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Informació inici de curs 

Alumnat Batxillerat 
Organització  

 

Equip Directiu 

Director: Jordi Garcia Cobos 

Cap d’estudis:  Azahara Ciudad Rodríguez 

Cap d’estudis Cicles Formatius: Carme Queralt Fontanals 

Cap d’estudis adjunta: Montse Juanpere Magrané 

Coordinador pedagògic: Abel Hoces Olarte 

Secretari: Luis García García 

Coordinadors 

Activitats extraescolars Jordi Tous Vallvé 

 

Horari del centre 

L’horari de dilluns a divendres és el següent: 
 

Hora Franja 

1 08:30 a 09:30 

2 09:30 a 10:30 

Esbarjo 

3 10:45 a 11:45 

4 11:45 a 12:45 

Descans 

5 13:00 a 14:00 

6 14:00 a 15:00 

 

Calendari escolar 

El curs comença el dia 12 de setembre de 2019 i acaba el 19 de juny de 2020. 

 Vacances de Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. 

 Vacances de Setmana Santa: del 4 al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos. 

 Dies festius: 25 de setembre, 12 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre de 2019 i 1 de maig de 
2020. 

 Dies festius de lliure disposició: 4 de novembre de 2019, 24 i 25 de febrer i 30 d’abril de 2020. 

Entrades i sortides del centre  

L’accés del centre és restringit exclusivament als alumnes, el personal docent i no docent, els familiars 

responsables dels alumnes i les visites relacionades amb les activitats acadèmiques o les autoritzades 

per l’equip directiu.  

 

A primera hora del matí, l’accés per a l’alumnat es fa per la porta del carrer Badalona. La porta roman 

oberta entre les 08:20 i les 08:30. Durant la resta de la jornada l’accés es fa per la porta principal del 

carrer Osca. 
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L’alumnat d’estudis postobligatoris que arribi més tard a inici de la jornada o entre classes, haurà de 
dirigir-se a la porta del carrer Osca i podrà accedir a l’aula quan el professor/a de la matèria li ho 
autoritzi.  
 
Els retards podran ser justificats mitjançant document oficial. En el cas de l’alumnat menor d’edat 
s’admetrà un justificant signat pel pare, mare o tutor legal on s’ha d’especificar el motiu del retard.  
 
L’alumnat menor d’edat ha de romandre a l’institut durant les hores indicades al seu horari. Si durant 
l’horari lectiu, un alumne/a menor d’edat ha de sortir del centre, haurà de presentar al tutor/a, al 
professorat de guàrdia o a la Caps d’estudis un paper de sol·licitud de permís signat per la mare, el 
pare o el tutor legal. 

Aparcament de motos i bicicletes 

L’alumnat que vingui amb motocicleta o bicicleta podrà aparcar dins del recinte a l’espai reservat, 
davant de les finestres de secretaria, però ha de deixar lliure l’espai del davant de les escales i de la 
rampa. La porta de la rampa d’accés a l’aparcament només s’obrirà a les hores d’entrades i sortides 
generals del centre. 

Professors de guàrdia 

Quan falti un professor/a, l’alumnat ha de romandre a l’aula esperant les instruccions del professorat  
de guàrdia. Si aquest triga en arribar, el delegat/da de classe anirà a la sala de professorat a 
comunicar-ho. 

 
Si l’absència es produeix a darrera hora (14:00 a 15:00), la Cap d’estudis pot autoritzar la sortida del 
centre a l’alumnat menor d’edat que tingui la corresponent autorització familiar o legal per fer-ho.  

Hora d’esbarjo 

A l’hora d’esbarjo i del descans l’alumnat no pot romandre a les aules, ni al vestíbul, ni als passadissos. 
En finalitzar les classes el professor/a deixarà la porta de l’aula tancada. 
 
L’alumnat de Batxillerat i de Cicles Formatius pot sortir del centre a l’hora del pati. Per tal de facilitar 
la sortida de l’alumnat, el centre lliurarà a l’inici de curs un carnet. En cas de pèrdua caldrà demanar-
ne un de nou abonant 3€.   

Avaluacions 

Al llarg del curs es faran tres avaluacions parcials als mesos de novembre, març i maig/juny, una 
avaluació inicial qualitativa a l’octubre, una avaluació final i una extraordinària. 
 
El professorat informarà, en iniciar-se el curs, dels criteris d’avaluació a la seva matèria, així com del 
tipus de prova i els criteris de recuperació. L’assistència a les proves d’avaluació, prèviament 
convocades per un professor/a, és imprescindible per a l’avaluació positiva de la matèria. En cas de 
força major degudament justificada (per exemple, la malaltia amb un certificat del metge) el 
professor/a podrà programar una nova data d’acord amb l’alumne/a o incloure la matèria de la prova 
en una de posterior. 
 
Quan un alumne/a falti les hores de classe anteriors a una prova, el professor/a podrà penalitzar-lo 
amb un exercici extra o amb un percentatge de la nota d’acord amb els criteris d’avaluació. 
 
