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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 de 120 professors amb
una matrícula de 1650 alumnes aproximadament distribuïts en 54 grups:


28 grups de Cicles Formatius de 3 Famílies Professionals: Administració i Gestió,
Sanitària, Serveis Socioculturals i 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 Barcantina 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
CAP D’ESTUDIS
CAP D’ESTUDIS ADJUNT
CAP D'ESTUDIS FORMACIÓ PROFESSIONAL
COORDINADOR PEDAGÒGIC
SECRETÀRIA

Sra. Flora Vázquez
Sra. Angels Guillaumes Ràfols
Sra. Magda Rodríguez
Sra. Mª Rosa Heras
Sr. Jordi Ballester
Sra. Maria José Loscos Aranda

COORDINACIÓ D’ESO: Sra. Eva Mª Lahuerta Vallez
COORDINADORS DE NIVELL (ESO)
1r ESO
Sra. Marta Santiuste Ferré
2n ESO
Sra. Eva Sánchez
3r ESO
Sra. Paual Bayona Lluesa
4t ESO
Sra. Raquel Pérez
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1r
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2n

B

2n

C
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D
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TUTORIES D'ESO
GRUP TUTORS/ES
A
Sr. Xavier Barrios
B
Sra. Laura Martínez
C
Sra. Laura Vegas
D
Sra. Neus Català
E
Sra. Concepció Cabezuelo
A
Sr. Andreu Marco

Sra. Aida Marín
Sra. Carme Sellabona
Sra. Aixa Traore
Sr. Xavier Calbo
Sra. Sonia Calvo

Sr. Albert Rosell
Sr. Ferran Campmajó
Sra. Ariadna Cano
Sra. Carla Torras
Sr. Héctor Tirado
Sra. Purificació Civit
Sra. Meritxell Santolaria
Sra. Azahara Clemente
Sr. Juanjo Ramón
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COORDINACIÓ BATXILLERAT: Sr.Antonio Lores Gallardo
TUTORIES DE BATXILERAT
1r A BTX
Sra. Concepció Castellana Perelló
1r B BTX
Sra. Anabel Puy Calvo
1r C BTX
Sr.Marc Ruano Ollé
2n A BTX
Sr. Sergi Aguilar Valldeoriola
2n B BTX
Sra. Maria de Prado Pino
2n C BTX
Sra. Neus Camarasa Lluch

COORDINACIÓ CICLES FORMATIUS PROFESSIONALS:
GRAU MITJÀ: Sra. Laura Abad
GRAU SUPERIOR: Sr. Albert Esteruelas

TUTORIES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (1r curs A)
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (1r curs B)
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (2n curs A)
GESTIÓ ADMINISTRATIVA (2n curs B)
CURES AUXILIARS INFERMERIA (A) MATÍ
CURES AUXILIARS INFERMERIA (B) MATÍ
CURES AUXILIARS INFERMERIA (C) MATÍ
CURES AUXILIARS INFERMERIA (A) TARDA
CURES AUXILIARS INFERMERIA (B) TARDA
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 1r TARDA
FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 2n TARDA
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA 1r TARDA
ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE
DEPENDÈNCIA 2n TARDA
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Sr. Sergi Fernández
Sra. Carme Roch
Sra. Patricia Tamarit
Sra. Montse Grau
Sra. Mercè Planell
Sra. Paqui Alcalde
Sra. Elisabet Romero
Sr. Alberto Gutiérrez
Sra. Sandra Martínez
Sr. Robert Donat
Sra. Sandra Artigas
Sra. Dolors Pujol
Sra. Alejandra Mora
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TUTORIES DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 1r
ADMINISTRACIÓ I FINANCES 2n
EDUCACIÓ INFANTIL 1r MATÍ
EDUCACIÓ INFANTIL 2n MATÍ
EDUCACIÓ INFANTIL 1r (A) TARDA
EDUCACIÓ INFANTIL 1r (B) TARDA
EDUCACIÓ INFANTIL 2n (A) TARDA
EDUCACIÓ INFANTIL 2n (B) TARDA
DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 1r TARDA
DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA 2n TARDA
INTEGRACIÓ SOCIAL 1r MATÍ
INTEGRACIÓ SOCIAL 1r (A) TARDA
INTEGRACIÓ SOCIAL 1r (B) TARDA
INTEGRACIÓ SOCIAL 2n MATÍ
INTEGRACIÓ SOCIAL 2n (A) TARDA
INTEGRACIÓ SOCIAL 2n (B) TARDA

Codi: DOSSAL-BTX
Responsable: Coordinació BTX
Versió: 1

Sr. Jordi Bescós
Sra. Lurdes Vaquero
Sra. Rita Diaz
Sra. Ana Rojo
Sra. Lara Navarro
Sra. Núria Rodríguez
Sra. Laura Guilera
Sra. Laia Masó
Sra. Judit Vime
Sr. Àngel Fernàndez
Sr. Emili Aguado
Sra. Núria Pera
Sr. Arnau Mira
Sra. Núria Llistosella
Sra. Carme Serrat
Sra. Eva Gómez
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CAPS DE DEPARTAMENT
Departament de Llengua Catalana
Departament de Llengua Castellana
Departament de Llengües Estrangeres
Departament de Matemàtiques
Departament de Ciències Experimentals
Departament de Ciències Socials
Departament de Tecnologia + Visual i
Plàstica
Departament d’Orientació + Exp.
(PSI+MU+Ed.Fis)
Departament de Serveis Socioculturals i a la
Comunitat
Departament de Sanitària
Departament d’Administració i Gestió
Departament de FOL

Sra. Núria Monell Clapés
Sra. Carmen Pinto Fernández
Sr. Luís García Molina
Sra. Patricia Ortega Martínez
Sr. Josep Martínez Vilella
Sra. Sole Toribio Rodríguez
Sr. Xavier Damunt Masip
Sra. Núria Valero Hernández
Sra. Vanessa Quintanilla Linares
Sra. Eva Llobell Marín
Sr.Xavier Juan Arasa
Sra. Gisela Santisteve de Doria

