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CONTROL DE CANVIS  
 
Aquest document és la versió 1 del curs actual, i recull la informació en aquest document i 
de les posteriors modificacions que hi podrien haver hagut. En l’actual document s’han 
modificat les informacions que fan referència exclusivament al curs actual”.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

A les pàgines que segueixen trobaràs tota mena d’informació que et podrà ser útil, des de 
les normes de funcionament del centre fins a la relació del material que necessites i la seva 
utilització. Més endavant el professorat t’anirà aclarint i ampliant aquesta informació. 
  
Recorda que, a l’INSTITUT, a més d’aprendre els continguts bàsics de les matèries hem 
de conèixer i complir un seguit de normes que facin possible una convivència respectuosa 
envers les persones, el material i les instal·lacions del centre. Específicament et recordem 
que està totalment prohibit fumar en tot el recinte educatiu. 
 
La tasca docent afectarà aquest curs 2019-20 a una plantilla d’uns 120 professors  amb un 
total de 1650 alumnes distribuïts en 54 grups:  
 

 28 grups de Cicles Formatius de 3 Famílies Professionals: Administració,  Sanitària, Serveis a 

la Comunitat. D’aquests 28 grups, n’hi ha 12 que són de Grau Mitjà i 16 que són de Grau 

Superior. 

 

 6 grups de Batxillerat de les modalitats: Científico-Tecnològica i  Humanitats i Ciències 

Socials. 

 

 20 grups d’ESO. 

 

 
El Centre disposa de Biblioteca, Laboratoris de Física i Química, Biologia, Tecnologia, Aula 
Taller de: Cures Auxiliars d’Infermeria, Farmàcia i Parafarmàcia, Educació Infantil i Atenció 
a Persones en Situació de Dependència. Té les aules dotades de recursos digitals i 
tecnològics que estan al servei de la docència. També tenim un Servei de Publicacions, amb 
un Consell de Redacció format per alumnes coordinats per un Professor, que edita la revista: 
Gallecs Exprés. El Servei de Fotocòpies està a la teva disposició a Consergeria, i si cal 
quedar-te a dinar tenim Servei de Menjador al Bar-cantina de l’Institut. 
 
El Professorat i l’Equip Directiu esperem la vostra col·laboració i us oferim tot el suport i la 
nostra disposició. 
 
 
 
 
 

Ànims a tothom i endavant!  
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2. ORGANITZACIÓ DEL CENTRE 
 

 

EQUIP DIRECTIU  

DIRECTORA Sra. Flora Vázquez 

CAP D’ESTUDIS  Sra. Àngels Guillaumes 

CAP D’ESTUDIS ADJUNT Sra. Magda Rodríguez 

CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ PROFESSIONAL Sra. Mª Rosa Heras 

COORDINADOR PEDAGÒGIC Sr. Jordi Ballester 

SECRETARI Sra. Maria José Loscos 
 

 

COORDINACIÓ D’ESO:  Eva Maria Lahuerta Vallez 
 

 

COORDINACIÓ DE NIVELL ( ESO ) 
 

1r  ESO Sra. Marta Santiuste 

2n ESO Sra Eva Sánchez 

3r  ESO Sra. Paula Bayona 

4t  ESO Sra. Raquel Pérez 

 

TUTORIES D'ESO 

NIVELL GRUP TUTORS / ES 

 

1r A Sr. Xavier Barrios 

1r B Sra. Laura Martínez 

1r C Sra. Laura Vegas  

1r D Sra. Neus Català 

1r E Sra. Concepció Cabezuelo 

 

2n A Sr. Andreu Marco 

2n B Sra. Aida Marín 

2n C Sra. Carme Sellabona 

2n D Sra. Aixa Traore 

2n E Sr. Xavier Calbo 

 

3r A Sra. Sonia Calvo 

3r B Sr. Albert Rosell 

3r C Sr. Ferran Campmajó 

3r D Sra. Ariadna Cano 

3r  E Sra. Carla Torras 

 

4t A Sr. Héctor Tirado 

4t B Sra. Purificació Civit 

4t C Sr. Meritxell Santolaria 

4t D Sra. Azahara Clemente 

4t E Sr. Juanjo Ramón 
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COORDINACIÓ BATXILLERAT: Sr. Toni Lores  
 
 

TUTORIES DE BATXILERAT 

1r  BTX A Sra. Concepció Castellana 

1r  BTX B Sra. Anabel Puy 

1r  BTX C Sr. Marc Ruano 

2n BTX A Sr. Sergi Aguilar 

2n BTX B Sra. Maria de Prado 

2n BTX C Sra. Neus Camarasa 
 

 

COORDINACI Ó CICLES FORMATIUS PROFESSIONALS:    
                                            GRAU MATÍ : Sra. Laura Abad 

GRAU TARDA :  Sr. Albert Esteruelas 
 
 

 
 

TUTORIES DE CICLES FORMATIUS 2019-2020 
 

TUTORIES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA  (1r curs A)               Sr. Sergi Fernández 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA  (1r curs B)               Sra. Carme Roch 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA  (2n curs A)              Sra. Patrícia Tamarit 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA  (2n curs B)              Sra. Montse Grau 

CURES AUXILIARS  INFERMERIA  (A)  MATÍ  Sra. Mercè Planell 

CURES AUXILIARS  INFERMERIA  (B)  MATÍ  Sra. Paqui Alcalde 

CURES AUXILIARS  INFERMERIA  (C)  MATÍ Sra. Elisabet Romero 

CURES AUXILIARS  INFERMERIA  (A)  TARDA  Sr. Alberto Gutiérrez  

CURES AUXILIARS  INFERMERIA  (B)  TARDA  Sra. Sandra Martínez 

FARMÀCIA I  PARAFARMÀCIA 1r TARDA Sr. Robert Donat 

FARMÀCIA I  PARAFARMÀCIA 2n TARDA Sra. Sandra Artigas 

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 1r  TARDA 

Sra. Dolors Pujol  

ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 2n  TARDA 

Sra. Alejandra Mora 
 

 