Amb posterioritat a l’avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de 
recuperació, ja programades prèviament, per a l’alumnat que no hagi superat totes les matèries en 
l’avaluació final. L’avaluació extraordinària de 1r de Batxillerat es fa al mes de setembre i la de 2n de 
Batxillerat al mes de juny. 

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 el curs passat 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.  
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L’alumne que ha finalitzat el primer curs de Batxillerat en règim diürn el curs passat  amb avaluació 
negativa en tres o quatre matèries, podrà matricular-se a primer sense necessitat de tornar a cursar les 
matèries ja superades.  

 
L’alumne també podrà optar per complementar el seu horari d’assistència, sense formalitzar la 
matrícula, voluntàriament i en funció de les disponibilitats organitzatives del centre, i estudiar 
aquelles altres matèries que el director o directora del centre consideri més adequades per a la seva 
formació, com per exemple el treball de recerca. En aquest cas, el centre ha de formalitzar un pla 
individual per a l’alumne que justifiqui aquesta mesura i que inclogui el compromís i l’acceptació de 
l’alumne i del pare, mare o tutors legals quan sigui menor d’edat.  
 
L’alumne al qual li han quedat tres o quatre matèries pendents de primer pot optar per tornar a 
matricular-se íntegrament de primer curs de Batxillerat, renunciant a totes les qualificacions 
obtingudes. Per exercir aquesta opció, l’alumne, o els pares o tutors legals si és menor d’edat, ha de 
signar un document en què expliciti la seva renúncia expressa a les qualificacions positives que havia 
obtingut, document que el director o directora del centre haurà de visar i incorporar a l’expedient.  

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 seg ent sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades. 

Repetició de la totalitat de matèries del segon curs  

L alumne que cursi segon de batxillerat en règim di rn 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. 
 
També en aquest cas, el centre ha de garantir que, en acabar segon de batxillerat, l'alumne hagi cursat 
la matèria comuna d opció de segon curs. L alumne que procedeixi del règim di rn i opti per 
completar l'etapa de batxillerat en règim nocturn o a distància, no s'hi pot acollir. 
 
De l'anul·lació de les qualificacions, en queden excloses, en el cas que hagin estat aprovades, les 
matèries seg ents: 

 Treball de Recerca 

 Estada a l'Empresa 

 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 di rn. El centre ha d informar per escrit l'alumne sol·licitant, o els pares 
o tutors legals en el cas que sigui menor, de les condicions de la renúncia. 

Canvis de matèria o canvis de modalitat 

Durant el primer mes de classes, fins al 15 d’octubre, l’alumnat de Batxillerat pot sol·licitar el canvi 
d’alguna de les matèries de la mateixa modalitat que hagi triat, sempre que això sigui compatible amb 
l’organització horària del centre. En el cas que la direcció del centre aprovi el canvi, es considerarà a 

tots els efectes que l’alumne/a ha cursat des de l’inici les noves matèries. 
 
Durant el primer mes de classes l’alumnat del primer curs pot sol·licitar d’adscriure’s a una modalitat 
diferent de la que havia triat inicialment, d’entre aquelles que ofereix el centre. En el cas que la 
direcció del centre aprovi el canvi, es considerarà a tots els efectes que l’alumne/a ha cursat des del 
principi la nova modalitat. 

Estada a l’empresa 

És una matèria específica de Batxillerat amb una funció essencialment orientadora, que té com a 
objectiu fer conèixer la realitat del món laboral als alumnes. Consisteix bàsicament en un període de 
permanència i activitat dels alumnes en una empresa, entesa com a unitat de producció, distribució o 
de serveis.  

 
Durant el curs que comença es pot dur a terme durant 1r de Batxillerat. L’alumnat que ha optat per 
realitzar aquesta matèria serà convocat pel tutor d’Estada a l’empresa per tal d’informar-lo sobre el 
funcionament d’aquesta opció i les possibles empreses o feines on puguin fer l’estada. 
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Llibres i material 

L’institut és un centre educatiu on la tasca fonamental de l’alumne és l’estudi. Per tant, cal portar cada 
dia els llibres i tot el material necessari per a l’aprofitament de les classes. Assistir a classe sense el 
material de manera reiterada és considerarà com una falta contemplada a les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre (NOFC). És molt convenient personalitzar el material propi, posant-hi el 
nom. 

Faltes d’assistència 

L’assistència a classe és obligatòria. L’alumnat, per a justificar les faltes d’assistència, farà servir els 
fulls de justificants de faltes lliurats pel tutor/a a començament de curs, amb la signatura de la mare, 
pare o tutors legals, i el presentaran al professors/es a les classes dels quals no ha assistit, i finalment 
al tutor/a, el primer dia en què s’incorpori a classe després de l’absència.  
 
Recordem que les faltes no justificades constitueixen una falta contemplada en les Normes 
d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC). 

 
L’absència injustificada, sistemàtica i reiterada al Batxillerat, durant 15 dies lectius sencers o 
l’equivalent de 90 hores, podrà comportar l’anul·lació de la matrícula. En el moment que s’arribés a 
aquesta circumstància, li serà notificada a l’alumne/a absentista i als seus pares o tutors legals en el 
cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no justifica la seva absència, la matrícula 
de l’alumne podrà ser anul·lada per absentisme continuat no justificat i la seva vacant podrà ser 
ocupada per una altra persona. 