COORDINACIONS
Coordinació de FP (FCT)
Coordinació del servei d’assessorament
i el servei de Reconeixement de
l’experiència laboral
Coordinació de Qualitat
Coordinació MEDIGALLECS
Coordinació d’Informàtica (matí/tarda)
Coordinació Primària-Secundària
Coordinació del Pla Català d’Esport a
l’Escola
Coordinació de Servei Comunitari
Coordinació de Riscos i Pla
d’Emergència
Coordinació CASE (ESO-BTX/ FP)
Coordinació LIC
Coordinació Revista del centre
Coordinació Biblioteca del centre
Coordinació mobilitat alumnat FCT
Coordinació Pla Lector
Coordinació Comissió de Festes
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Sra. Nieves Anguas Ortiz
Sra. Mª Rosa Heras Vergel
Sr. Xavier Damunt Masip
Sra. Carmen Roch Fernández/Lara
Navarro Ramírez
Sr. Manel Merino Moreno
Sra. Marta Santiuste Ferré
Sr. César Monfort Soler
Sra. Sole Toribio Rodríguez
Sr. Guillem Gay Martí
Sra. Cristina Sotodosos
Alcalde/Sr.Òscar Font Solanilla
Sra. Núria Monell Clapés
Sra. Neus Camarasa Lluch
Sra. Neus Camarasa Lluch
Sra. Montse Grau Pratginestós
Sra. Núria Monell Clapés
Sra. Sra. Mati Galera Pete
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CALENDARI ESCOLAR CURS 2019-20
ACOLLIDA INICI DE CURS (TOTES LES BENVINGUDES PER ACOLLIR ELS
GRUPS ES FARAN A LA SALA D’ACTES )
DATA

HORA

DIJOUS
12/09/2019

DIVENDRES
13/09/2019

CURS
9:30 h.

1ESO

11:00 h.

2ESO

12:00 h.

3ESO

13:00 h.

4ESO

9:00 h.

1 BATX

10:00 h.

CAI (MATÍ)

11:30 h.

2 BATX

15:00 h.
16:00 h.

DILLUNS
16/09/2019
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ADMINISTRACIÓ I FINANCES
DOC I ADM SANITÀRIES
ATENCIÓ PERSONES SITUACIÓ
DEP.

17:00 h.

CAI (TARDA)

18:30 h.

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

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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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 amb alumnes
finalitzaran el 19 de juny del 2020.

RECORDA:
EL TABAC,
BEN LLUNY !!!

Llei 28/2005, de 26 de desembre. Resolució 28 de desembre de 2005
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3. CONFERÈNCIES INAUGURALS CURS 2019-20
DATA

DIMARTS
10/09/19

DIJOUS
12/09/19

DIVENDRES
13/09/19

DILLUNS
16/09/19

HORA

ADREÇAT

CONFERENCIANT
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.

EL CANVI
METODOLÒGIC EN
L’EDUCACIÓ

12:00

Professorat

9:30

1 ESO

La vida i el risc

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

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

15:00

1R I 2N AFI +1R
I 2N DAS

16:00

1R I 2N APSD

Jo també seré gran

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.

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.

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.
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TÍTOL

BOMBERS DE BARCELONA.

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

Experiències

EXALUMNES DE L’INS GALLECS

Comunicació i Xarxes
Socials

ÀLEX LÓPEZ. Exalumne de l’INS Gallecs.
MONTSE TARRÉS, Directora de l’Institut
Municipal de Discapacitats de Mollet del Vallès.
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4. EL BATXILLERAT.
El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a
persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos
de trenta hores lectives setmanals.
El batxillerat prepara els alumnes per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com
universitaris, i per a l'accés al món laboral.

Hi ha 3 modalitats de Batxillerat a triar:
Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts (via d'arts plàstiques, imatge i disseny i via d'arts
escèniques, música i dansa), humanitats i ciències socials, i ciències i tecnologia. La modalitat que
es tria el primer any es manté, en principi, durant els dos cursos del cicle; si es vol canviar en finalitzar el
primer curs, el centre ha d'assegurar que almenys es cursin tres matèries de la nova modalitat a segon
curs i que, en acabar l'etapa, s'hagin superat almenys quatre matèries de la nova modalitat.
El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (les
matèries de modalitat), les matèries optatives i el treball de recerca. A més, els alumnes tenen assignada
una hora setmanal de tutoria.
Tot els alumnes cursen les matèries comunes i un mínim de sis matèries de modalitat, de les quals
almenys cinc han de ser de la modalitat escollida. L'horari s'ha de completar amb altres assignatures de
la mateixa modalitat, d'altres modalitats o optatives.





Modalitat d’Arts
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

Al nostre Centre es fan totes menys la modalitat d’Arts

Com s’accedeix al Batxillerat?
Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:


graduat en educació secundària obligatòria,



tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau
superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del
treball de recerca).

Per accedir per primera vegada en un centre sufragat amb fons públics per cursar batxillerat cal
formalitzar la preinscripció en el termini fixat.
També s'ha de presentar la sol·licitud de preinscripció per poder accedir al batxillerat si s'està cursant o
s'ha cursat un cicle formatiu, encara que s'imparteixi en el mateix centre o aula on s'està matriculat o
matriculada.
Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de
centres, consulteu l'import en el centre corresponent.
Codi: DOSSAL-BTX
Responsable: Coordinació BTX
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Què s’estudia al Batxillerat?
Al Batxillerat les matèries s’agrupen en tres tipus: matèries comunes a tots els batxillerats, matèries
de modalitat que són específiques de cada modalitat i matèries específiques que pot triar l’alumne.
Totes aquestes matèries estan destinades a que els alumnes assoleixin les competències generals de
batxillerat que són:







