
professional de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic referent del centre, amb
l’objectiu de determinar les possibles necessitats específiques de suport educatiu i
les mesures que s’esdevinguin, si s’escau.

Signat:

Corbera de Llobregat, _____ de __________________ de 20___
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AUTORITZACIÓ PER A LES SORTIDES DIDÀCTIQUES D’UN DIA
Nom de l’alumne/a..............................................................................................................

Curs: ESO

1r

2n

3r

4t

SORTIDES CURRICULARS
Són aquelles que estan vinculades a les activitats d’aprenentatge de les diverses àrees del
currículum dels alumnes per tant, tenen caràcter obligatori i són susceptibles d’avaluació.
VIATGES I/O COLÒNIES
L’objectiu principal dels viatges i les colònies és la convivència, l’esbargiment i el
coneixement de l’entorn i no tenen, per tant, caràcter obligatori i el centre es reserva el dret a
la participació de l’alumnat en aquestes activitats.
Només es retornarà l’import de la sortida o activitat en els següents casos:
 Malaltia o problema de salut degudament justificat. En aquest cas les absències han
d’estar obligatòriament documentades (justificants mèdics, certificats, i altres)
 En casos de força major.
 Motius disciplinaris.
 Si l’alumne/a és baixa al centre.

Per la present accepto les condicions i autoritzo el meu fill/a a assistir a totes les sortides
escolars d’un dia del curs 2021/2022 que hagin estat programades pels diferents
Departaments didàctics, dins de les seves programacions curriculars, i aprovades pel
Consell Escolar de l’Institut.

Nom del pare, mare o tutor/a legal .....................................................................................

Signatura

Corbera de Llobregat, ....... de ............................de 20....
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MATRÍCULA CURS 2021/2022

Declaració sobre l'opció per a la formació religiosa o els ensenyaments
alternatius per a l'alumnat de 1r de l’ESO
Nom del centre

INSTITUT CAN MARGARIT

Adreça

Avda. dels Pins,49 Bis

Municipi

Corbera de Llobregat

CP 08757

Dades de l'alumne/a i dels pares o tutors
Nom i cognoms de l'alumne/a __________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a _________________________
__________________________________________________________________________
DNI o passaport del pare, mare o del tutor/a legal de l'alumne/a
Volem que el/la nostre/a fill/a rebi:
A) Ensenyament de la religió (1h) Sí



B) Cultura i Valors (1h) 
Els alumnes que optin per la matèria de Francès o Anglès , la realitzaran tot el curs .
La resta d’alumnes que no optin per Francès o Anglès cursaran 3 matèries optatives
trimestrals. No cal prioritzar-ne cap .
Només cal posar un 1 a la casella corresponent si s’opta per Francès o Anglès.

Francès (Els alumnes que facin aquesta opció han de tenir les llengües aprovades)
Informàtica
Resolució de problemes científico-tecnològica
Teatre
Anglès* (Preparació exàmens CAMBRIDGE)
Ortografia( I)
*Optaran a aquesta optativa aquells alumnes que superin una prova de nivell
Corbera de Llobregat, ....... de ............................de 20....
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a
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MATRÍCULA CURS 2021/2022

Declaració sobre l'opció per a la formació religiosa o els ensenyaments
alternatius per a l'alumnat de 2n de l’ESO
Nom del centre

INSTITUT CAN MARGARIT

Adreça

Avda. dels Pins,49 Bis

Municipi

Corbera de Llobregat

CP 08757

Dades de l'alumne/a i dels pares o tutors
Nom i cognoms de l'alumne/a__________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a _________________________
__________________________________________________________________________
DNI o passaport del pare, mare o del tutor/a legal de l'alumne/a
Volem que el/la nostre/a fill/a rebi:
A) Ensenyament de la religió (1h) Sí



B) Cultura i Valors (1h) 
Els alumnes que optin per la matèria de Francès o Anglès , la realitzaran tot el curs .
La resta d’alumnes que no optin per Francès o Anglès cursaran 3 matèries optatives
trimestrals. No cal prioritzar-ne cap .
Només cal posar un 1 a la casella corresponent si s’opta per Francès o Anglès.

Francès (II) (Els alumnes que facin aquesta opció han de tenir les llengües aprovades)
Informàtica (II)
Resolució de problemes científico-tecnològica (II)
Teatre (II)
Anglès* (II) (Preparació exàmens CAMBRIDGE)
Ortografia (II)
*Optaran a aquesta optativa aquells alumnes que superin una prova de nivell
Corbera de Llobregat, ____ d ____________ de 20___
Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a
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MATRÍCULA CURS 2021/2022

Declaració sobre l'opció per a la formació religiosa o els ensenyaments
alternatius per a l'alumnat de 3r de l’ESO
Nom del centre

INSTITUT CAN MARGARIT

Adreça

Avda. dels pins,49 Bis

Municipi

Corbera de Llobregat

CP 08757

Dades de l'alumne/a i dels pares o tutors
Nom i cognoms de l'alumne/a __________________________________________________
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a _________________________
__________________________________________________________________________
DNI o passaport del pare, mare o del tutor/a legal de l'alumne/a
Volem que el/la nostre/a fill/a rebi:
A) Ensenyament de la religió (1h) Sí



