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ALUMNAT
CURS

PRIMER ESO

SEGON ESO

TERCER ESO

QUART ESO

1r BTX

2n BTX

GRUP

TUTOR/A

NÚM.
ALUM.*

A

Raquel Agustín

B

Marzena Korczakowska

22
22

C

Cunsep Arcobé

23

D

Laura Ortega

22

E

Antònia Heras

23

F

Ester Alcón

23

A

Clara Nicolàs

B

Leo Martínez

24
26

C

Mª Angeles Pina

25

D

Laura Tedó

26

E

Arnau Sallés

27

F

Javier Garcia

25

A

Ricard Ribas

29

B

Quim Celma

30

C

Imma Vidal

30

D

1/2 Maite

18

E

Miriam Guillamón

18

F

Carlos Montoliu

18

A

Conchi Moreno

33

B

Ana Lou

32

C

Elsa Canet

21

D

Adrià Ortiz

22

A

Xavier Mañes

39

B

Ana Ramallo

37

A

Miquel Martínez

23

B

Nieves de la Flor

26

C

21

CFGM OPERACIONS DE
LABORATORI

QU20-1

Alba Llanes
Javier Collado

QU20-2

Ignasi Ramón

22

CFGM PLANTA QUÍMICA
(perfil farmacèutic i cosmètic)

QU11-1

Sergi de Gràcia

18

QU11-2

Meritxell Notari

14

CFGS LABORATORI
D’ANÀLISI I DE CONTROL
DE QUALITAT
CFGS FABRICACIÓ PRODS.
FARMAC. BIOTECNO. I
AFINS

135

153

143

108

76

70

20

QUD0M-1 Mònica Serra

30

QUD0T-1

Ester Rodríguez

30

QUD0T-2

Iván Iglesias

30

QUB0M-1 Emilia Onsurbe

32

QUB0M-2 Javier Sospedra

27

QUB0T-1

Elisabet Ullés

27

QUB0T-2

David Mercader

31

CFGS QUÍMICA AMBIENTAL
1555
Vanessa Saura
*Les xifres són sempre aproximades doncs les matrícules d’FP estan obertes tot el
curs.

TOTAL

311

30
TOTAL

992
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CURRÍCULUM DE BATXILLERAT

PRIMER

SEGON

TOTAL

Llengua catalana i
literatura

2

2

4

Llengua castellana i
literatura

2

2

4

Llengua estrangera
(anglès)

3

3

6

Filosofia

2

-

2

Història de la Filosofia

-

3

3

Educació Física

2

-

2

Història

-

3

3

Ciències per al món
contemporani

2

-

2

Matèria comuna d’opció

4

4

8

2 Matèries de modalitat

8

8

16

1 Matèria específica o
modalitat

4 o 2+2

4 o 2+2

8

Tutoria

1

1

2

Treball de recerca

-

(1)

(1)

30

30

60

M
at
èri
es
co
m
un
es

TOTAL HORES/SETMANA
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MODALITAT: CIÈNCIES DE LA NATURA I TECNOLOGIA
PRIMER

ITINERARI 1
(tecnològic)

ITINERARI 2
(científic)

1. Matemàtiques I
2. Física I
Dues matèries a escollir:
3. Tecnologia industrial I
4. Dibuix tècnic I
5. Química I
6. Alemany
1. Matemàtiques I
2. Química I
3. Biologia
Una matèria a escollir:
4. Física I
5. Dibuix tècnic I
6.Ciències de la Terra I
7. Alemany
8.Estada+Psico/Psico+Soci
o

HORES
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2+2

SEGON
1. Matemàtiques II
2. Física II
Dues matèries a escollir:
3. Tecnologia industrial II
4. Dibuix tècnic II
5. Química II
6. Estada+Psico/Psico+Socio
7. Electrotècnia
1. Matemàtiques II
2. Química II
3. Biologia II
Una matèria a escollir:
4. Física II
5. Ciències de la terra II
6. Dibuix tècnic II
7. Estada+Psico/Psico+Socio