Competència
Competència
Competència
Competència
Competència
Competència

comunicativa
en gestió i tractament de la informació
digital
en recerca
personal i interpersonal
en el coneixement i interacció amb el món

Són matèries comunes les que s’han de cursar en totes les modalitats
Primer curs
Segon curs














Llengua catalana i literatura I
Llengua castellana i literatura I
Llengua estrangera I
Filosofia
Ciències Món Contemporani
Educació física

Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Llengua estrangera II
Història de la filosofia
Història
Treball de Recerca

Les matèries de modalitat depenen de la modalitat de Batxillerat que tria cada alumne/a.
Modalitat de Ciències i Tecnologia
Primer curs
 Matemàtiques I (comuna d’opció)
 Física I
 Química I
 Dibuix tècnic I
 Tecnologia Industrial
 Biologia I
 Ciències de la Terra

Segon curs
 Matemàtiques II (comuna d’opció)
 Física II
 Química II
 Dibuix tècnic II
 Tecnologia Industrial II
 Biologia II
 Ciències de la Terra i del medi ambient II
 Electrotècnia

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
Primer curs
Segon curs
 Matemàtiques aplicades a les ciències socials I  Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
(comuna d’opció per a ciències socials)
(comuna d’opció per a ciències socials)
 Llatí I (comuna d’opció per a humanitats)
 Llatí II (comuna d’opció per a humanitats)
 Economia
 Geografia
 Economia d’empresa I
 Economia d’empresa II
 Grec I
 Grec II
 Història del món contemporani
 Història de l’art
 Literatura catalana
 Literatura castellana
 Literatura universal
Les matèries específiques (2+2 hores) les ofereix cada centre i estan destinades a reforçar els estudis
de cada modalitat.
Oferta matèries específiques de l’INS Gallecs:
 Francès I/II
 Estada a l’Empresa
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 Psicologia
 Emprenedoria i lideratge.
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L’alumne/a ha de cursar com a mínim tres matèries de la seva modalitat (incloent la comuna
d’opció) a cada curs.
Només es pot cursar un grup de dues matèries específiques (2 + 2) a cada curs.
Els alumnes que optin per fer l’Estada a l’Empresa, hauran de fer les pràctiques fora de l’horari lectiu
durant el curs o bé durant el mes de juliol (70 hores).
Els alumnes matriculats en centres ordinaris poden cursar alguna matèria de modalitat o matèria
específica a través del batxillerat a distància, si per raons organitzatives l’alumne no pot cursar-les en el
seu centre ordinari, amb un màxim de dues matèries per alumne i curs.

Convalidacions
Els alumnes que cursen el batxillerat i, al mateix temps, cursen o han cursat estudis professionals de
música o de dansa han de fer les matèries comunes, la matèria comuna d’opció i dues matèries de
modalitat. A cada curs, poden sol·licitar la convalidació de les matèries de la darrera franja de quatre
hores de cada curs que es completa amb una altra matèria de modalitat, pròpia o aliena, o bé amb dues
matèries específiques. Els alumnes interessats amb aquesta exempció que es posin en contacte amb el
tutor.

Canvis de matèries sense canvi de modalitat
Durant el primer mes de classes, en qualsevol dels cursos de batxillerat, els alumnes poden sol·licitar
el canvi d’alguna de les matèries que hagin triat, sempre que això sigui compatible amb l’organització
horària del centre.

Canvis de modalitat
Durant el primer mes de classes els alumnes de primer curs poden sol·licitar adscriure’s a una modalitat
diferent de la que havien triat inicialment, d’entre les que ofereix el centre.
Si un alumne d’una promoció, que ha superat el primer curs, decideix canviar de modalitat el curs
següent, el centre pot modificar el currículum, tot assegurant-se que, en acabar el batxillerat, l’alumne
hagi cursat el nombre de matèries que s’estableix de manera general i hagi superat un mínim de quatre
matèries d’aquesta nova modalitat (incloent la matèria comuna d’opció de segon curs). Per complir
aquest segon requisit és possible que el currículum d’aquest alumne estigui format per més matèries de
les que s’estableixen amb caràcter general. El termini per sol·licitar aquest canvi finalitza al cap
d’un mes d’haver iniciat les classes. Més enllà d’aquesta data no s’atendrà cap petició. Qualsevol
canvi no podrà fer-se efectiu fins que no es lliuri la resolució, adreçada a l’alumne/a, de la directora.
L’alumne/a que parteixi el curs a 2n, ha de fer el TdR el primer any.

Les avaluacions
L’alumnat rebrà tres vegades al curs el butlletí de notes que haurà de ser signat pels pares o tutors
legals. També rebran informe d’una avaluació inicial, Preavaluació.
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Promoció
Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de primer curs o no tinguin
superades dues matèries com a màxim.

Permanència d'un any més a primer curs
L'alumne que en finalitzar el primer curs de batxillerat en règim diürn tingui avaluació negativa en cinc o
més matèries, ha de romandre un any més en el primer curs i l'ha de cursar novament en la seva
totalitat. Queda exclosa d'aquesta condició la matèria específica d'Estada a l'Empresa, que si l'alumne l'ha
cursat i l'ha aprovat no l'ha de tornar a repetir.
L'alumne que ha finalitzat el primer curs de batxillerat en règim diürn amb avaluació negativa en tres o
quatre matèries, pot matricular-se a primer sense necessitat de tornar a cursar les matèries que hagi
superat.
Si l'alumne amb avaluació negativa en tres o quatre matèries vol canviar de modalitat a primer curs pot
fer-ho tenint en compte les condicions previstes pel Departament d’Ensenyament.
L'alumne a qui han quedat tres o quatre matèries pendents de primer pot optar per tornar a matricularse íntegrament de primer curs de batxillerat, renunciant a totes les qualificacions obtingudes.