 

 

 

 

 

 

TUTORIES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
 

ADMINISTRACIÓ I FINANCES  1r Sr. Jordi Bescós 

ADMINISTRACIÓ I FINANCES  2n Sra. Lurdes Vaquero 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r MATÍ   Sra. Rita Diaz  

EDUCACIÓ INFANTIL 2n MATÍ   Sra. Ana Rojo 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r (A) TARDA   Sra. Lara Navarro 

EDUCACIÓ INFANTIL 1r (B) TARDA   Sra. Núria Rodríguez  

EDUCACIÓ INFANTIL 2n (A) TARDA   Sra. Laura Guilera 
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EDUCACIÓ INFANTIL 2n (B) TARDA   Sra. Laia Masó 

DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 1r TARDA Sra. Judit Vime 

DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 2n TARDA Sr. Àngel Fernàndez  

INTEGRACIÓ SOCIAL 1r MATÍ   Sr. Emili Aguado 

INTEGRACIÓ SOCIAL 1r (A) TARDA  Sra. Núria Pera 

INTEGRACIÓ SOCIAL 1r (B) TARDA Sr. Arnau Mira 

INTEGRACIÓ SOCIAL 2n  MATÍ Sra. Núria Llistosella 

INTEGRACIÓ SOCIAL 2n (A) TARDA   Sra. Carme Serrat 

INTEGRACIÓ SOCIAL 2n (B) TARDA   Sra. Eva Gómez 
 

 
 

 

 

CAPS DE DEPARTAMENT 

Departament de Llengua Catalana Sra. Núria Monell 

Departament de Llengua Castellana   Sra. Carmen Pinto 

Departament de Llengües Estrangeres Sr. Luís García 

Departament de Matemàtiques Sra. Patricia Ortega 

Departament de Ciències Experimentals  Sr. Josep Martínez 

Departament de Ciències Socials Sra. Sole Toribio 

Departament de Tecnologia + Visual i 
Plàstica 

Sr. Xavier Damunt 

Departament d’Orientació + Exp. 
(PSI+MU+ED.FIS)    

Sra. Núria Valero 

Departament de Serveis Sociocultural i a la 
Comunitat 

Sra. Vanessa Quintanilla 

Departament de Sanitària Sra. Eva Llobell 

Departament d’Administració i Gestió Sr. Xavier Juan 

Departament de FOL Sra. Gisela Santiesteve 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIONS 

Coordinació de FP (FCT) Sra. Nieves Anguas 

Coordinació  ACREDITA’T Sra. Mª Rosa Heras 

Coordinació de Qualitat Sr. Xavier Damunt 

Coordinació MEDIGALLECS Sra. Carme Roch /Sra. Lara Navarro 

Coordinació d’Informàtica (matí/tarda) Sr. Manel Merino  

Coordinació Primària-Secundària  Sra. Marta Santiuste 

Coordinació del Pla Català d’Esport a l’Escola Sr. César Monfort 

Coordinació de Servei comunitari Sra. Sole Toribio 

Coordinació de Riscos i Pla d’Emergència Sr. Guillem Gay 

Coordinació CASE (ESO-BTX/ FP) Sra. Cristina Sotodosos/Sr. Oscar 
Font 

Coordinació LIC Sra. Núria Monell 

Coordinació Revista del centre Sra. Neus Camarasa 

Coordinació Biblioteca del centre Sra. Neus Camarasa 

Coordinació mobilitat alumnat FCT (intercanvis) Sra. Montse Grau 
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Coordinació Pla Lector Sra. Núria Monell 

Coordinació Comissió de Festes Sra. Mati Galera 

 
 
 

3. CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-20 
 

 ACOLLIDA INICI DE CURS 
 

DATA HORA  CURS 

 
 
 
DIJOUS  
12/09/2019 

9:30 h.  1ESO 

11:00 h.  2ESO 

12:00 h.  3ESO 

13:00 h.  4ESO 

DIVENDRES 
13/09/2019 
 
 
 

9:00 h.  1 BATX 

10:00 h.  CAI (MATÍ) 

11:30 2 BATX 

15:00 h.  
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

DOC I ADM. SANITÀRIES 

16:00 h.  ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ DEP. 

17:00 h.  CAI (TARDA) 

18:30 h. FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 

DILLUNS 
16/09/2019 
 
 
 
 

10:00 h.  EDUCACIÓ INFANTIL (MATÍ) 

11:30 h.  INTEGRACIÓ SOCIAL (MATÍ) 

12:30 h.  GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

16:00 h.  INTEGRACIÓ SOCIAL (TARDA) 

17:00 h.  EDUCACIÓ INFANTIL (TARDA) 
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 CONFERÈNCIES INAUGURALS 
 
 

DATA HORA ADREÇAT TÍTOL CONFERENCIANT 

DIMARTS 
10/09/19  

12:00 Professorat  
EL CANVI 
METODOLÒGIC EN 
L’EDUCACIÓ 

ÀLEX LETOSA PORTA. Professor associat i 
consultor d’universitat a la UAB i a la UOC. Ha 
realitzat la seva tesi doctoral en Psicologia Clínica 
i de la Salut. Ha treballat a infantil, primària, 
especialitzat en direcció educativa amb un 
Projecte de direcció centrat en la innovació i en la 
millora de la convivència, amb el qual va obtenir 
el premi Dialoga d’ESADE el 2017.  

   DIJOUS 
12/09/19 

9:30 1 ESO La vida i el risc BOMBERS DE BARCELONA. 

11:00 2 ESO L’esport i la salut  
CARME ROCH FERNÁNDEZ.  Professora de 
l’Institut de Gestió Administrativa i especialista en 
formació a través de l’activitat física. 

12:00 3 ESO 
Perills d’internet i 
situacions de risc 

MOSSOS D’ESQUADRA. 