B) Cultura i Valors (1h) 
-

Els alumnes que optin per la matèria de Francès o Anglès , la realitzaran tot el curs .
La resta d’alumnes que no optin per Francès o Anglès cursaran 3 matèries optatives
trimestrals. No cal prioritzar-ne cap .
Només cal posar un 1 a la casella corresponent si s’opta per Francès o Anglès.
Francès (III) (Els alumnes que facin aquesta opció han de tenir les llengües aprovades)
Informàtica (III)
Emprenedoria
Teatre (III)
Anglès* (III) (Preparació exàmens CAMBRIDGE)
Resolució de problemes científico-tecnològica (III)
*Optaran a aquesta optativa aquells alumnes que superin una prova de nivell
Corbera de Llobregat, ____ d ____________ de 20___

Signatura del pare, mare o tutor/a legal de l'alumne/a
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EL 4T D’ESO

Orientacions per als alumnes
El 4t curs d’ESO té un caràcter orientador, tant pels estudis posteriors, com per a la
integració a la vida laboral. Això fa que l’estructura del 4t d’ESO sigui substancialment
diferent a la de la resta de cursos de l’ESO.
Les matèries s’organitzen de la manera següent:

1.- Matèries comunes que les han de cursar tots els alumnes

Matèries comunes

Hores setmanals

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua estrangera

3

Matemàtiques

4

Ciències socials

3

Educació Física

2

Religió /Alternativa ( Teatre en anglès)

1

Formació ètico-cívica

1

Tutoria / Treball de recerca

1

2.- Matèries optatives .N’han de cursar tres al llarg de tot el curs
Matèries especifiques

Hores setmanals

Física i química

3

Biologia i geologia

3

Cultura clàssica

3

Informàtica

3

Tecnologia

3

Educació visual i plàstica

3

Música

3

Segona llengua estrangera

3

Economia

3

Filosofia

3

Cultura científica

3

Literatura

3
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EL 4T D’ESO
Orientacions per als alumnes
El nostre institut ha distribuït aquestes matèries de tal manera que els alumnes tinguin el
màxim d’opcionalitat possible, assegurant però que la formació acadèmica al llarg d’aquest
curs sigui coherent.
Segons la modalitat que escullin , batxillerat Científico-tecnològic, Social/humanístic/Artístic
o Cicles formatius han de triar una matèria de cadascun dels blocs següents, en total tres
matèries diferents que es cursaran tot el curs,
BATXILLERAT CIENTIFICO-TECNOLÒGIC
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Física i química

Biologia

Cultura Científica

o

o

o

Informàtica

Dibuix Tècnic

Tecnologia

BATXILLERAT SOCIAL/ HUMANÍSTIC/ ARTÍSTIC
Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Economia

Dibuix Artístic

Cultura Científica

o

o

o

Cultura Clàssica
o
Informàtica

Francès

Literatura

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Dibuix Tècnic

Informàtica

Tecnologia

o

o

o

Cultura Clàssica

Educació Física

Música

CICLES FORMATIUS

Projecte de recerca: han de realitzar obligatòriament tots els alumnes un projecte . Aquest
treball ha d’estar constituït per un seguit d’activitats de descoberta i recerca, entorn d’un
tema escollit que, en aquest cas, gira al voltant dels estudis postobligatoris i interessos
professionals de cadascú, sota el guiatge del professorat.
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EL 4T D’ESO
Orientacions per als alumnes
Cal omplir aquest formulari segons la modalitat escollida

Tria definitiva d'optatives de 4t d'ESO
 BATXILLERAT CIENTÍFIC O TECNOLÒGIC:
https://forms.gle/aQhC8UMYydnApUfR7
 BATXILLERAT SOCIAL, HUMANÍSTIC O ARTÍSTIC:
https://forms.gle/SAVTLeY7MKBBBXyc8
 FORMACIÓ PROFESSIONAL (CICLES FORMATIUS):
https://forms.gle/tjPMZHus1znGnQ6d7
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MATRÍCULA CURS 2021 /2022
DESPESES GENERALS

Plataforma Educativa
Dossiers (optatives generals, tutoria, treball de síntesi i alternatives)1
Fotocòpies per matèria2
Material general complementari3
Fotografies digitalitzades
Projectes (Sant Jordi, Teatre, Patinet)
Tramitació de l’Assegurança Escolar (obligatori per a 3r i 4t d’ESO)
Graduació (obligatori 4t d’ESO)4

=
=
=
=
=
=
=
=

35
15
15
15
4
8
2
10

92 €
94€
104€

TOTAL 1r i 2n ESO
TOTAL 3r ESO
TOTAL 4t ESO

+50 €

Taquilles (opcional)

La quantitat abonada pels pares que es cobrarà per domiciliació bancària durant la
primera quinzena de juliol, s’ingressarà en un compte específic controlat per l’Institut, i
es justificarà al Consell Escolar com a qualsevol altra partida pressupostària.

Les famílies abonaran 15 € en concepte de dossiers i llibres de les matèries optatives, dels treballs
de síntesi i de les matèries alternatives a la religió.
1

2

Respecte a la reprografia, s’ha calculat un mínim de fotocòpies per crèdits (15 €).