Permanència d'un any més a segon curs
L'alumne que en finalitzar el segon curs de batxillerat tingui avaluació negativa en algunes matèries, pot
matricular-se'n el curs següent sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

Repetició de totes les matèries del segon curs
L'alumne que cursi segon de batxillerat en règim diürn i obtingui avaluació negativa en algunes matèries
al final del segon curs, pot optar també per repetir el segon curs de batxillerat en la seva totalitat, si així
ho sol·licita i renuncia a les qualificacions obtingudes en totes les matèries aprovades. De l'anul·lació de
les qualificacions, en queden excloses, en el cas que hagin estat aprovades, les matèries següents:
Treball de Recerca, Estada a l'Empresa i les possibles matèries pendents de primer curs que l'alumne
hagi superat en cursar el segon curs.
L'anul·lació de les qualificacions per renúncia té caràcter definitiu i irrevocable. L'any acadèmic cursat del
qual es presenta la sol·licitud de renúncia computa a l'efecte d'anys de permanència en el batxillerat en
règim ordinari diürn.

Reclamacions
Els alumnes, o els seus pares o tutors legals en el cas que siguin menors d'edat, tenen dret a sol·licitar
aclariments als professors respecte de les qualificacions d'activitats parcials o finals de curs, així com a
reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d'avaluació, s'adoptin al final
d'un curs o del batxillerat.

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg d'un curs del batxillerat
Si les normes d'organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, les reclamacions
respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el professor o
professora i l'alumne o alumna afectats, s'han de presentar al tutor o tutora, el qual les ha de traslladar
al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s'estudiïn.

Reclamacions per qualificacions finals del batxillerat
Per a les qualificacions finals de cada curs de batxillerat el centre ha d'establir un dia, posterior a les
avaluacions finals ordinària i extraordinària, en què els professors han d'estudiar i resoldre les possibles
reclamacions. Si l'alumne no està d'acord amb la resolució, pot reiterar la reclamació en un escrit adreçat
al director o directora, que s'ha de presentar el mateix dia de la resolució o l'endemà.
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Normativa


A primer i segon curs continua sent vigent el Decret 142/2008, de 15 de juliol, (DOGC núm.
5183, de 29.7.2008) d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, amb l’obligatorietat de cursar
una matèria comuna d’opció pròpia de cada modalitat, tant a primer curs com a segon, per
ajustar-se als requeriments normatius.



Les matèries comunes i la matèria comuna d’opció s’han de cursar en el centre ordinari. Aquesta
condició està regularitzada en la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, modificada per la
Resolució ENS/1252/2014, de 30 de maig, i per la Resolució ENS/1790/2014, de 23 de
juliol, relativa a les matèries d’educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius
que es poden cursar en la modalitat d’educació no presencial.

El treball de recerca
El treball de recerca és una activitat d’investigació que ha de fer tot l’alumnat de batxillerat. S’ha d’iniciar
preferentment durant el primer curs (2n trimestre) i presentar obligatòriament durant el segon curs (1r
trimestre). Té les característiques següents:
• És una recerca adequada al nivell d’estudis que està cursant l’alumnat.
• Pot estar emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari.
• Està tutoritzat per un professor o professora del centre.
• Té una durada d’unes 70 hores i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
• Es presenta per escrit i oralment.
• S’avalua tenint en compte el seguiment que fa el tutor/a del TdR de l’actuació de l’alumne/a durant la
realització del treball, la memòria escrita i l’exposició oral, aplicant els criteris i els percentatges explicats
en el Dossier del TdR. Per això és bàsic que hi hagi diverses entrevistes amb el tutor/a del TdR per tal
d’establir el calendari d’actuacions.
• Abans de començar el treball, s’ha de decidir quina orientació (general o específica) se li vol donar i
quin serà l’abast de la recerca. La metodologia és diferent segons el tipus de treball: científic, tecnològic,
estadístic, artístic, literari, històric, etc.
• Per norma general, es tracta d’un treball individual, llevat dels casos en què sigui necessari fer un
treball de grup per la dinàmica de la recerca.
El treball de recerca se sol desenvolupar a partir de les etapes o fases següents:
-elecció del tema i la qüestió a investigar
-plantejament d’hipòtesis o objectius inicials
-planificació de la recerca
-cerca d’informació
-processament de la informació
-síntesi dels resultats de la investigació i elaboració de conclusions
-revisió de la feina feta
-presentació de l’informe (redacció del treball i exposició oral).
A finals del primer trimestre de 2n de BTX cada alumne/a lliurarà dues còpies de la Memòria del Treball
de Recerca a consergeria, on es farà una entrada per registre, i també farà una exposició oral de la
Memòria realitzada, davant d’un Tribunal, a principis del segon trimestre .
A cada alumne/a li serà assignat un professor tutor del TdR. El tutor serà l’encarregat de dirigir, orientar,
avaluar, ... l’alumne/a en tot el que fa referència al Treball de Recerca.
Cal que l’alumnat es posi en contacte amb el Tutor del Treball de Recerca.
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Les matèries pendents
A 1r de BTX els alumnes es poden presentar a les proves extraordinàries de recuperació que es duran a
terme entre els dies 2 i 4 de setembre de 2020. Els alumnes amb un màxim de dues assignatures passen
a segon curs i durant el curs següent es poden presentar als exàmens de recuperació que ofereix el
centre (març). Els alumnes amb tres o quatre pendents a primer no cal que repeteixin tot el curs; poden
cursar només les matèries suspeses, però resten a primer. En aquest cas l’alumne/a pot optar per
complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar matrícula, voluntàriament i en funció de les
disponibilitats organitzatives del centre, i cursar aquelles altres matèries que la direcció del centre
consideri més adequades, com per exemple el TR.
A 2n de BTX hi ha proves extraordinàries de recuperació el mes de juny. Els alumnes que passin
aquestes proves es poden presentar a les PAU de setembre. L’alumnat amb assignatures pendents de 2n
no cal que repeteixi tot el curs. Pot cursar només les matèries pendents.
Cal remarcar que per obtenir el títol de Batxillerat cal tenir aprovades TOTES les matèries de 1r i 2n i el
Treball de Recerca.

La Prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU)
Què és la PAU
La Prova d’avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat té com a objectiu valorar la teva
maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides per l'alumnat de batxillerat. Fins
l’entrada en vigor de la norma resultant d’un Pacte d’Estat per l’Educació fer la prova d'avaluació de
batxillerat no és un requisit per obtenir el títol de Batxillerat, però és un requisit per accedir a les
universitats.
La prova s'organitza en tribunals. Tots els tribunals estan formats per un/a president/a i professors
vigilants i/o correctors.






Tribunals ordinaris: en aquests tribunals s'examinen els/les alumnes assignats/ades tenint en
compte el centre de secundària, el cicle formatiu de grau superior o bé si volen millorar nota. Cal
consultar el tribunal on fer l'examen uns dies abans de les proves per saber-ne la ubicació en el
calendari.
Tribunal ordinari específic: té lloc els mateixos dies que els tribunals ordinaris, però està
adreçat a alumnes amb necessitats educatives especials (dislèxia).
Tribunal TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge: té lloc els mateixos dies que els
tribunals ordinaris, però està adreçat a alumnes amb TDA/TDAH i altres trastorns d’aprenentatge.
Tribunal especial i d'incidències: en la convocatòria de juny aquest tribunal se celebra la
setmana següent a l'ordinari. Té dos vessants:
o Per a alumnes amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
o Per a alumnes que van tenir alguna incidència en el tribunal ordinari.

Els exàmens de PAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals, de forma simultània i
descentralitzada, uns 30.000 estudiants s'examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i
d'un màxim de tres matèries de la fase específica i dediquen 1 h 30 min a cada examen.
A cada estudiant se li facilita el seu codi de barres identificador. El tribunal vigila el procés i fa la correcció
dels exàmens codificats. Hi ha un tribunal especial que atén tots els casos d'estudiants que requereixin
condicions especials per a les proves.
Com a docents aconsellem realitzar les proves de les PAU en acabar el Batxillerat, encara que no es
vulguin cursar estudis universitaris, perquè si se superen ajuden a ampliar el currículum acadèmic.
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Estructura de la PAU
La prova d'avaluació de batxillerat per a l’accés a la universitat (PAU) s'estructura en dues fases:


Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis:
- Llengua catalana i literatura
- Llengua castellana i literatura
- Llengua estrangera
- Història
- I una matèria comuna d’opció a triar entre:
- Llatí
- Matemàtiques
- Matemàtiques aplicades a les ciències socials
- Fonaments de les arts



Fase específica de caràcter voluntari:

Pots examinar-te d’un màxim de tres matèries de modalitat d’entre les següents:
Anàlisi musical, Biologia, Ciències de la terra, Cultura audiovisual, Dibuix artístic, Dibuix tècnic,
Disseny, Economia d’empresa, Electrotècnia, Física, Geografia, Grec, Història de l’art, Literatura
castellana, Literatura catalana, Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials,
Química i Tecnologia industrial.
Filosofia, tot i ser una matèria comuna, és considerada una matèria específica a partir de
la PAU 2018 per tal que sigui ponderable per a l’accés a un important nombre de graus universitaris
de les branques d’Arts i Humanitats i de Ciències Socials i Jurídiques.
Les matèries comunes d’opció també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que
no hagin estat triades a la fase general.
Pel que fa a les ponderacions, la matèria examinada en fase general també serà tinguda en compte
per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.
Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.
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Qualificació de la PAU
La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels cinc exercicis. Cada un dels
exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per
poder optar a nota d'accés. La superació de la fase general tindrà validesa indefinida.
La qualificació de la fase general de la PAU, juntament amb la mitjana del batxillerat, dóna
ponderadament la nota d’accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d’accés (mínim 5 i
màxim 10) té validesa indefinida. Es considera que has superat la prova d'accés a la universitat si obtens
una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de
batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:
Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB= qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)
La qualificació de la fase específica configura la nota d’admissió.
S’obté de cada matèria examinada per separat, qualificada amb una puntuació de 0 a 10 punts. Cada
matèria es considerarà superada si s'obté una qualificació igual o superior a 5.
La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de
les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal,
però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de
grau on es fa la preinscripció. Es calcula amb la fórmula:
Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades,
proporcionin una millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a les
universitats catalanes durant l’any que es realitzen les proves i els dos cursos acadèmics
següents a la superació d’aquestes.
Pots consultar els paràmetres de ponderació als diferents estudis a les adreces:
 Alumnes 1r BTX: Taula de Ponderació 2021
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponder
acions-2021.pdf
 Alumnes 2n BTX: Taula de Ponderació 2020
http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponder
acions-2020.pdf
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Millora de les qualificacions
Si vols millorar la qualificació, pots presentar-te en convocatòries successives en la mateixa universitat on
la vas fer, tret que justifiquis un canvi de residència i vulguis fer-la a la universitat més propera a la nova
localitat. Com a resultat, es tindrà en compte la qualificació superior.
Resultats i Revisió


Resultats de la prova

Podràs consultar els resultats de la prova al portal d'accés a la universitat en els terminis de publicació de
resultats.
Al mateix web podràs descarregar-te un certificat de la prova amb les qualificacions. Aquest certificat és
un document amb codi segur de verificació (CSV) que li dóna la mateixa validesa que un original.
En el calendari figura el termini de publicació de resultats.


Revisió de qualificacions PAU

Un cop coneguts els resultats de la PAU, si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en una o
diverses matèries, pots fer una revisió de la qualificació obtinguda en aquells exàmens en què es
consideri incorrecta l'aplicació dels criteris generals d'avaluació i/o específics de correcció.
Les sol·licituds es fan al portal d'accés a la universitat en els terminis establerts.
L’alumne podrà sol·licitar:


Verificació de la qualificació:
- Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de verificació, seran revisats per tal de
comprovar que totes les qüestions han estat avaluades i que no existeixen errors d'aspectes
formals i ni errades en el càlcul de la qualificació final amb l’objectiu d’esmenar possibles errors
materials.
- La nota resultant de la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial.
- Aquesta nova qualificació serà la definitiva.
- El termini de presentació de la verificació és de tres dies hàbils, a partir de la data de la
publicació de les qualificacions.
- Si es fa una verificació no es pot sol·licitar una nova correcció del mateix examen.
- Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació es podrà
interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació
dels resultats de revisió davant el Tribunal Contenciós-Administratiu.