13:00 4 ESO 
Educació emocional a 

través de l’art 

NÚRIA MOLINA MOLINA. Arterapeuta, 
acompanyament a través de l’art, moviment i 
teatre per a la infància i l’adolescència. 

DIVENDRES 
13/09/19 

 
9:00 

 
1 BATX 

La universitat del segle 
XXI 

JOAN CARBONELL MANILS, degà de la 
facultat de filosofia i lletres de la UAB. 

10:00 CAI MATÍ 
CAI com a projecte de 

futur 
LLUÍS RODRÍGUEZ DOPAZO, professor de 
CAI a l’INS Investigador Blanxart. 

11:30 2 BATX Experiències  EXALUMNES DE L’INS GALLECS 

15:00 
1R I 2N AFI +1R 

I 2N DAS 
Comunicació i Xarxes 
Socials 

ÀLEX LÓPEZ. Exalumne de l’INS Gallecs. 

16:00 1R I 2N APSD Jo també seré gran 
MONTSE TARRÉS, Directora de l’Institut 
Municipal de Discapacitats de Mollet del Vallès. 

17:00 CAI TARDA Sóc auxiliar d’infermeria. 
ALBERT MILLÁN AGUILERA. Exalumne de 
l’INS Gallecs 

18:30 1R I 2N FARM El món de la farmàcia 
JUDIT VIME JUBANY. Professora de l’INS 
Gallecs. 

DILLUNS 
16/09/19 

10:00 
1R I 2N  EI 

MATÍ 
Guiar i educar 

RUT GUARDADO ROMERO. Escola Bressol El 
petit Moll de Can Pacià. 

11:30 1R I 2N IS MATÍ 
Integrar els nouvinguts 

al país 
LLUÍS MARTÍNEZ CAMPS, Síndic Personer de 
Mollet del Vallès. 

12:30 
1R I 2N GESTIÓ 
ADMINISTRAT. 

Reptes de futur 
MONTSE GRAU PRATGINESTOS. Professora  
de l’INS Gallecs. 
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16:00 
1R I 2N IS 

TARDA 
El dret a la diversitat 

MONTSE TARRÉS NOGUÉS, Directora de 
l’Institut Municipal de Discapacitats de Mollet del 
Vallès. 

17:30 
1R I 2N EI 

TARDA 
Trets d’identitat de les 

Escoles Bressol de Mollet 
SANDRA PALMA SIMÓN. Gerent de l’IME de 
Mollet del Vallès. 

 

 

 VACANCES ESCOLARS I DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ.  
 

VACANCES ESCOLARS 

NADAL 
Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener 
de 2020, ambdós inclosos. 

SETMANA SANTA 
Del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020 ambdós 
inclosos. 

 DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ  

Dilluns 4 de novembre 2019.  
Dijous 5 de desembre 2019. 
Dilluns 24 de febrer de 2020. 
Dijous 30 d’abril de 2020. 

FESTA MAJOR D’HIVERN DE MOLLET DEL 
VALLÈS 

Dimecres 22 de gener de 2020. 

FINAL DE CURS 2019-2020 
Les activitats docents (ESO) amb alumnes 
finalitzaran el 19 de juny del 2020. 

 

o Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 
2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 7844, de 

1.4.2019) 

 

 
 

 

4. ELS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR1 
 

                                        
1 En el dossier del curs trobaràs especificats tots aquells aspectes concrets que necessites saber: horaris, 

professorat, mòduls teòrics, pràctiques, criteris d’avaluació, reclamacions de notes... 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=845626&language=ca_ES
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La Formació Professional, que s’ordena en cicles formatius de Grau Mitjà (CFPM) i de Grau 
Superior (CFPS), és un conjunt d'ensenyaments que proporcionen la formació necessària i 
capaciten per a l'exercici de diverses professions. 

Els cicles formatius consten d’un o dos cursos acadèmics, en total o 1400 h. o 2000 h. 
Aquestes hores inclouen hores de formació al centre educatiu i hores destinades a la 
formació pràctica en centres de treball. Cursar un CFPS dóna la titulació de TÈCNIC o 
TÈCNICA SUPERIOR i la possibilitat de treballar. També podràs optar a seguir estudiant a la 
universitat. 

Les tutories 

a) Els professors-tutors/es són les persones que acompanyen el grup d'alumnes que tenen 
al seu càrrec, ajudant i guiant l’alumnat, assessorant-lo per tal d’equilibrar el seu 
currículum,... En definitiva, orienten el grup tant pel que fa als aspectes personals i 
escolars ara, com professionals més endavant. 
 

L’acció tutorial 

La formació integral de l’alumne/a ha d’incloure tant el camp de les disciplines que 
conformen el seu currículum com el camp de l’orientació. D’aquesta manera es podrà donar 
resposta a aspectes de la seva educació integral que habitualment queden fora de la 
programació específica de les matèries. L’adolescent necessita encara ser orientat, no 
solament a nivell acadèmic, sinó també a nivell personal i professional. 

Des d’aquesta perspectiva, el tutor/a té un paper transcendent en el procés escolar de 
l’alumne/a ja que: 

 Completa aspectes formatius de la seva personalitat. 
 Procura que el procés d’aprenentatge es realitzi en les millors condicions 

acadèmiques possibles. 
 L’orienta dins l'opcionalitat que ofereix l’estructura del Batxillerat. 
 Canalitza les relacions Institut-família. 

 Afavoreix la reflexió sobre els factors personals i les exigències socials que 
condicionen els seus desigs i decisions pel que fa al seu futur laboral. 

 Aquesta tasca, de la qual el professor - tutor/a és responsable directe, ha de ser 
compartida per tot l'equip de professors, que actuarà sota la seva coordinació. 

Aquesta tasca, de la qual el tutor/a és responsable directe, ha de ser compartida per tot 
l'equip de professors, que actuarà sota la seva coordinació. 