3

Per tal de disposar d’un material complementari que augmenti la quantitat i la qualitat dels nostres
recursos i tenint en compte que el Departament d’Ensenyament subministra molt poc, la quantitat
abonada pels pares en aquest concepte s’invertirà en: Esports (3€ - material bàsic d’esports
alternatius i elements de treball), Tecnologia (3€), material laboratori (3€), Visual i plàstica (3€) i
material d’audiovisuals (3€).
4

Graduació : orla i festa de graduació (10€).

En totes les matèries comunes i en les matèries optatives s’utilitzaran preferentment llibres de text.
D'altra banda els alumnes hauran de llegir obligatòriament, segons els nivells, unes lectures
obligatòries de Català, de Castellà i d’Anglès.
La relació tant de llibres de text com de llibres de lectura, la podreu consultar a la pàgina web
de l'Institut (www.inscanmargarit.cat) o al taulell d’anuncis del centre.
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MATRÍCULA CURS 2021/2022

FULL D’AUTOLIQUIDACIÓ
En/Na _______________________________________________________________
pare/mare/tutor de l'alumne/a _____________________________________________
de

_ curs de l’ESO confirmo que les dades bancàries no han variat respecte a les del curs

2020/21 i autoritzo a atendre els rebuts que presentarà al cobrament l’Institut respecte als
conceptes assenyalats.
En cas que el rebut sigui retornat em faré càrrec de les despeses corresponents.
En cas que les dades hagin variat adjuntar fotocòpia de les noves dades bancàries
(Marqueu amb una creu els serveis sol·licitats, indiqueu l’import de cada servei i a sota
introduïu l’import total de la matrícula)

SERVEI

PREU

 ESO

......

 Taquilles

......
TOTAL

........

Signatura

Corbera de Llobregat, ...... de ................... de 20....
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MATRÍCULA CURS 2021/2022

SERVEI DE TAQUILLES

L’alumne/a ............................................................................................ de ...... curs d'ESO
1.- Sol·licita llogar una taquilla de l’Institut per al curs escolar 2021/2022.
2.- Sap que l’import del lloguer d’una taquilla és de 50 €.
3.- Accepta que el cobrament es farà per domiciliació bancària abans de començar el curs.
4.- Es compromet a:
-

Tenir cura de la taquilla assignada.
Vetllar pel secret de la combinació pròpia.
No omplir la taquilla fins al punt de forçar-la o deteriorar-la.
Buidar la taquilla en finalitzar el curs.

5.- Sap que l’Institut es reserva el dret d’anul·lar el lloguer d’una taquilla si es produeix
alguna infracció de l’apartat anterior o algun acte punible directament relacionat amb l’ús de
la mateixa.

Nom del pare, mare o tutor/a legal ............................................................................................

Signatura

Corbera de Llobregat, ....... de ............................de 20....
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INS Can Margarit

MATRÍCULA CURS 2021/2022

RUTES DE TRANSPORT ESCOLAR
A la secció de “Serveis” de la pàgina web del centre (www.institutcanmargit.cat) podeu
consular el Reglament del Servei de Transport Escolar publicat pel Consell Comarcal i
que regula aquest servei. ( Parades actuals, pot haver-hi canvi de parades al setembre)
Ruta:

115 (La Palma de Cervelló)

Recollida matí Entrega tarda
Entrega:

Av/ Catalunya
(L’Aliança)

a)
b)

Recollida:C/Alberes

Ruta:
a)
b)
c)
d)

116 (La Palma/Corbera de Llobregat)
Pl. Quatre Camins (parada bus)
Av. Mare de Déu Lourdes/ C. Català Aguilera
Av. Mare de Déu Lourdes/ C. Eugeni Valero (bus)
INS CAN MARGARIT

Recollida matí Entrega tarda
7:30
14:55
7:33
14:57
7:35
15:00
8:00
14:30

Ruta:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

117 (Corbera de Llobregat)
Creu Aregall (restaurant)
Entrada urb. Ca n'Armengol - Crtra. Gelida
Entrada Urbanització Sant Cristofol - Crtra. Gelida
Can Lluís- Crtra. Gelida (parada bus)
La Servera/Crtra. Gelida (parada bus)
C. Pere Calders, 14 (parada Bus)
C. dels Horts (parada bus)
Urbanització Bon repòs (parada bus monolit)
Crtra. Barcelona/ Fontvella (parada bus)
INS CAN MARGARIT

Recollida matí Entrega tarda
07:15
15:13
07:18
15:10
07:19
15:06
07:21
15:05
07:22
15:00
07:23
14:55
07:25
14:50
07:27
15:02
07:39
14:51
07:44
14:46
07:50
14:30

Ruta:
a)
b)
c)

118 (La Palma)
Urb. Can Vidal – Parada Bus carretera (La Palma)
Plaça Anselm Clavé – Parada Bus
INS CAN MARGARIT