-

-

-

Nova correcció

- L’objectiu de la nova correcció és esmenar possibles errades en l’avaluació de continguts.
Els professors que facin aquesta nova correcció seran diferents dels que van fer la primera correcció.
La qualificació de l’examen resultarà de la mitjana de les qualificacions dels correctors. Si hi hagués
una diferència de dos o més punts entre aquestes, s’efectuarà d’ofici una tercera correcció, realitzada
per un corrector diferent dels anteriors i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres
qualificacions.
Abans d’efectuar la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que no
hi ha errors materials en el procés del càlcul de la qualificació inicial.
La qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o inferior a la nota inicial.
El termini de presentació de la sol·licitud de la nova correcció és de 3 dies hàbils, a partir de la data
de la publicació de les qualificacions.
Els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Contra aquesta publicació es podrà interposar
recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a partir de la publicació dels resultats de
revisió davant el Tribunal Contenciós-Administratiu.
Codi: DOSSAL-BTX
Responsable: Coordinació BTX
Versió: 1

Dossier informatiu del Batxillerat
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès

Pàgina 19 de 37

Tots dos sistemes són excloents en la mateixa matèria. Si demanes verificació d'una matèria, no
es pot demanar nova correcció de la mateixa matèria. Sí que es pot demanar verificació d'una matèria i
una nova correcció d'una altra diferent.
Visualització exàmens de revisió
L’estudiant que hagi sol·licitat revisió de qualificacions podrà veure els exàmens un cop hagi finalitzat tot
el procés de revisió.
El dia de la visualització, les persones interessades hauran d’identificar-se amb el seu DNI, NIE o
Passaport per a poder veure els exàmens.
Únicament es consideren persones interessades l’alumnat que ha realitzat els exàmens; no s'admetrà a
cap altra persona en el procediment. El temps màxim per veure els exàmens serà de 15 minuts.
En cap cas el/els corrector/s estaran presents quan es realitzi la visualització.
Del procediment de visualització dels exàmens no podrà derivar-se, en cap cas, modificació alguna de la
qualificació atorgada.
No es podrà escriure res en els exàmens, ni prendre fotografies o realitzar qualsevol tipus de còpia. No
poden fer trucades mentre duri la visualització.
L'incompliment de qualsevol dels punts anteriors donarà per finalitzada la visualització dels exàmens.

5. ORGANITZACIÓ DEL BATXILLERAT
Les tutories
Els professors-tutors són els professionals que estructuren el grup d'alumnes que tenen al seu càrrec,
que ajuden i guien cada alumne/a, que l'assessoren per tal d’equilibrar el seu currículum,... en definitiva,
l'orienten tant pel que fa als aspectes personals i acadèmics ara, com professionals més endavant.
NIVELL

GRUP TUTORS/ES

Sra. Concepció Castellana Perelló
Sra. Anabel Puy Calvo
1r
C
Sr.Marc Ruano Ollé
2n
A
Sr. Sergi Aguilar Valldeoriola
2n
B
Sra. Maria de Prado Pino
2n
C
Sra. Neus Camarasa Lluch
COORDINACIÓ BTX Sr. Toni Lores Gallardo
1r

A

1r

B

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.
Codi: DOSSAL-BTX
Responsable: Coordinació BTX
Versió: 1

Dossier informatiu del Batxillerat
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès

Pàgina 20 de 37

Des d’aquesta perspectiva, el tutor 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 tutor és responsable directe, ha de ser compartida per tot l'equip de
professors, que actuarà sota la seva coordinació

Contactes i entrevistes amb el tutor
El/La tutor/a es posarà en contacte amb els pares o tutors legals de l’alumne/a via telefònica o a través
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:

BATXILLERAT
Alumne/a
Tutor/a
Coordinador Batxillerat
Cap d’estudis

Coordinador pedagògic
Directora
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6. PROJECTES EN QUÈ PARTICIPA L’INS GALLECS
 Projecte de Qualitat i Millora Contínua. Xarxa E-2 de centres ISO.
El Projecte de Qualitat i Millora Contínua -PQiMC- creat per l’ Ordre EDU/432/2006, té com a objectiu
ajudar als centres educatius a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes
de gestió. Les metodologies utilitzades es fonamenten en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord
amb models basats en normes internacionals (ISO 9001 i EFQM). La finalitat última del Projecte és la
d’aconseguir l’excel·lència en els resultats educatius a través de la millora contínua dels processos, la
confiança i la satisfacció de l’alumnat, les famílies, les empreses i els diferents agents implicats, envers el
servei educatiu proporcionat.

 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 deu 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.

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

7. COMUNICACIONS AMB L'INSTITUT
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
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8. SORTIDES I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
Les sortides i activitats complementàries que estan previstes 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 els pares o tutors legals de l'alumne/a hauran de firmar una autorització que els
informarà del lloc, data i preu. Les sortides i activitats estan aprovades pel Consell Escolar del Centre.
Els alumnes que no estiguin al corrent de pagament de les quotes del centre no podran
assistir ni a viatges ni a sortides lúdiques.

9. NORMES DE FUNCIONAMENT
10.1 Entrades i sortides
1.

L'horari general de l'INS GALLECS és de 8 a 14:30 h. els matins i de 15 a 21:30 h. les tardes. 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’hora i es tancarà uns minuts més tard.

3.