El centre ha elaborat un PAT (Pla d’Acció Tutorial) recollint els aspectes essencials de la 
feina que cal fer, incloent les feines de l’alumnat que cursa la FP dual. 

 
Contactes i entrevistes amb el tutor/a 

Els contactes i entrevistes amb el Professor/a Tutor/a s’han de concertar sempre 
prèviament.  El tutor/a també realitza una hora de tutoria durant la setmana per tal de 
tractar els temes determinats en el Pla d’Acció Tutorial (PAT). Pots aprofitar aquest moment 
per a fer consultes. Cada tutor/a té unes hores per atendre l’alumnat de manera individual 



 

 

Codi: DOSSAL-CFGS 
Dossier informació Alumnat CFGS 

Responsable: Coordinadors Cicles F 

Versió: 1 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada 

imprès 
Pàgina 11 de 25 

 

 

en la que s’anirà posant en contacte amb l’alumnat; podeu aprofitar aquesta hora per a 
demanar una tutoria individual.  

b) IMPORTANT. Cal tenir present que, com indica la normativa, si un alumne/a ja és 
major d’edat, el tutor o tutora no pot informar les famílies si no disposa d’una 
autorització expressa de l’alumne/a. 

 
 

Davant d’algun dubte o problema què cal fer? 

Cal que l’alumne sàpiga on s’ha de dirigir quan tingui algun dubte o problema. 

Si el dubte o problema és d'una matèria en concret, haurà de parlar amb el professor o 
professora d’aquella matèria; en canvi, si és qualsevol altre problema, s’ha de dirigir al seu 
tutor o tutora. I, si no s’ha pogut resoldre, s’haurà de seguir el camí que et detallem a 
continuació en el següent esquema: 

CFGS  
 

 
   Alumne/a             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informació general sobre convalidacions. 

Durant el primer trimestre el/la tutor/a t’informarà de les possibles convalidacions i el tràmit 
que has de realitzar si tens altres estudis del mateix nivell o superior d’acord amb la 
normativa vigent.  

Les proves d’accés a la Universitat (PAU) 

La Prova d'Accés a la Universitat a partir de l'any 2010 s'estructura en dues fases: 
 una fase general obligatòria  
 una fase específica de caràcter voluntari  

 

Cap  de Departament 

Coordinació Cicles Coordinació FP 

Cap d’Estudis FP 
Coordinació 

Pedagògica 

DIRECCIÓ 

Tutor/a 
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A l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Superior només l’afecta la 
fase específica. Ara bé, com a titulats tècnics i tècniques superiors tenen accés a la 

universitat sense haver de fer cap prova obligatòria, essent la seva nota d’accés la 
qualificació mitjana dels estudis cursats per obtenir el títol de tècnic/a superior (fins a deu 
punts). Aquesta qualificació té validesa indefinida i ha d’estar compresa entre cinc i deu 
punts. Per tant, la fase específica és per pujar nota (4 punts extres, fins 14). És important 
que t'informis de quines són les matèries que ponderen per als estudis universitaris 
que vols fer. Es tindrà en compte les matèries de les quals t'has examinat, sempre i quan 
obtinguis una puntuació mínima de 5 punts. Durant el curs a tutories se’t 
proporcionarà la informació necessària i bàsica que pots completar consultant 
tota la informació a http://universitats.gencat.cat/ca/pau/).  

El curs 2013-2014 es va crear una prova específica (PAP) per l’alumnat que es volia 
matricular d’estudis de mestre/a i Educació Física. Durant el curs el teu tutor o tutora 
t’informarà adequadament, però pots consultar tota la informació a 
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/.  

 
4.1 PROJECTES EN QUÈ PARTICIPA L’INS GALLECS 
 

 Projecte Pla Lector (1r i 2n ESO)  
 

Des del curs 2014-15 a l’INS Gallecs hi ha implementat un Pla Lector de Centre al primer 
cicle d’ESO. Els objectius generals responen als tres eixos en què s'articula el Pla d’Impuls 
a la lectura: 

 Saber llegir.  

 Llegir per aprendre.  

 Gust per llegir. 

 

 

 Projecte de Mediació MEDI-GALLECS.  
 

Resolució de conflictes mitjançant el diàleg. La mediació escolar és un mètode educatiu 
de resolució de conflictes mitjançant la intervenció d’una tercera persona amb formació 
específica amb l’objectiu d’ajudar les parts a obtenir per elles mateixes un acord 
satisfactori. El procés de mediació pot utilitzar-se com a estratègia preventiva en la gestió 
de conflictes entre els membres de la comunitat escolar. L’INS Gallecs ofereix aquest 
servei des de fa quinze anys i s’ha convertit en un referent municipal pel que fa a la 
gestió de la convivència entre la comunitat educativa a través del diàleg i la cooperació 
entre persones. 

 
 

 Projecte d’FP dual. Organització de la formació en alternança.  
 

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/prova_aptitud/
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Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació 
professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació 
professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes. L'alumne rep part de la 
formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats 
formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació 
professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta 
distribució de la formació. El curs 14-15 vam iniciar la FP dual en la modalitat d’alternança 
simple en el CFGS d’Educació Infantil. Aquest curs 19-20 iniciem la formació DUAL al 
CFGS d’Administració i Finances; tenim tot el CFGM de Gestió Administrativa, Farmàcia i 
Parafarmàcia i CFGS d’Educació Infantil en DUAL. 

 

 Programa d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència laboral.  
 

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de 
reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o 
en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 
d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació 
professional inicial. El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema 
educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves 
possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per 
aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per 
participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant 
l'experiència laboral o en activitats socials. Per la seva banda, el Servei de reconeixement 
acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats 
socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin 
tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un 
determinat cicle formatiu. 

 

 Projecte ERASMUS: formació FCT a Alemanya (Ravensburg, ...).  
 