Recollida matí Entrega tarda
7:35
15:00
7:38
14:48
7:55
14:30

(piscines)
INS CAN MARGARIT

Entrada urbanització Safari (p. bus Can Canals)- Crtra. Gelida

07:40
07:55

14:45
14:30

Corbera de Llobregat, juny de 2021

17
Av/ dels Pins, 49 bis
Telèfon: 93 688 24 63
iescanmargarit@xtec.cat

08757 Corbera de Llobregat
paresinscanmargarit@gmail.com
www.inscanmargarit.cat

TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2021-2022
 Alumnes de Corbera:
INFORMACIÓ PER FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ A L’AJUNTAMENT
La taxa de transport escolar del curs 2020-2021 va ser de 358.-€. El preu del
curs 21/22 l’Ajuntament encara no ha informat

Si esteu interessats en aquest servei, ompliu i signeu el full de sol·licitud i
d'autorització del Consell Comarcal per reservar la plaça i en el moment que ens
facilitin el preu i el sistema de pagament, informarem les famílies.

 Alumnes de La Palma:
Omplir i signar els fulls de Sol·licitud i d’autorització del Consell Comarcal
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Av. dels Pins, 49 bis
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www.institutcanmargarit.cat

08757 Corbera de Llobregat
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FORMULARI DE SOL·LICITUD SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR DEL BAIX LL.
Data sol·licitud:

Núm. Sol·licitud:

DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT DEL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR
NOM
1r COGNOM
2n COGNOM

IDALU

HOME/DONA

DATA INICI
DEL SERVEI

GRAU DE
DISCAPACITAT
(Caldrà aportar còpia
resolució del grau)

DATA DE NAIXEMENT
(dia/mes/any)
CADIRA
DE
RODES
Si/No

DNI (si en té)

TIPUS DE
CADIRA DE
RODES
manual/elèctrica

MOBIL (si en té)

NOMBRE DE GERMANS QUE TAMBÉ
UTILITZEN EL TRANSPORT ESCOLAR
(marcar el nombre, sense comptar el/la
sol·licitant)

0
ADREÇA DOMICILI DE RESIDÈNCIA (carrer, núm.)

MUNICIPI

PARENTIU
PARE

DNI

NOM I COGNOMS

1

2 o més

TELEFONS DE CONTACTE

MARE
TUTOR/A
CENTRE ESCOLAR ON ESTÀ MATRICULAT/DA 21/22
INS CAN MARGARIT
RUTA

PLA

CURS
ESO

PARADES (Indicar nom i adreça parada)

MUNICIPI

MATÍ:
TARDA:
OBSERVACIONS (si l’alumne/a fa compartida indicar aquí els dies que ve al centre):

Servei de transport escolar obligatori (gratuït). En cas de no existir oferta educativa en el municipi
de residència, prèvia autorització de Serveis Territorials del Dept. d’Educació.
Servei de transport escolar no obligatori. (Dins del municipi)
Sr/Sra.

______

_____________________________, amb DNI ____

_______

en qualitat de representant legal (mare, pare, tutor/a) de l’alumne/a sol·licitant del servei a dalt indicat, DECLARO que:
1. Soc coneixedor/a del reglament del servei de transport escolar del Baix Llobregat i de les condicions d’ús.
2. L’alumne/a usuari/a del servei farà ús d’aquest servei durant tot el curs escolar i en les condicions que s’estableixen en el
reglament.
3. Que adjunto el document omplert i signat: FULL D’AUTORITZACIÓ DELS PARES/TUTORS.
Signatura de la persona tutora legal, mare o pare de l’alumne/a usuari/a del servei de transport escolar

Lloc i Data:......................, ...... de ............. de 2021

Informació sobre el tractament de dades personals:
Conforme al Reglament General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades
personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable: Consell Comarcal del Baix Llobregat - Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat - gestiodades@elbaixllobregat.cat.
Delegat de Protecció de Dades: dpd@elbaixllobregat.cat
Finalitat: Gestionar el servei de transport adaptat en la modalitat seleccionada.
Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.
Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que
determini la normativa d'arxivament aplicable.
Destinataris: El Responsable podrà comunicar aquestes
dades
a les
públiques
Av. dels
Pins,
49autoritats
bis
08757 Corbera de Llobregat
Drets: Les persones sol·licitants poden exercir Telèfon:
els drets d'accés,
rectificació,
oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al
93 688 24 63 limitació, supressió,
iescanmargarit@xtec.cat
registre del Consell Comarcal del Baix Llobregat o al Delegat de Protecció de Dades. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic
www.institutcanmargarit.cat
amb una signatura electrònica reconeguda. També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
(apdcat.gencat.cat).
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FULL D’AUTORITZACIÓ DELS PARES/TUTORS
DELS/DE LES USUARIS/IES DE L’ESO/BATX./CFPM MENORS D’EDAT
DEL TRANSPORT ESCOLAR DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
El Sr/Sra ...........................................................................................

amb DNI ........................................

com a PARE, MARE, TUTOR/A de l’alumne/a .............................................................................................
del centre escolar INS CAN MARGARIT, curs 2021/2022........ de l’ESO / CFPM.