Els/Les alumnes que arribin amb retard hauran d’entrar a l’aula i el/la professor/a els posarà un
retard (R) en el registre d’assistència. Es recorda que “adormir-se” és un retard injustificat.

4.

L'horari general del Batxillerat és de 8 a 14:30 hores tots els dies. (Fora d’aquest horari es faran les
setanta hores per als alumnes de 2n de BTX que cursen l’Estada a l’Empresa).

10.2 Esbarjo
1.
2.
3.
4.

El pati es farà d'11 a 11:30 hores al matí. A la tarda es farà de 18 a 18:30h.
Durant l'estona de pati cap alumne restarà a les aules ni als passadissos.
Les aules estaran tancades a l'hora de pati.
Només podran sortir del centre a l’hora de pati els/les alumnes de BTX i CF prèvia presentació del
Carnet d’Estudiant de l’INS, si els conserges ho requereixen. 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.
5. Biblioteca hora de pati: horari específic a la porta de la Biblioteca.

10.3 Assistència i puntualitat.
1. L'assistència a classe és obligatòria. Cal lliurar el justificant de faltes d’assistència al ProfessorTutor corresponent, ja sigui a través de l’agenda o bé amb el model de faltes d’assistència que
trobareu a consergeria. El tutor establirà un resum setmanal de faltes, i les comunicarà als pares
quan aquestes no estiguin justificades. No es pot faltar en hores prèvies a algun examen.
2. La falta d’assistència reiterada a classe d’una matèria podrà significar la pèrdua del dret
a l’avaluació continua (20% de faltes injustificades).
3. Si no hi ha justificant mèdic, no es faran exàmens fora del dia i l’hora fixada, segons criteri del/de la
professor/a. De tota manera aquesta normativa queda supeditada als criteris d’avaluació de cada
Departament.
4. Entre les hores de classe l’alumnat ha de romandre dins de l’aula.
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5. Si, per algun motiu, falta el professor/a d’una matèria els alumnes han de romandre a l’aula estudiant
o fent activitats acadèmiques ... (no poden sortir al pati ni al bar), a excepció de la primera o última
hora. En el cas que un professor/a falti a última hora l’alumnat no podrà marxar fins que
el professorat de guàrdia els comuniqui la feina deixada i hagi passat llista.
6. 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.
7. L’acumulació de 3 retards injustificats (adormir-se no és una justificació) comportarà un
comunicat de conductes contràries a les normes de convivència que serà sancionat amb
la permanència al Centre fora de les hores lectives. La reiteració de comunicats per
retards pot comportar l’obertura d’un expedient disciplinari.

10.4 Comportament
1.

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

2.

Els alumnes tenen 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 al
Professor.

4.

Quan us canvieu d'aula no s'ha de córrer, ni cridar pels passadissos.

5.

Les classes s’acaben quan ho diu el professor. Abans no es pot sortir de l’aula.

6.

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

7.

No es pot fumar en tot el recinte escolar (ni als patis, lavabos, bar, etc). Qualsevol
incompliment d’aquesta norma serà immediatament sancionat.

8.

No es pot menjar ni beure dins de l’aula.

9.

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.

10. No es pot utilitzar el mòbil a l’aula sense el 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 convoqui a la família perquè vingui a
recuperar-lo.

11. Durant els exàmens a sobre la taula només hi podrà haver el material necessari per
realitzar la prova. Obligatòriament els estoigs , els mòbils( en mode silenci) i rellotges
intel·ligents hauran d'estar guardats a la motxilla i fora de l'abast de l'alumnat .
12. Davant qualsevol dubte sobre l’assistència o no d’un determinat Professor, passats els 10 primers
minuts, l’alumne delegat de classe s’ha de dirigir al Professorat de guàrdia.
13. 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, per poder-ho solucionar.
14. Tanmateix s’ha de respectar la propietat dels altres, ni malmenar-la ni prendre-la
15. L’alumne té l’obligació d’identificar-se amb el Carnet Escolar davant del requeriment de
qualsevol professional del Centre (Professorat, Conserges, Administratius, ....).
16. Dins l’aula no es poden portar gorres, viseres, ulleres de sol.
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10. MESURES DISCIPLINÀRIES.


L’alumne ha de procurar parlar amb el Tutor sempre que ho cregui necessari i sobretot quan
sorgeixi algun problema, per tal de no haver d’arribar a l’aplicació de mesures disciplinàries. El
diàleg entre alumne i Professor ha de prevaler sempre.



S’aplicaran rigorosament les mesures disciplinàries pertinents a partir de l'incompliment de les
conductes tipificades al Decret de Drets i Deures dels alumnes, després d’esgotar el camí del
diàleg i segons la Normativa vigent.

11.1 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.

11.2 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 omissió de conductes contràries a les normes de convivència

11.3 Acords disciplinaris específics per Batxillerat.
Nº de
Comunicats

Mesures

1

Amonestació escrita i oral

2

Privació d’assistència

3

Obertura expedient disciplinari
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QUALSEVOL FALTA GREU COMPORTARÀ IMMEDIATAMENT L’OBERTURA D’UN EXPEDIENT DISCIPLINARI.

11. DRETS I DEURES DELS ALUMNES
12.1 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.
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)

El dret de vaga el pot exercir l’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius.

k) 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.
l)

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.

m) 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.
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n) 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.

12.2 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.

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.

12. SERVEIS DEL CENTRE.
13.1 ASSISTÈNCIA A ALUMNES AMB DISCAPACITATS AUDITIVES I/O VISUALS: 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 a la Coordinadora de BTX.

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

13.3 SERVEI DE MENJADOR: 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.

13.4 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.
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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.


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.
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13. PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES A L’INSTITUT
14.1 ALUMNES REPRESENTANTS 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 democràticament.
Els alumnes representants del curs 2018-19 són: Lidia Arjona, Éric Jiménez, Gerard Raga i Arnau
Mendoza.