En col·laboració amb la Comunitat Europea, tornarem a tenir alumnes de Cicles 
Formatius realitzant part de la Formació en Centres de Treball a la ciutat de Ravensburg 
(Alemanya). Al centre se li ha renovat la carta Erasmus pel període 2015-2020. 

 
 Centre col·laborador en les Jornades Tècniques de l’IOC (Família 

Sanitària).  
 

L’IOC disposa de centres de suport (o centres col·laboradors) a diferents indrets del 
territori per tal de donar determinats serveis, segons els estudis. L’Institut Gallecs 
continuarà col·laborant aquest curs 2019-2020 en les jornades tècniques del CFPM de 
Cures Auxiliars d’Infermeria. 

 
 Pla Català d’Esport a l’Escola: dinamització de l’esport extraescolar.  

 



 

 

Codi: DOSSAL-CFGS 
Dossier informació Alumnat CFGS 

Responsable: Coordinadors Cicles F 

Versió: 1 
Aquest document pot quedar obsolet una vegada 

imprès 
Pàgina 14 de 25 

 

 

Els Departaments d'Ensenyament i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
aquest últim mitjançant la Secretaria General de l'Esport, impulsen el Pla català d'esport 
a l'escola adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves, tant els 
nens com les nenes, els nois i especialment les noies, en activitats físiques i esportives 
en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per 
a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables. 

 
 Projecte  Servei Comunitari 4t ESO.  

 

L'impuls del servei comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria és una acció que 
vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, 
aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i 
capacitats al servei de la comunitat. D’acord amb l’article 16 del Decret 187/2015, de 25 
d’agost, el Servei Comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la 
competència social i ciutadana. L’INS Gallecs desenvoluparà diferents projectes que 
aniran vinculats a algunes àrees de 4t d’ESO. Són projectes transversals que afecten a 
tot l’alumnat del nivell. Des de la Coordinació del Servei Comunitari es fa una distribució 
equitativa en la participació de l’alumnat en els projectes. 

 DONES MIGRADES 

 TEACords. 

 PROBLEMES GLOBALS SOLUCIONS LOCALS.                      

 L’HORA DEL CONTE-LECXIT. 

 ACAPTA DE SANG 

 

5. COMUNICACIONS AMB L'INS 

Per correu ordinari: C/ Cesc Bas, 3. 08100. Mollet del Vallès 
Per telèfon: 93.570.53.43 
Per fax: 93.570.53.43 
Per E-mail: iesgallecs@xtec.cat 
Seguiu-nos al web del centre   http://insgallecs.cat/ 

Twitter, Facebook i Instagram @insgallecs.cat  

 

                        
 

6. SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Les sortides i activitats complementàries que estan previstes a CFGM, tenen caràcter 
obligatori per a tot l'alumnat, ja que aquestes activitats s'orienten vers l’assoliment de les 
competències bàsiques i  dels objectius d'aprenentatge (complementaris al treball escolar) 
o bé tenen  caràcter formatiu (sociabilitat, convivència, relacions grupals,...). A cada sortida 

mailto:iesgallecs@xtec.cat
http://insgallecs.cat/
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els pares o tutors legals de l’alumnat menor d’edat hauran de firmar una autorització que 
els informarà del lloc, data i preu. Les sortides i activitats han d'estar aprovades pel Consell 
Escolar del Centre. 

A l’inici de curs es lliurarà als pares, perquè el signin, el full d’autorització de les sortides 
que es realitzaran dins del municipi. 
 
L’alumnat que no estigui al corrent de pagament de les quotes del centre no 
podrà assistir ni a viatges ni a sortides lúdiques. 

 

7. ALGUNES NORMES DE FUNCIONAMENT...! 

7.1 ENTRADES I SORTIDES 

1. L'horari general de l'INS GALLECS és de 8 a 21:30 hores. A partir d’aquest curs 2018-19 

l’alumnat de l’ESO i Batxillerat farà horari intensiu des de les 8:00 a les 14:30.  

Cada Grup-classe té el seu horari específic, on s'indiquen les hores que cal estar al centre. 

2. La porta d'entrada s'obrirà 5 minuts abans de l’inici de les classes. 

3. Fora d'aquest horari l'accés al centre estarà controlat i caldrà justificar per escrit els 

retards. Es recorda que “adormir-se” és un retard injustificat. 
4. L’alumnat ha de portar sempre el Carnet d’Estudiant del Centre per a la seva identificació 

i l’ha de mostrar a sempre que se li demani. 

 

7.2  HORA DE PATI 

1. El pati es farà d'11 a 11:30 hores del matí. 

2. Durant l'estona de pati cap alumne/a restarà a les aules ni als passadissos, excepte que 

estigui acompanyat per professorat. 

3. Les aules estaran tancades a l'hora de pati. 

4. Només podran sortir del centre a l’hora de pati els alumnes de Batxillerat i Cicles 

Formatius Professionals, prèvia presentació del Carnet d’Estudiant de l’INS, si els 

conserges o Professorat de  Guàrdia  ho requereixen. Els alumnes d’ESO no poden 

sortir de l’INS a l’hora del Pati. L’incompliment d’aquesta norma es 

considerarà una falta greu. La porta del centre romandrà tancada des de les 

11:10 h fins a les 11:25 h. Durant aquest temps els alumnes de BTX i CF no 

podran entrar ni sortir de l’INS. En cas que un/a professor/a, de manera 

extraordinària, allargui l’activitat lectiva per enllestir una tasca acadèmica, haurà 

d’acompanyar l’alumnat a la porta del centre. 

5. L’Aula d’Estudi-Biblioteca restarà oberta a l’hora de pati i s’indicarà l’horari específic a la 

porta. 

 

7.3 ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

1. L'assistència a classe és obligatòria i s’ha de lliurar el justificant de faltes 
d’assistència al Professor/a – Tutor/a corresponent, ja sigui a través del model de 
faltes d’assistència que trobareu a consergeria o bé amb l’agenda. Per l’alumnat de l’ESO, 
el control d’assistència a l’aula es comunicarà a les famílies, al matí i/o de la tarda de 
cada dia.  