DECLARA QUE (marcar una de les dues opcions):
L’ALUMNE/A POT QUEDAR-SE SOL A LA PARADA, es a dir no serà recollit per ningú.
L’ALUMNE/A NO POT QUEDAR-SE SOL A LA PARADA, i per tant serà recollit per alguna de les següents
persones:
1.- ............................................................................................................ DNI ...........................
1.- ............................................................................................................ DNI ...........................
En cas que hagi de venir alguna persona diferent de les autoritzades, caldrà que es notifiqui al centre escolar i portar
una autorització dels pares o tutors.
el pare, mare o tutor/a es compromet a que l’alumne/a usuari/a:
-

L’utilitzi un mínim del 60% en un mes

-

Donar-se de baixa si no en fa ús

-

A comportar-se adequadament

I queda assabentat què.
- Si no se’n fa ús un mínim del 60 % de temps en un mes, i no es justifiquen les absències (malaltia, custòdia compartida,
altres justificables...), o hi ha un comportament inadequat, pot ser donat/da de baixa d’ofici
Quedo assabentat/a i dono la meva conformitat. Signatura,

a....................................................................., ............. de ................................................ de 2021
Informació sobre el tractament de dades personals
Conforme al Reglament General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades
personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:
Responsable: Consell Comarcal del Baix Llobregat - Parc Torreblanca N-340 pk 1249, 08980, Sant Feliu de Llobregat - gestiodades@elbaixllobregat.cat.
Delegat de Protecció de Dades: dpd@elbaixllobregat.cat
Finalitat: Gestionar el servei de transport adaptat en la modalitat seleccionada.
Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.
Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que
determini la normativa d'arxivament aplicable.
Destinataris: El Responsable podrà comunicar aquestes dades a les autoritats públiques
Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del
Consell Comarcal del Baix Llobregat o al Delegat de Protecció de Dades. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una
signatura electrònica reconeguda. També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
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PROJECTE DE REUTILITZACIÓ DE
LLIBRES
INS. CAN MARGARIT. Curs 2021-2022
Benvolgudes famílies,
Com bé tots sabeu, un dels principals objectius del projecte de reutilització de llibres és el
compromís amb el medi ambient. Una de les mesures al nostre abast és el de minimitzar
l'impacte que té el consum de paper, quant a explotació de recursos i quant a producció de
residus.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, us comuniquem que a partir d’ara, eliminarem el paper
com a mitjà de comunicació amb les famílies. Com a novetat disposareu de tota la
informació referent al projecte de reutilització a través d’una plataforma digital.
Aquest sistema ens donarà també l’oportunitat de poder comunicar-nos de manera
bidireccional, per tal que ens feu arribar les vostres consultes o suggeriments a través
d’aquesta plataforma.
A continuació us fem arribar unes breus instruccions per fer el registre.




Accedir a www.badoca.cat
Preneu el botó
ACCÉS
La primera vegada USUARIS
que accediu us haureu de registrar prenent el botó

REGISTR
A’T
El registre és per unitat familiar, no per alumne, per tant no oblideu fer constar tots els
alumnes de la mateixa unitat familiar matriculats al centre.
És important que el telèfon de contacte que ens faciliteu sigui el correcte, ja que rebreu per
SMS les claus d’accés a la vostra àrea personal.
Quan accediu a la vostra àrea personal i àrea de comunicacions trobareu la quota
corresponent del curs 2021-22 dels alumnes de la mateixa unitat familiar, així com la circular
informativa que podreu consultar a “VEURE DOCUMENT”.
Disposareu d’aquesta informació a les següents dates:
-

A partir del dia 4 de juny pels alumnes actualment matriculats a l’INS.

-

A partir del dia 22 de juny per a les noves matrícules d’alumnes de 1r d’ESO.
A partir del dia 6 de juliol per a les noves matrícules d’alumnes de 2n a 4t ESO.

Recomanem feu el registre durant els pròxims dies. A partir de les dates assenyalades
podreu accedir a consultar la informació corresponent al projecte de reutilització del curs
2021-22.
Gràcies per la vostra col·laboració.
BADOCA. Disseny i gestió de projectes de socialització de llibres de
textllibres.canmargarit@badoca.cat

Av. dels Pins, 49 bis
Telèfon: 93 688 24 63
www.institutcanmargarit.cat

08757 Corbera de Llobregat
iescanmargarit@xtec.cat
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS Can Margarit
Corbera de Llobregat

NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA
(En base als arts. 30 a 38 de la LEC , 23 a 25 del Decret 102/2010 i el
Decret 279/2006)

La Normativa de Convivència és aplicable per part del
Centre dins del recinte escolar, durant la realització
d’activitats complementàries i extraescolars o d’altres
organitzades per l’institut. Igualment poden ser adoptades
mesures correctores i sancionadores per actes que tot i
que tinguin lloc fora del recinte escolar estiguin motivats
per la vida escolar o hi estiguin directament relacionats i
afectin altres alumnes o membres de la comunitat
educativa.