Anul·lació de matrícula i matrícula extraordinària 

Els alumnes podran sol·licitar al Director del centre l’anul·lació de la matrícula del curs que estiguin 
cursant, o bé una matrícula extraordinària si es tracta d’una cinquena inscripció en el Batxillerat.  
 
L’anul·lació de matrícula s’haurà de sol·licitar abans de finalitzar el mes d’abril del curs acadèmic 
corresponent. Per a poder tenir dret a l’anul·lació de matrícula, l’alumnat ha d’acreditar 
documentalment que es troba en alguna de les circumstàncies següents: 
 

 malaltia prolongada o accident de l’alumne/a o d’un familiar, 

 incorporació a un lloc de treball 

 maternitat 

 qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a parer del director/a del centre, 
justifiqui la concessió de l’anul·lació de matrícula. 

 
La matrícula extraordinària s’ha de sol·licitar dins el termini establert per al curs corresponent i 
acreditant, documentalment, trobar-se en alguna de les situacions  esmentades anteriorment. 
 
La resolució del Director del centre pel que fa a anul·lació de matrícula es comunicarà per escrit a 
l’alumne/a durant els quinze dies seg ents a la presentació de la sol·licitud pertinent. En cas de 
resolució negativa, l’alumne podrà presentar, per mitjà del centre, un recurs a la direcció dels serveis 
territorials corresponents, la qual resoldrà definitivament. 

Desperfectes i responsabilitat per danys 

L’Institut és un centre públic finançat per la Generalitat de Catalunya. El seu estat de conservació 
depèn de tothom. En el cas que s’observi un desperfecte cal avisar al tutor/a  per tal que en doni 
coneixement i es repari com més aviat possible. 
 
Els alumnes que, intencionadament o per negligència, causin danys a les instal·lacions o el material 
del centre o en sostreguin material han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sense 
perjudici de la responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als pares o als 
tutors, en els termes que determina la legislació vigent. 

Convivència en el centre 

El centre té unes normes de convivència recollides a les Normes d’Organització i Funcionament del 
Centre. Els tutors/es informen a principi de curs dels aspectes fonamentals. Com a norma general: 
 

 Es  prohibeix menjar i beure a les aules, laboratoris, gimnàs, biblioteca, sala d’actes i qualsevol 
altre espai on es desenvolupi una activitat docent. 

 Cal seguir les indicacions del professorat i del personal de serveis i comportar-se educadament 
amb els tots els membres de la Comunitat educativa del centre. 
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 Cal evitar els crits i sorolls innecessaris: moviments de mobiliari, cops de porta,  etc. 

 S’ha d’evitar també qualsevol acció que pugui causar desperfectes a les instal·lacions o material, 
o bé molèsties als usuaris. 

 Cal mantenir l’institut net. Féu servir les papereres. 

 Per higiene i per respecte al altres, cal venir a l’institut net i correctament vestit. 

 Es consideraran faltes greus o molt greus els actes de violència física o psicològica vers els 
companys, tant si es produeixen dins com fora del centre. 

Tractament de les incidències 

Davant d’un comportament inadequat per part d’un alumne/a, el professor/a introdueix un comentari 
al sistema informàtic de control de les incidències o redacta un full d’incidències i el lliura a la Cap 
d’estudis. El seu tractament dependrà de la tipologia dels fets. En el cas d’alumnat menor d’edat es 
posa en coneixement del pare, mare o tutor legal. 

Biblioteca 

Tots els alumnes del centre poden ser usuaris de la biblioteca sense cap més requisit. La biblioteca és 
un lloc de lectura i d’estudi on s’ha d’estar en silenci i no es pot menjar.  
 
Les conductes inadequades a la biblioteca o el tracte irrespectuós amb les persones responsables 
d’aquest servei, seran sancionades com a conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

Normativa sobre l’ús del tabac 

Fumar dins de l’institut constitueix una falta greu. També es considerarà falta greu, en el seu cas, el 
consum d’alcohol o de qualsevol substància prohibida per les lleis vigents. 

Ús de telèfons mòbils i altres aparells electrònics 

No s’ha de portar cap mena de material d’oci: reproductors de so, imatge, aparells electrònics, 
revistes, cartes, etc. Està prohibit fer ús del telèfon mòbil en tot el recinte de l’institut excepte a la sala 
de postobligatoris. L’alumnat podrà fer ús del telèfon mòbil amb finalitats didàctiques a l’aula si així 
ho autoritza el professor/a.  
 
Per tal d’afavorir el compliment d’aquesta norma, l’alumnat no haurà de portar a l’institut telèfons ni 
aparells electrònics de reproducció d’imatge i/o so. En qualsevol cas, el centre no es farà responsable 
de la seva pèrdua o deteriorament 
 
 
 

Reus, 9 de setembre de 2019 