L’acumulació de faltes d’assistència no justificades pot ser motiu de “comunicats de 
conductes contràries a les normes de convivència”, (“partes”). 
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2. La falta d’assistència reiterada a classe d’un mòdul podrà significar la pèrdua 
del dret a l’avaluació continua (20% de faltes injustificades). 

3. Pel bon funcionament de les activitats del Centre, cal que la puntualitat sigui respectada 
de forma rigorosa per tothom. Cal justificar per escrit les faltes de puntualitat o 
retards. La reiteració de retards injustificats serà  motiu de comunicats de 
conductes contràries a les normes de convivència, (“partes”). 

4. És obligatori portar el material necessari (ordinador, dossiers, bolígrafs, llapis, 
llibretes, xandall, etc.) per tal de seguir les classes adequadament.  

5. Si els alumnes han de telefonar per alguna urgència, el professorat ja els ho facilitarà. 
Els pares poden trucar a l’INS, al telf. 935705343.  

 

7.4  COMPORTAMENT 

1. La convivència s'ha de basar en el respecte mutu entre les persones. Cal respectar els 
companys i professors en el tracte i manera de parlar (no als crits, insults, ........) 

2. Tot l’alumnat té l’obligació de seguir les indicacions de qualsevol professional del Centre 
(Professorat, Conserges, Administratius, ....). 

3. Abans d'entrar en una aula on s’estigui fent classe, cal trucar a la porta i, a l’entrar, 
dirigir-se adequadament al Professor/a. 

4. Entre classe i classe, els alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO restaran 
obligatòriament dins de l’aula, sempre que no s’hagi de realitzar canvi d’espai. 

5. Les classes s’acaben quan ho diu el professor/a. Abans  que soni el timbre no es 
pot sortir de l’aula. 

6. En els canvis d’aula no s'ha de córrer, ni cridar pels passadissos. 

7. Les deixalles (papers, plàstics, ...) es llençaran sempre a la paperera. 

8. Està totalment prohibit fumar en tot el recinte escolar (ni als patis, lavabos, 
bar, etc.). Qualsevol incompliment d’aquesta norma serà immediatament 
sancionat. 

9. No es pot menjar, beure o menjar xiclet  i/o llaminadures dins l'aula. 

10.  Davant qualsevol dubte sobre l'assistència o no d'un determinat Professor/a, passats els 
10 primers minuts, l’alumne delegat/da de classe s'ha de dirigir al Professorat de guàrdia. 

11. Cal tenir una actitud de respecte total per les instal·lacions i el material del Centre, 
vetllant per la seva neteja i conservació. Si s'ocasiona algun desperfecte cal notificar-lo 
de seguida al Tutor/a, per poder-ho solucionar. 

12. Tanmateix s’ha de respectar la propietat dels altres, ni malmenar-la ni prendre-la. 

13. L’alumne/a té l’obligació d’identificar-se amb el Carnet Escolar davant del 
requeriment de qualsevol professional del Centre (Professorat, Conserges, 
Administratius, ....). 

14. Els lavabos de les plantes primera, segona i tercera són d’ús pels alumnes de 

BTX i Cicles Formatius, prèvia demanda de la clau al professor, ja que restaran 

sempre tancats.  

Els alumnes d’ESO utilitzaran els lavabos de la planta baixa, previ control del 

professor/a de guàrdia, que és qui obra i tanca la porta.  (No es deixaran les 

claus a l’alumnat d’ESO). 

15.  No es pot utilitzar el mòbil a l'aula sense permís del professor/a. En  cas 

d’incompliment d’aquesta norma, el professor/a podrà requisar el dispositiu i el 

deixarà sota custòdia de Cap d’Estudis fins que el tutor/a de l’alumne/a convoqui 

a la família perquè vinguin a recuperar-lo.    
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16. Dins l’aula no es poden portar gorres, viseres, ulleres de sol, etc. 

 

7.5 MESURES DISCIPLINÀRIES 

1. Procura parlar amb el/la Tutor/a quan ho creguis necessari, i més quan sorgeixi algun 
problema, per tal de no haver d’arribar a l’aplicació de mesures disciplinàries. El diàleg 
entre alumne/a i Professor/a ha de prevaler sempre. 

2. S'aplicaran amb rigorositat les mesures disciplinàries a partir de l'incompliment de les 
conductes tipificades al Decret de Drets i Deures dels Alumnes, després d’esgotar el 
camí del diàleg. 

 

7.5.1 CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CENTRE: 

a) Faltes injustificades de puntualitat o assistència al Centre. 
b) Actes d'incorrecció o desconsideració amb membres de la Comunitat educativa. 
c) Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre. 
d) Actes d'indisciplina/injúries/ofenses contra membres de la comunitat educativa. 
e) Deteriorament intencionat de les dependències del centre, del seu material o de la 

comunitat educativa. 
f) Altres actes que alterin el desenvolupament normal de les activitats del Centre, que no 

siguin faltes. 
 
7.5.2 CONDUCTES GREUMENT PERJUDICIALS PER A LA CONVIVÈNCIA EN EL 
CENTRE: 
a) Actes greus d'indisciplina/injúries/ofenses contra membres de la Comunitat educativa. 
b) Agressió física o amenaces contra membres de la Comunitat educativa. 
c) Suplantació de personalitat (en la vida docent), falsificació o sostracció de document i 

material acadèmic. 
d) Deteriorament greu i intencionat de les dependències del Centre, del seu material o de 

la Comunitat educativa. 
e) Actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del 

Centre. 
f) Actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials contra la salut i la integritat personal 

de la Comunitat educativa. 
g) La reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència. 
 