Av. dels Pins, 49 bis
Telèfon: 93 688 24 63
www.institutcanmargarit.cat

08757 Corbera de Llobregat
iescanmargarit@xtec.cat
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS Can Margarit
Corbera de Llobregat

NORMES DE CONVIVÈNCIA INSTITUT CAN MARGARIT
1. NORMES DE CONVIVÈNCIA
1.1.- ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT
L’assistència i puntualitat al centre és una obligació dels
alumnes de la ESO. Els alumnes del cicle també han de
ser respectar els horaris d’entrada i sortida i la seva
assistència és una condició indispensable, d’acord amb
els percentatges establerts a la normativa, per gaudir de
l’avaluació continuada.
La jornada lectiva comença a les 8.00 hores. A les 8.10
hores el centre tancarà les seves portes. Només podran
accedir al recinte escolar picant a consergeria. L’alumnat
de la ESO i del cicle haurà d’entrar acompanyat per pare,
mare o tutor/a legal i aquest/a haurà d’acreditar a
consergeria documentalment la justificació del retard per
poder accedir a la classe de primera hora. Els alumnes
majors d’edat del cicle podran presentar els documents
justificatius sense necessitat que l’acompanyi el seu tutor
legal.
Al llarg de la jornada lectiva, el començament i final de les
classes venen determinats per 2 timbres. Els retards
seran anotats pel professor i la seva
reiteració
comportarà un full d’incidències.
1.2.- CANVIS D'AULA
La finalització d’una classe ve determinat per un timbre i
l’inici de la següent classe està marcat per un altre timbre.
L’interval entre els dos timbres és de cinc minuts
Entre classe i classe hi ha cinc minuts destinats a:
- Canvi d’espai en cas que la següent classe es realitzi en
un aula diferent al del grup-classe: laboratoris, gimnàs,
taller, aula de visual i plàstica, etc.
- Deixar a la motxilla el material emprat a la classe que
finalitza i posar a la taula el de la següent classe.
- Desplaçament del professorat d’una aula a la següent.

En cas de canvi d’aula, l’alumnat es deplaçarà amb
discreció, sense córrer, ni cridar pels passadissos. També
haurà de portar el material que necessitarà pel
desenvolupament de les activitats d’ensenyamentaprenentatge de la següent classe.
1.3.- ESBARJO
És l’espai de lleure que gaudeix l’alumnat de dilluns a
divendres de 10:00 a 10:20 hores i de 12:20 a 12:30
hores i venen marcats pel timbre d’inici i de final.
A l’hora de l’esbarjo l’alumnat ha de ser al pati o a la
cantina. No està permès quedar-se a l’aula (a no ser que
hi hagi autorització del professor responsable de l’aula), ni
a l’edifici de l’institut (passadissos, vestíbul, etc). Només
en casos excepcionals (pluja, neu i d’altres) i prèvia
autorització de la Direcció, es podrà autoritzar l’alumnat
del centre a habilitar d’altres dependències.
En el cas dels alumnes de cicle menors d’edat que
vulguin sortir durant els patis del centre, es requerirà
autorització signada pels pares o tutors legals.
1.4.- TREBALL A CLASSE
Les activitats s’han de desenvolupar en un clima que
afavoreixi les dinàmiques del grup. Per aquest motiu,
dintre de classe:
- S’ha de mantenir neta la classe i és una responsabilitat
de tots.
- S’ha de mantenir silenci.
- No es pot molestar el company ni impedir el seu ritme de
treball.
- Cal que es porti tot el material que es necessiti per
treballar a classe.
- S’ha de participar activament en les activitats que es
desenvolupen. En cap cas, els alumnes poden adoptar
postures incompatibles amb el treball (estirats sobre la
taula, dormint, girats enrere).
- Respectar els llocs assignats pel tutor del grup-classe
atès que els criteris adoptats són pedagògics i han estat

assessorats per l’equip docent corresponent. A la taula
del professor, el tutor indicarà els llocs que ocupen tots
els alumnes del grup-classe. Quan la dinàmica de la
classe requereixi petites agrupacions es podran canviar
els llocs assignats.
Qualsevol incidència acadèmica serà indicada a
l’aplicació informàtica. Els pares accediran mitjançant
contrasenya facilitada a inici de curs.
1.5.- RESPECTE A LA INTEGRITAT FÍSICA
Es considera una falta molt greu els actes d’agressió i/o
coacció que es realitzin individualment o amb col·lectivitat
enfront d’un altre alumne/a.
No estan permesos jocs o activitats que posin en perill la
integritat física dels alumnes.
1.6.- TRACTE I LLENGUATGE RESPECTUÓS
El tracte entre els diferents membres de la comunitat ha
de ser respectuós. Els actes d’indisciplina, insults,
amenaces, vexacions, injúries, ofenses verbals o per
escrit i les increpacions als membres de la comunitat
educativa es consideraran falta i seran sancionables.
En cas que hi hagi elements discriminatoris per raó de
gènere, sexe, religió, raça, naixença o qualsevol altra
condició personal o social la sanció s’agreujarà.
1.7. RESPECTE AL MATERIAL
Cal tenir cura del material de l’institut i dels companys. La
falsificació de documents (Butlletins de notes...), la
sostracció i el deteriorament d’objectes o materials són
considerats faltes de convivència.
Els robatoris són considerats faltes molt greus.