HORES
4
4
4
4
4
2+2
4
4
4
4
4
4
4
2+2

MODALITAT: HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

ITINERARI 1
(humanitats
)

ITINERARI 2
(ciències
socials)

ITINERARI 3
(humanitats
i ciències
socials)

PRIMER

HORES

1. Llatí I
2. Literatura castellana.
3. Història del món
contemporani
Una matèria a escollir:
4. Grec I
5. Literatura Universal
6. Segona llengua estrangera

4
4
4

1. Matemàtiques Ap CCSS I
2. Econ. d’empresa I
3. Hª món contemporani

4
4
4

Una matèria a escollir:
4. Economia
5. Literatura universal
6. Segona llengua estrangera

4
4
4

1. Llatí I
2. Econ. d’empresa I
3. Hª món contemporani

4
4
4

1. Llatí II
2. Econ. d’empresa II
3. Geografia

Una matèria a escollir:
4. Economia
5. Literatura universal
6. Segona llengua estrangera

4
4
4

Una matèria a escollir:
4. Estada+Psico
5. Psico+Socio

4
4
4

SEGON
1. Llatí II
2. Literatura Castellana
3. Història de l’art
Una matèria a escollir:
4. Estada+Psico
5. Psico+Socio

1. Matemàtiques Ap CCSS II
2. Econ. d’empresa II
3. Geografia
Una matèria a escollir:
4. Estada+Psico
5. Psico+Socio

HORES
4
4
4
2+2
2+2

4
4
4
2+2
2+2

4
4
4
2+2
2+2
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HORARI MARC
Les classes al matí comencen a les 8.15 i acaben a les 14.45h.
Als grups d’ESO i BTX hi haurà dos esbarjos, el primer de 10:15 a 10:30 h i el segon de
12:30 a 12:45 h.

CONTROL D’ASSISTÈNCIA DE FALTES
PROCEDIMENT DE CONTROL DE FALTES :
● El professorat passarà llista diàriament i registrarà les absències i els retards a
l’aplicatiu informàtic.
● El/la tutor/a farà el seguiment de les faltes i retards del seu grup, i encetarà les
accions que correspongui en cas que sigui necessari.

PROCEDIMENT DE CONTROL DE FALTES I RETARDS DE PRIMERA HORA
DEL MATÍ :
● Les portes del centre s’obriran a les 8.10 i es tancaran a les 8:20 (cinc minuts
després de l'inici de la primera classe). Pels alumnes de l’etapa postobligatòria
que arribin tard, es tornaran a obrir a les 9:10 i es tancaran, de nou, a les 9:20.
● A l’alumnat d’ESO que arribi després de les hores indicades anteriorment, se li
permetrà l'accés al centre, però no a l'aula. L’alumne/a haurà de presentar-se al
professorat de guàrdia o a un membre de l’equip directiu, que prendrà nota del
seu retard i l’acompanyarà a les dependències on haurà de restar la primera
hora fent tasques educatives.
Només en el cas que l’alumne/a tingui un justificant del seu retard se li permetrà
l’accés a classe.
● Cada matí s'enviarà a les famílies un missatge per notificar si el seu fill/a