 

8. DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT  

8.1 DRETS DE L’ALUMNAT 

a) L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament de 
la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats 
en la nostra societat. 

b) L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, 
per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb 
els objectius i continguts de l'ensenyament. 
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c) L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, 
a la llibertat de consciència i respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences 
i conviccions. 

d) L’alumnat té dret al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la 
seva dignitat personal; a la protecció contra tota agressió física, emocional o moral; a 
dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades; 
a un ambient convivencial que fomenti el respecte i solidaritat entre els companys. 

e) L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que 
preveu la legislació vigent. 

f) Els centres docents sostinguts amb fons públics  regularan mitjançant els corresponents 
reglaments de règim interior el sistema de representació de l’alumnat mitjançant 
delegats/des, el funcionament d’un consell de delegats/des i la representació de 
l’alumnat en el Consell Escolar del Centre. 

g) L’alumnat té dret a reunir-se en el centre. L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà  
d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les 
activitats docents. 

h) L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d’alumnes 
tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres 
centres educatius. 

i) L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb 
llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del 
respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

j) L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i 
la llibertat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus 
coneixements i les seves capacitats. 

k) L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de 
tipus personal, familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions 
adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 

l) L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d'infortuni familiar, malaltia o accident. 
En els casos d'accident o de malaltia prolongada l’alumnat té dret a l'ajut que necessiti, 
ja sigui mitjançant l'orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que 
l'accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar. 

m) Les accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres educatius que suposin una 
transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixen el Decret 279/2006 de 4 de juliol 
o del seu exercici, poden ser objecte de queixa o de denuncia per part de l’alumnat 
afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d’edat, del  Director del Centre. 

 

8.2 DEURES DE L’ALUMNAT 
 
a) L’alumnat té el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de 

la comunitat escolar. 
b) L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves 

aptituds personals i l'aprofitament dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat 
d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. Aquest deure es concreta en 
l’obligació d’assistir a classe, participar en les activitats formatives, realitzar les tasques 
encomanades pel professorat, respectar el dret a l’estudi i la participació dels 
companys en les activitats formatives. 
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c) El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic de 
l’alumnat implica les obligacions següents: respectar la llibertat de consciència i les 
conviccions religioses, morals ideològiques, la dignitat, la integritat i la intimat de tots 
els membres de la comunitat educativa; no discriminar cap membre de la comunitat 
educativa; respectar el caràcter propi del centre; respectar els bens mobles i les 
instal·lacions del centre; complir les normes de funcionament de centre; respectar i 
complir les decisions del professorat i personal del centre; participar i col·laborar 
activament amb la resta de membres de la comunitat escolar; propiciar un ambient de 
convivència positiu i de respecte. 

 
 

 

                                          

 

 

  

                

 

 

 
 

 

9. SERVEIS DEL CENTRE. 

9.1 SERVEI DE MENJADOR: La gestió d'aquest servei es realitza mitjançant una 
concessió a les persones que porten el Bar de l’Institut. Els alumnes que es vulguin 
quedar a dinar, han d'avisar abans de les 12 hores del migdia directament al bar, i abonar 
l’import del menú. 

 
9.2 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: L'Associació de Pares d'Alumnes (AMPA) 
organitza activitats tant per a nois com per a noies en horari no lectiu (tardes). També 
porta l'organització d'activitats culturals, formatives, ... Els pares i/o alumnes interessats 
en aquestes activitats han de posar-se en contacte amb l'AMPA. (Veure dossier 
específic). 

 
9.3 SERVEI DE MEDIACIÓ:   El servei MEDI-GALLECS té per objectiu ajudar a resoldre 
els conflictes mitjançant el diàleg (alumne/a-alumne/a, alumne/a-professor/a, pares-
professors/es, etc) amb la participació d’un equip de  mediació. Els tutors us explicaran 
el procediment que cal seguir. El servei és voluntari i confidencial i s’ubica a la Sala de 
Mediació situada al costat de Direcció. 

 

9.4 ASSISTÈNCIA A ALUMNES AMB DISCAPACITATS AUDITIVES I/O 
VISUALS: Com cada curs escolar, les associacions de l’ONCE  (discapacitat visual) i el 
CREDA (discapacitats auditives), assisteixen i fan un seguiment  als alumnes  que ho 
requereixen. Per més informació dirigir-se al Coordinador de l’ESO. 

 

9.5 LLOGUER DE TAQUILLES: L’alumnat que ho desitgi podrà fer ús de les taquilles 
del centre per guardar les seves pertinences, s’ha de dirigir a Consergeria per sol·licitar-
lo.  

      RECORDA: 

Està totalment 

prohibit fumar en les 

dependències del 

centre 

Llei 28/2005, de 26 de desembre. Resolució 28 de desembre de 2005 
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9.6 FARMACIOLA DEL CENTRE. ATENCIÓ SANITÀRIA. 

La Farmaciola del centre és a Consergeria. En són responsables del manteniment i 
ús els conserges.  

PER NORMA GENERAL NO S’ADMINISTRARAN MEDICAMENTS ALS ALUMNES. 

EN ELS CASOS QUE SIGUI IMPRESCINDIBLE AQUESTA MEDICACIÓ CAL QUE 
S’APORTI: 

  Un informe mèdic on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament i 
on quedi clarament explicat que és imprescindible l’administració del medicament en 
l’horari lectiu. 

 Una autorització del pare, mare, o tutor/tutora on es demani i s’autoritzi al personal del 
centre educatiu que s’administri al fill/ filla la medicació prescrita, sempre que sigui 
imprescindible la seva administració en horari lectiu.  

L’Institut disposa d’un registre dels alumnes amb malalties cròniques on hi ha 
una fitxa amb les actuacions a fer en cas de situació crítica. Si un pare, mare, 
tutor/tutora notifica que el seu fill/filla es troba en aquesta situació cal que s’adreci al  seu 
tutor/a corresponent per emplenar la fitxa. 