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS Can Margarit
Corbera de Llobregat

NORMES DE CONVIVÈNCIA INSTITUT CAN MARGARIT
1.8.- CONSERVACIÓ DEL MATERIAL, MANTENIMENT I
NETEJA DE L'INSTITUT
És responsabilitat de tothom mantenir l’Institut en bon
estat i net així com tenir un tracte acurat del material. Cal
llançar totes les deixalles a les papereres instal·lades a
tal efecte a les dependències de l’institut. Qualsevol
desperfecte i/o brutícia causada intencionadament o per
negligència serà responsabilitat de l’autor/a.
1.9.-ALIMENTS, BEGUDES I LLAMINADURES
No està permès el consum d’aliments, begudes i
llaminadures dintre de l’edifici de l’institut. Aquests
productes només es podran consumir a la cantina o al
pati.
1.10. L’ÚS DE MÒBILS I D’ALTRES APARELLS.
L’ús de telèfons mòbils i d’altres aparells electrònics, així
com la realització de fotografies està prohibit en els
edificis de l’institut.

dinàmica interactiva que faciliti les dinàmiques del grup. El
seu mal ús comportarà l’aplicació de les mesures
correctores establertes.
1.11.- ÚS DELS ORDINADORS
L’ordinador és una eina de treball. L’alumnat s’ha de
responsabilitzar i tenir-ne cura per tal d’evitar
desperfectes o pèrdues d’ordinadors o dels perifèrics. En
cas de pèrdua d’un ordinador privat el centre no es farà
responsable i en cas de pèrdua o desperfectes
d’ordinadors del centre els pares o tutors legals
assumiran els costos en cas d’alumnes menors d’edat. No
es poden utilitzar per connectar-se a les xarxes socials, ni
a pàgines no autoritzades ni descarregar-se jocs,
pel·lícules etc. El mal ús de l’ordinador comportarà
sanció.
1.12.- TABAC I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES
Està prohibit fumar en tot el recinte escolar. (Llei 42/2010)
així com la tinença i el consum de substàncies perjudicials
(alcohol i drogues) per a la salut.
1.13.-DRET DE VAGA.

Qualsevol professor podrà requerir el lliurament de
l’aparell, o de qualsevol objecte que se’n faci un mal ús i
serà dipositat a Cap d’Estudis fins que els pares o
persones autoritzades vagin a buscar-lo en l’horari
establert.
L'institut no es farà responsable de la pèrdua o sostracció
dels mòbils i d'altres aparells electrònics.
En cas que alguna activitat acadèmica recomani l’ús dels
mòbils o altres aparells electrònics, es passarà una
circular als pares o tutors legals per tal d’informar de les
matèries en les quals es farà ús així com del temps en
que es prolongarà aquesta activitat. En cap cas l’ús del
mòbil estarà associat a activitats d’avaluació. La seva
finalitat està orientada a treballar les competències
associades al tractament de la informació i les habilitats
de la competència digital així com l’afavoriment d’una

Ells alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen contemplat el dret
de vaga. Els alumnes de 3r i 4t d’ESO així com els de
cicles poden exercir el dret sempre i quan ho avisin amb
48 hores d’antelació mitjançant escrit raonat en el que
consti l’acord de l’assemblea de delegats i dirigit a
direcció.

-El seguiment per part de l’alumnat d’acord amb les
votacions fetes als grups-classe.
-L’adhesió a una convocatòria de vaga d’un sindicat
d’estudiants.
- Les demandes de la vaga s’ajusten a reivindicacions
estudiantils.
-El perjudici que se’n
pugui derivar en el
desenvolupament acadèmic de l’alumnat del centre
En el cas dels menors d’edat, els pares o tutors legals
hauran de signar el justificant de falta d’assistència. En el
cas dels alumnes del cicle, en cas d’una vaga convocada
pel sector d’alumnes es computaran les hores de falta
d’assistència, estigui o no justificada la falta d’assistència.
1.14.-MEDIACIÓ
La mediació és un procediment per a la prevenció i la
resolució dels conflictes (art. 32 de la LEC) que es pot
utilitzar sempre i quan es compleixin els pressupòsits
recollits en els arts. 23 a 28 del DECRET 279/2006 .
Mitjançant la mediació es dóna suport a les parts en
conflicte perquè puguin arribar per si mateixes a un acord
satisfactori.
Qualsevol membre de la comunitat educativa podrà
recórrer al servei de mediació seguint els canals
establerts a les NOFC del centre. La Comissió de
Convivència està integrada per professors i alumnes
voluntaris.

Direcció estudiarà la demanda de vaga i informarà de la
resolució. Per tal de prendre una decisió, direcció tindrà
en compte:

En tot cas la mediació ha d’establir-se sobre les bases de
la voluntarietat de totes les parts, les ganes d’arribar a
una resolució positiva dels conflictes i el respecte als
acords que se’n derivin de la mediació.

-El compliment dels requisits formals establert a les
NOFC: la sol·licitud s’ha presentat com a mínim amb 48
hores d’antelació, la demanda és fruit de la discussió i
adhesió per part dels estudiants, etc.

El recurs a la mediació permet la resolució del conflicte
per part de les parts implicades aplicant pràctiques
restauratives, però en casos de faltes molt greus
s’aplicaran les sancions adients.
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3.2. Faltes greus

NORMES DE CONVIVÈNCIA INSTITUT CAN MARGARIT
1.15. ÚS DEL DIÀLEG.
L’única via per resoldre les diferències entre els
membres de la comunitat educativa és l’ús de la paraula i
el diàleg, de manera ordenada i educada.