no ha arribat a classe.
COM ACTUAR EN CASOS D’ABSENTISME
● Els pares tindran l'obligació de comunicar al centre quan el seu fill/a no assistirà a les
classes, si pot ser el mateix dia de la falta, i presentar la corresponent justificació al
tutor/a a través del seu fill/a.
● Segons el Decret 279/2006 de Drets i deures dels alumnes es consideren conductes
contràries a les normes de convivència del centre les faltes injustificades de puntualitat o
assistència a classe.
Aquestes conductes seran sancionades seguint el següent procediment:
a) Batxillerat. A les 15 FALTES INJUSTIFICADES, el/la tutor/a farà arribar a la família una
amonestació per escrit (nota a l’agenda) o un correu electrònic.
b) ESO i Batxillerat. A les 25 FALTES INJUSTIFICADES, el tutor/a ho comunicarà al
coordinador de nivell, des d’on s’enviarà als pares un comunicat de faltes no justificades per
donar opció a justificar-les documentalment.
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c) Alumnes menors de 16 anys. A les 40 FALTES INJUSTIFICADES cap d’estudis enviarà
una carta per citar els pares i informar-los que el cas passa a la comissió social, per aplicar
les sancions pertinents, decidir l’obertura o no d’un expedient disciplinari i comunicar el cas
als serveis socials municipals.
d) Alumnes que ja tenen 16 anys. En cas de no obtenir una millora en la conducta absentista, i
amb la prèvia informació a l’alumne/a i als pares, es procedirà a obrir expedient disciplinari
quan acumuli 40 FALTES SENSE JUSTIFICAR. L’expedient disciplinari implicarà una
expulsió temporal del centre.
e) En l’etapa postobligatòria, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius. S’informarà als pares (o
directament a l’alumne/a en cas de ser major de 18 anys) que, en cas de no obtenir una
millora en la seva conducta, s’obrirà un expedient disciplinari, podent arribar a perdre
l’escolaritat en cas de reincidència. L’alumnat és avaluat de forma contínua, per tant, si falta
fins a 15 dies lectius sense justificar, pot comportar l’anul.lació de la matrícula de
l’alumne/a. Si s’arriba a acumular aquest període d’absència, es notificarà a l’alumne/a,
pares o tutors segons correspongui, i si en el termini d’una setmana no justifica la seva
absència, la direcció del centre podrà anul.lar la matrícula per absentisme continuat no
justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada per una altra persona.
Només seran justificables les següents faltes d’assistència:
a) Les que vagin acompanyades d’un justificant mèdic.
b) Les que vagin acompanyades d’un justificant d’un centre oficial.
c) Les absències per causes de malaltia sense justificació mèdica, podran ser justificades per la
família excepcionalment, mitjançant l’agenda, al tutor/a corresponent, sempre que la falta
d’assistència no sigui de més de dos dies per setmana.
d) Atenent cada cas, quan l’absència coincideixi amb un examen programat, l’alumne/a haurà
d’adjuntar al justificant patern o matern un document oficial que acrediti la justificació de l’absència.

TELÈFONS I ALTRES ELEMENTS
● ESTRICTAMENT PROHIBIT A TOT EL RECINTE EDIFICI i PATI A LES
SORTIDES
(Passadissos, aules, laboratoris, tallers, wc, vestidors, exàmens, pati, sortides fora del centre). El
mòbil ha d’estar apagat i guardat a la motxilla durant tot el marc horari. Per ús acadèmic, serà el
professorat qui n’autoritzarà l’ús.

L’incompliment derivarà en la confiscació del mòbil a direcció (ESO i BTX) i, a més, suposarà una
incidència GREU per a l’alumne/a.

Si és la primera vegada que s’incompleix la norma, un membre de l’equip directiu el
retornarà a l’alumnat, prèvia reflexió i sempre que no hi hagi hagut cap conflicte durant o
després de la confiscació (en aquest cas li podrà ser aplicat el segon supòsit).

El segon cop i successius, l’aparell es retornarà al cap de 3, 5 o més dies.

En cas de pèrdua, trencament o sostracció de l’aparell el centre no se’n farà responsable.