14.2 CONSELL DE DELEGATS I DELEGADES D’ALUMNES
El Consell de Delegats i Delegades de tots els cursos, tant de matí com de tarda es coordinarà i reunirà
periòdicament per tal de vehicular les necessitats, els interessos i/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 .

14.3 PROCEDIMENT VAGA ALUMNAT
En cas de convocatòria de manifestació o vaga d’alumnes de postobligatòria en horari escolar, aquests
hauran de seguir les següents pautes:
Reunió del consell de delegats per valorar la situació, en cas què el consell de delegats cregui convenient
fer efectiva la convocatòria, cada delegat ha de fer una votació d’alumnes a la seva classe,
aixecant acta dels vots a favor, vots en contra i abstencions.
Si una majoria d’alumnes del grup està a favor de la vaga, cal comunicar-ho al director amb
48 hores d’antelació per tal d’oficialitzar la proposta de vaga.
El director comunicarà a la Delegació Territorial, als pares i professors que els alumnes han decidit per
majoria fer vaga, i per tant els alumnes que no vinguin a classe tindran la falta justificada.
Els estudiants que no vulguin fer vaga tenen dret a assistir a classe per participar amb normalitat en
l’activitat acadèmica.

14.4 QUEIXES, SUGGERIMENTS I FELICITACIONS
Al costat de Consergeria hi ha una bústia per a dipositar el “Full de queixes, suggeriments i/o
felicitacions” (Annex) que està a disposició de tota la Comunitat Educativa a Consergeria. No es tindran
en compte els anònims.
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14. 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.

Codi: DOSSAL-BTX
Responsable: Coordinació BTX
Versió: 1
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15. CALENDARI


A 2n BTX disposarem de 3 dies d’exàmens (dilluns, dimarts i dimecres) la setmana anterior a
l’avaluació.
Dates simulacres 1a avaluació: 18 , 19 i 20 de novembre del 2019
Dates simulacres 2a avaluació: 17,18 i 19 de febrer del 2020
Dates simulacres 3a avaluació: 4 ,5 i 6 de maig del 2020
1r BTX

2n BTX

PREAVALUACIÓ

6 de novembre

16 d’octubre

1a AVALUACIÓ

18 de desembre

27 de novembre

LLIURAMENT NOTES 1a AVALUACIÓ

20 de desembre

29 de novembre

LLIURAMENT TREBALL DE RECERCA

18 de desembre

EXPOSICIONS TREBALL DE RECERCA

15 de gener

2a AVALUACIÓ

25 de març

26 de febrer

3 d’abril

6 de març

LLIURAMENT NOTES 2a AVALUACIÓ
LLIURAMENT RECUPERACIÓ TREBALL DE RECERCA

4 de març

EXPOSICIONS RECUPERACIÓ TREBALL DE RECERCA

11 de març

RECUPERACIÓ PENDENTS 1r (NIVELL INTERN)

25 de març

PROVES DE RECUPERACIÓ (NIVELL INTERN)

18 i 19 de juny

11 i 12 de maig

3a AVALUACIÓ I FINAL

25 de juny

13 de maig

LLIURAMENT NOTES 3a AVALUACIÓ I FINAL

29 de juny

15 de maig
9, 10 i 11 de juny

PAU

2, 3 i 4 de setembre
(dates previstes)

PROVES EXTRAORDINÀRIES RECUPERACIÓ

setembre 2020

12 i 15 de juny

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

setembre 2020

17 juny

LLIURAMENT NOTES AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

setembre 2020

19 de juny

FESTA GRADUACIÓ

22 juny

Mirant aquest calendari recorda la següent frase:

“L'èxit consisteix a anar de fracàs en fracàs sense perdre l’entusiasme.”-Winston
Churchill.
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16. PLÀNOLS DEL CENTRE.

100
80
BIBEst
1

60

BIB0

Oest

40

Nord

20
0
1r Trim 2n Trim 3r Trim

4t Trim

A10

Codi: DOSSAL-BTX
Responsable: Coordinació BTX
Versió: 1

A11

Dossier informatiu del Batxillerat
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès

Pàgina 32 de 37

Codi: DOSSAL-BTX
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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)

PFI

18
17

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
POSTOBLIGATÒRIA

CICLES FORMATIUS
PROFESSIONALS DE GRAU
MITJÀ
(accés per nota)

BATXILLERAT
(G-ESO)

16
15
14
13

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

(G-ESO)
3r i 4t CURS DE l’ESO
1r i 2n CURS DE l’ESO

CICLE SUPERIOR
EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

CICLE MITJÀ
CICLE INICIAL

EDUCACIÓ
INFANTIL

Codi: DOSSAL-BTX
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2n CICLE
(PARVULARI)
1r CICLE
(LLAR D'INFANTS)
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Gallecs

FULL DE RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS
NOM

COGNOMS

DNI

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:
COM A:
(Marqueu el que procedeixi)

Alumne/a

Pare/Mare

Curs

Nom alumne/a

Curs

EXPOSA:

ADREÇAT A DIRECCIÓ

Mollet del Vallès a ___________de___________________ de 20___
Signatura

Codi: 13imp02
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 2

Full de reclamacions de qualificacions
Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Gallecs

FULL DE SUGGERIMENTS I QUEIXES
NOM

COGNOMS

DNI

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:
COM A:
(Marqueu el que procedeixi)

Alumne/a

Pare/Mare

Curs

PROFESSOR

Nom alumne/a

PAS

ALTRES

Curs

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

Codi: 04imp05
Responsable: Coordinació Qualitat
Versió: 2

Suggeriments i queixes
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Gallecs

SOL·LICITUD SERVEI DE MEDIACIÓ
Alumne:

____________________________________________________________________________________________________________

Grup:

___________________________

Data:

___________________________

Tutor/a:

________________________________________________________

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:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Codi: 12imp37
Responsable: Cap Estudis Adjunt
Versió: 3

Sol·licitud servei mediació BTX
Aquest document pot quedar obsolet una vegada
imprès

Pàgina 37 de 37