La valoració de la gravetat del full d’incidències
correspon al Cap d’Estudis amb la col·laboració dels
Coordinadors/res. L’acumulació de fulls d’incidències,
encara que siguin lleus, portarà a l’aplicació del règim
disciplinari del centre, amb sancions.
2.3.-Comunicació amb les famílies :

2. EINES DE FUNCIONAMENT I PROCEDIMENTS
PER A LA MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA
2.1-Faltes d’assistència i de puntualitat:
A primera hora del matí el professorat de guàrdia és
l’encarregat d’anotar les faltes d’assistència de tots els
grups de l’institut. Aquesta informació és traspassada a
consergeria que seran els encarregats d’informar les
famílies via telefònica.
Les faltes d’assistència s’han de justificar per escrit per
part dels pares, mares o tutors legals. En cas de faltes
d’assistència reiterades es traspassarà aquesta
informació als serveis socials del municipi.
Els alumnes que arriben tard seran anotats al registre
que hi ha disponible a consergeria. La reiteració dels
retards de primera hora i entre classe i classe serà
comunicada a la família mitjançant l’aplicació informàtica.
2.2-Full d’incidències :
És un dels mecanismes per tal que quedi constància
escrita de les faltes comeses per l’alumnat i una via de
comunicació amb les famílies d’aquests. Quan un
professor posa un full, ha de trucar els pares i informar
del fet que motiva el full. En el mateix full haurà d’anotar
dia i hora de la conversa i un breu resum de la mateixa.
El tutor arxivarà els fulls en l’expedient de l’alumne.

És responsabilitat de l’alumne realitzar amb diligència el
lliurament dels documents que se li facilitin per fer-los
arribar als seus pares i retornar-los signats al tutor/a.
L’omissió d’aquest deure es considera falta greu. El mitjà
preferent d’informació per tal de conèixer les incidències
acadèmiques és la plataforma virtual. Els pares disposen
d’una contrasenya per accedir-hi que els hi és facilitada a
començament de curs.
3. CONDUCTES CONTRÀRIES A LA CONVIVÈNCIA I
SANCIONS
3.1. Faltes lleus

Es consideren faltes greus les conductes recollides a
l’article 37.1 de la LEC:
1. Les injúries o ofenses greus.
2. Les agressions físiques o amenaces.
3. Les vexacions o humiliacions.
4.Deteriorament intencionat de les pertinences dels
companys i els actes que atemptin greument contra
la intimitat i la integritat personals.
5.Les faltes seran especialment greus si discriminen
a l’afectat per la seva condició personal o social.
6. El deteriorament greu de les dependències o els
equipaments del centre.
7. La falsificació o la sostracció de documents i
materials acadèmics.
8. La suplantació de personalitat en actes de la vida
escolar.
9. Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que
puguin ser perjudicials per a la salut i la incitació
d’aquests actes
10.
La comissió reiterada d’actes
contraris a les normes de convivència del centre.

Es consideren faltes lleus qualsevol incorrecció que alteri
el normal desenvolupament de l’activitat escolar i que no
constitueixi falta greu segons l’article 37.1 de la LEC.

Notificació de les faltes greus:
Les faltes greus seran anotades en un full d’incidències i
seguiran el procediment anteriorment descrit.(punt 2.2.)

Faltes lleus són: retards a les classes, menjar a l’edifici,
contestar incorrectament, molestar els companys,
desordre i soroll a classe o pels passadissos, accions en
contra de la neteja, el material i el mobiliari, etc.

Sancions de les faltes greus:
1. Suspensió del dret de participar en activitats
extraescolars o complementàries (màxim de tres mesos)
2. Suspensió del dret d’assistir a determinades classes
(màxim de tres mesos)
3. Suspensió del dret d’assistir al centre (màxim de tres
mesos)
4. Inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.

Sancions de les faltes lleus
1. En casos de desordre o neteja poden ser corregides
immediatament pel professor/a que pot fer endreçar o
netejar el que indiqui.
2. Privació del temps d’esbarjo.
3. Reparació del dany causat al material del centre o a
d’altres membres de la comunitat educativa.
4. Realització de treballs per a la comunitat.
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NORMES DE CONVIVÈNCIA INSTITUT CAN MARGARIT
Competència sancionadora de faltes greus
Recau en el Director a través de l’expedient
disciplinari

4. EXPEDIENT DISCIPLINARI.
Correspon al Director del centre la incoació d’expedient.
Segons la Llei 12/2009 (LEC) i el Decret 102/2010 hi pot
haver un Procediment ordinari on la Direcció nomena
instructor que elabora una proposta de resolució
provisional que informarà la resolució definitiva dictada
per la Direcció i un Procediment abreujat: quan l’alumne
i la seva família reconeixen la comissió dels fets i
accepten la sanció la Direcció imposa i aplica
directament la sanció. En tots dos casos les resolucions
poden recorregudes mitjançant recurs als Serveis
Territorials.