●

Recordeu que veu signar el document normativa telèfon mòbil.
8
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Els ELEMENTS que se citen a continuació són CONSIDERATS COM A NO
ADEQUATS DE PORTAR AL CENTRE i, per aquest motiu, l’institut no se’n fa
responsable en cas de pèrdua, furt o trencament. L’alumnat que els porti al centre ho fa
sota la seva responsabilitat, respectant el que s’indica en aquest document. En cap cas
poden ser visibles a partir del moment que entrin al recinte de l’institut. En el cas de no
complir la normativa, tal com s’ha descrit en l’apartat dels mòbils, qualsevol docent pot
procedir a la confiscació de l’element en qüestió:

1. Càmeres, aparells de videojocs, aparells reproductors de música i qualsevol
aparell electrònic no sol·licitat pel professorat.
2. Gorres. Si l’alumnat en porta, en entrar a l’institut la desarà dins de la motxilla.
3. Patinets, monopatins i altres mitjans de desplaçament similars. L’alumnat que el
porti haurà de deixar-lo encadenat a la zona habilitada de la mateixa manera que
les bicicletes. En cap cas aquests elements poden ser deixats a consergeria.
4. Pilotes de cap tipus. El centre disposa de material suficient perquè tot l’alumnat
pugui jugar a diferents esports a l’hora d’esbarjo. Si l’alumnat considera insuficient
aquesta dotació pot fer la pertinent demanda a través dels conductes establerts.
5. Llaminadures i begudes ensucrades de cap tipus.
Volem sensibilitzar per adquirir uns hàbits alimentaris saludables, per aquesta raó,
fomentarem esmorzars com: entrepans, fruita, cereals, làctics, aigua, sucs i/o batuts
variats. Amb l’alumnat es treballarà des de les tutories i amb col.laboració del bar (el bar
no ho oferirà i tampoc està permès portar-ho de casa).
●

La captació i/o publicació a internet d’imatges (fotos i vídeos) vinculats/des amb el
centre, sense l’autorització de la/les persona/es que hi apareixen, serà considerada
una falta molt greu. Recordar que està tipìficat com a delicte i que els pares són els
responsables dels actes dels seus fills/es.

RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Quan un professor posa una incidència, es prendrà la mesura corresponent a cada cas,
podent EXPULSAR a un alumne o bé PROPOSAR-LO PER VENIR 1 tarda durant
1,30h (de 16h a 17,30h) per fer deures o tasques pel centre (en funció del motiu de la
proposta).
Qui pot fer aquesta proposta? Direcció, Orientació, Tutor i tot el professorat (fets greus o
reincidències).
Els alumnes que tinguin propostes de manera molt continuada es prendran altres
mesures.
La família rebrà una notificació amb el dia proposat a través de l’ENSE. Aquests alumnes,
romandran al centre amb algun membre del centre.
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SORTIDES
⮚ El centre vol informar els pares i mares d’alumnes que, com cada curs, enguany es
portaran a terme un seguit d’activitats per tal que els alumnes que ho desitgin puguin
ajudar-se a finançar les sortides que comporten una major despesa econòmica
(viatges, esquiades, treballs de síntesi).
⮚ Els alumnes que vulguin dur a terme aquestes activitats de finançament hauran
d’omplir una autorització signada pels pares/mares. Aquesta autorització inclourà
l’acceptació d’una sèrie de condicions i dels terminis proposats. El model d’autorització
es donarà als alumnes juntament amb tota la informació pertinent.
⮚ Des dels departaments i també des de tutoria, s’organitzen sortides que són de
caràcter obligatori. La no assistència s’ha de justificar com qualsevol altra falta
d’assistència. Cal remarcar, també, que el centre pot negar a algun alumne/a el dret
d’assistència a aquestes sortides tal com s’especifica a la Normativa d’Organització i
Funcionament de Centre.
⮚

El pagament de la majoria de les sortides s’ha fet amb la matrícula, pot haver-hi,
però, algunes sortides que s’hagin d’abonar, especialment a 4t. En aquest cas
l’import de cada sortida es cobrarà en el termini establert anterior a cada sortida.

⮚ L’alumne/a que decideixi en l’últim moment no anar a la sortida perdrà els diners
ingressats. En cas de força major o càstig, es retornarà l’import que l’institut no hagi
pactat en la reserva i/o no hagi fet efectiu. Aquest abonament, si és possible, es farà a
final de curs.