 Els alumnes d’ESO que hagin d’anar a visita mèdica no podran sortir del centre 
sense autorització escrita prèvia dels pares i/o tutors legals.  

 El personal del Centre només podrà administrar una medicació quan això podria fer-ho 
el pare, mare, o tutor/a legal, sense una formació especial; en cas contrari, si la 
medicació ha de ser administrada per personal amb una formació determinada, caldrà 
que el centre es posi en contacte amb el Centre d’Assistència Primària més proper.  

 El Centre disposa d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA) que es troba a l’entrada de 
l’Institut. 

 

                                                 

 

 
 

10. PARTICIPACIÓ DE l’ALUMNAT A L’INSTITUT 

11.1 ALUMNAT REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR 

 El Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió del Centre. Està format pels 
representants del Professorat, pares i mares, personal no docent (conserges, 
administratius,..), Ajuntament, Equip Directiu i alumnat, tots elegits per votació.  

 

11.2 CONSELL DE DELEGATS I DELEGADES D’ALUMNES 
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Continuarem amb el funcionament del Consell de Delegats i Delegades de tots els 
cursos, tant de matí com de tarda, que es coordinarà i reunirà periòdicament per tal 
de vehicular les seves reivindicacions, interessos o suggeriments als i les alumnes 
representants del Consell Escolar. 
A la planta baixa hi ha una cartellera específica del Consell de Delegats i Delegades 
de l’alumnat. 

 

11.3 QUEIXES, SUGGERIMENTS I FELICITACIONS 

Al costat de Consergeria hi ha una bústia per a dipositar el “Full” de queixes, 
suggeriments i/o felicitacions que està a disposició de tota la Comunitat Educativa 
a Consergeria. No es tindran en compte els anònims. 

 

11. PLA D’EMERGÈNCIA DEL CENTRE 

L’INS Gallecs disposa d’un Pla d’Emergència que contempla la realització de diversos 

simulacres d’evacuació  del Centre al llarg del curs. Recorda el que has de fer quan soni la 

sirena d’alarma: 

 

CONFINAMENT: l'alarma sona ininterrompudament. 

 Tot l'alumnat ha de romandre a les aules i espais interiors sense poder sortir a 

l'exterior fins rebre l'avís  del coordinador del pla d'emergència  o algun membre de 

l'equip directiu 

 

EVACUACIÓ: l'alarma sona amb tocs intermitents. 

 No perdis la calma i segueix escrupolosament les indicacions del professor/a que 

tinguis en aquell moment. Ell et conduirà al Punt de Trobada del pati, en fila i en 

silenci. 

 Has de deixar tot el material i estris personals a la classe: no hem de perdre temps 

en recollir res! El professor/a tancarà amb clau l’aula. 

 Quan el coordinador del pla d'emergència doni l’ordre pertinent, tornaràs a l’aula. 
 
 
Mollet del Vallès, 12 de setembre de 2019 
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 ANNEX 
 

SISTEMA EDUCATIU 

 
 

 

UNIVERSITAT 

 

  

MÓN LABORAL 

     
PROVA ACCÉS A LA UNIVERSITAT    

(accés per nota)     

  CICLES FORMATIUS 

PROFESSIONALS DE 

GRAU SUPERIOR 
(accés per nota) 

  

 

 

 

18 

17 

EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA 

POSTOBLIGATÒRIA 

BATXILLERAT 

 CICLES FORMATIUS 

PROFESSIONALS DE GRAU 

MITJÀ 
(accés per nota) 

   

(G-ESO) 

  

(G-ESO) 

16 

15 
EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA 

3r i 4t CURS DE l’ESO 

14 

13 
1r i 2n CURS DE l’ESO 

   

 

12 

11 

EDUCACIÓ 

PRIMÀRIA 

CICLE SUPERIOR 

10 

9 
CICLE MITJÀ 

8 

7 
CICLE INICIAL 

   

 

6 

EDUCACIÓ 

INFANTIL 

2n  CICLE 

(PARVULARI) 
5 

4 

3 
1r  CICLE 

(LLAR D'INFANTS) 
2 

1 

 

 
 

FPB 
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FULL DE SUGGERIMENTS I QUEIXES  

 
NOM COGNOMS 

DNI Telèfon de contacte: 

Correu electrònic: 

 

COM A: 
(Marqueu el que procedeixi) 

 Alumne/a 
Curs 

  PROFESSOR   PAS 
  

ALTRES 

 

 
EXPOSA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADREÇAT A:      

(Nom del professor/càrrec: Tutor, professor, Cap d’estudis, Director, Coordinador Pedagògic, altres) 
 
 
 
 
 
Mollet del Vallès a ___________de___________________ de 20___ 
 
Signatura  
 
 
 
 
 

DIPOSITAR A LA BÚSTIA DE SUGGERIMENTS O PER REGISTRE D’ENTRADA A SECRETARIA 
NO S’ADMETRAN ELS FULLS ANÒMINS

 
Pare/Mare 

Nom alumne/a Curs  
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FULL DE RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS  

 
NOM COGNOMS 

DNI Telèfon de contacte: 

Correu electrònic: 

 

COM A: 
(Marqueu el que procedeixi) 

 Alumne/a 
Curs 

 

 
EXPOSA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADREÇAT A DIRECCIÓ 
 
 
 
 
 
Mollet del Vallès a ___________de___________________ de 20___ 
 
Signatura  
 

 
Pare/Mare 

Nom alumne/a Curs  
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SOL·LICITUD SERVEI DE MEDIACIÓ 
 
Alumne: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Grup: ___________________________  Tutor/a: ________________________________________________________ 
 
Data: ___________________________ 
 

 

Explica la situació que t’ha portat a demanar aquest  Servei: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat: 
 

 
 
Coneixes la manera com es realitza la Mediació:  Sí                  No  
 

Explica breument el motiu pel qual has decidit utilitzar la Mediació: 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 
 