PÀGINA WEB

El centre disposa d’una pàgina web en què podreu
consultar notícies i novetats del vostre interès, així
com informació pròpia del centre (normatives,
reglaments, dates importants, composició dels
departaments,...). La pàgina es troba en
desenvolupament, però ja la podeu visitar. L’adreça
és:

www.institutlaromanica.org
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PROPOSTA DE CALENDARI ESCOLAR 2019/ 2020
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DATES IMPORTANTS
● CURS ESCOLAR
Des del 12 de setembre al 21 de juny, ambdós inclosos
El 12 de setembre de 2019: Inici de les classes de ESO i el Batxillerat.
Des del 12 de setembre al 19 de juny, ambdós inclosos
El 12 de setembre de 2019: Inici de les classes de ESO i Batxillerat. Presentació de tots
els grups d’FP.
El 13 de setembre de 2019: Inici de les classes dels grups d’FP (excepte els de 2n de
CFGS en modalitat DUAL).
El 16 de setembre de 2019: Inici de les classes dels grups de 2n de CFGS en modalitat
dual (QUB0M-2, QUB0T-2 i QUD0T-2).
El 21 de juny de 2020: últim dia lectiu de classes a tots els centres.

● DISTRIBUCIÓ I DATES TRIMESTRES I QUADRIMESTRES
ESO I BTX:
1r TRIMESTRE

12 de setembre al 29 de novembre

2n TRIMESTRE

02 de desembre al 28 de febrer

3r TRIMESTRE

02 de març al 5 de juny

1r QUADRIMESTRE

12 setembre al 31 de gener

2n QUADRIMESTRE

03 de febrer al 5 de juny

ALTRES DATES IMPORTANTS D’ESO I BTX:
1a AVALUACIÓ
●
●
●
●

FINAL PRIMER TRIMESTRE: 29 de novembre de 2019.
Reunions d’avaluació: 10,11 i 18 de desembre 2019.
Lliurament dels butlletins de notes: 20 de desembre 2019.
Exàmens compactats de 2n Batxillerat : 28 i 29 de novembre, 02 i 03 de
desembre 2019.

2a AVALUACIÓ
●
●
●
●

Final de segon trimestre: 28 de febrer 2020.
Reunions d’avaluació: 11,17 i 18 de març 2020.
Lliurament dels butlletins de notes: 03 d’abril 2020.
Exàmens compactats de 2n Batxillerat : 27 i 28 de febrer , 02 i 03 de març
2020
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3a AVALUACIÓ i FINAL
ESO i 1r de Batxillerat
●
●
●
●

Fi de la 3a avaluació: 5 de juny 2020.
Treball de síntesi d’ESO: del 8 al 12 de juny (inclosos) 2020.
Reunions d’avaluació: 02 i 03 de juny 2020.
Lliurament de butlletins:5 de juny (notes 3a avaluació) 2020.

2n Batxillerat
-

Exàmens compactats de 2n Batxillerat : 7, 8, 11 i 12 de maig 2020
-

Pendents de 1r de Batx.
● 1r examen: 15 i 22 de gener 2020
● 2n examen: 25 i 01 d’abril 2020

-

Fi 3a avaluació: 6 de maig 2020
Recuperacions final ordinària: de l’13 al 18 de maig (inclosos) 2020
Reunions d’avaluació: 20 de maig 2020
Lliurament de notes i reclamacions: 22 de maig 2020

-

Exàmens extraordinaris: Del 8 al 12 de juny 2020

-

Reunions d’avaluació: 17 de juny 2020
Lliurament de butlletins: 26 de juny 2020
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AVALUACIÓ FINAL I PROMOCIÓ DE CURS
Avaluació final
Després de l’avaluació final de juny, per a l'alumnat que hagi tingut avaluació
negativa (matèries suspeses) hi hauran les proves extraordinàries. Aquestes
proves seran al setembre.
Promoció de curs
Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries de
primer curs o no tinguin superades dues matèries com a màxim.
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.
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