
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

              Curs 2018-2019 
 

 

 

 

Informació general  
 

 

Famílies 

 



 

 

L’INSTITUT MONTBUI  es va crear el curs  96-97.  Està ubicat al nucli 

urbà de  la població anoienca de Santa Margarida de Montbui.  Actualment té 
quatre línies de primer, quatre de segon, quatre de tercer i tres de quart d’ESO 
i quatre grups de Batxillerat, dos de primer i dos de segon. 

 

 

VALORS: 

El nostre centre educatiu vol ajudar l’alumnat a desenvolupar tots aquells valors que 
potenciïn la dignitat de la persona i la seva plena inserció social, particularment:  

 Eduquem en la tolerància, tot fomentant el respecte als drets bàsics d’igualtat llibertat 
i convivència; i eradiquem qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe, creença, 
ètnia o ideologia. 

 Ensenyem el nostre alumnat a viure i a fer seva la democràcia, a entendre la pau, el 
diàleg i la cooperació com els millors instruments per facilitar el desenvolupament i 
l’entesa entre els pobles i entre les persones que en formen part. Rebutgem 
qualsevol forma de govern o d’actuació personal basada en la imposició d’idees per 
mitjà de l’opressió o de la violència en general.  

 Sensibilitzem l’alumnat en el respecte pel medi ambient i els encoratgem perquè 
arribin a implicar-se activament en la seva conservació i regeneració.  

 Eduquem en la responsabilitat i l’autosuperació; volem que esdevinguin persones 
responsables, compromeses amb elles  mateixes, amb l’entorn, i amb la societat i la 
cultura que li és pròpia.  

 Promovem el respecte envers altres cultures i la valoració positiva de la riquesa que 
implica la interculturalitat de la nostra societat plural.  

 Proposem l'educació per a la salut com un procés de formació, de responsabilització 
de l’alumne a fi que adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a 
la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva.  



EIXOS TRANSVERSALS GENERALS: 

 

EDUCACIÓ PER A LA PAU: 
 

1. Educar en la comprensió, la cooperació, la no violència, la gestió del conflicte, 
etc... 

 
EDUCACIÓ NO DISCRIMINATÒRIA: 
 

2. Educar en la tolerància, fomentant el respecte als drets bàsics d’igualtat, 
llibertat i convivència, eradicant qualsevol tipus de discriminació  per raó de 
sexe, creença, ètnia o ideologia. 

3. Ensenyar el nostre alumnat a viure i fer seva la democràcia, a entendre la pau, 
el diàleg, la cooperació com els millors instruments per facilitat el 
desenvolupament i l’entesa entre els pobles i les persones que en formen part. 

 
EDUCACIÓ INTERCULTURAL: 
 

4. Promoure el respecte envers altres cultures i valorar positivament la riquesa 
que implica la interculturalitat de la nostra societat plural. 

5. Desenvolupar la consciència d’igualtat. 
 
EDUCACIÓ PEL CONSUM: 
 

6. Educar en un consum i ús responsable del material escolar.  
 

EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL: 
 

7. Prendre consciència de l’esgotament dels recursos naturals renovables i no 
renovables. 

8. Sensibilitzar l’alumnat en el respecte pel medi ambient i encoratjar perquè 
arribin a implicar-se activament en la seva conservació i regeneració. 

 
EDUCACIÓ PER LA SALUT: 
 

9. Adquirir uns hàbits adequats d’higiene i salut. 
10. Prendre consciència  de  la importància d’un equilibri personal i unes bones 

relacions humanes. 
 
 

 

  

 

 

 



 

 

TREBALLEM LES ACTITUDS A L’INSTITUT MONTBUI. 
 
COM TREBALLEM  L’ INTERÈS  I L’ATENCIÓ DELS ALUMNES. 
 

1. Relacionem l’experiència quotidiana dels alumnes amb el que s’ensenya a 
classe. 

2. Tenim en compte els interessos dels alumnes a l’hora de planificar les 
activitats de classe. 

3. Estimulem l’atenció dels alumnes : 
a. fent-los participar a la classe. 
b. Alternant explicacions i activitats. 
c. Proposant feines que cal resoldre i presentar d’immediat. 
d. Combinant el treball individual i en grup. 

4. Utilitzem diferents recursos per treballar els procediments (eines 
informàtiques, àudio, espais diversos, jocs, etc). 

 
COM TREBALLEM  LES ACTITUDS D’APLICACIÓ I CONSTÀNCIA. 
  

1. Ajudem l’alumne a seleccionar quins coneixements necessita per resoldre una 
activitat o problema. 

2. Ajudem l’alumne a aplicar els seus coneixements a la resolució d’una activitat. 
3. Fem conscient l’alumne dels raonaments utilitzats en la resolució d’una 

activitat. 
4. Afavorim que l’alumne, progressivament, sigui més autònom i resolgui per ell 

mateix les activitats que se li plantegen. 
5. Estimulem el desig d’acabar les activitats proposades i el valor del treball ben 

fet. 
 

 
COM TREBALLEM L’HÀBIT DE REVISIÓ DE FEINA 
 

1. Demanem que l’alumne revisi la feina feta, tant el procés com el resultat. 
2. Demanem que aquesta revisió atengui al contingut i, també, a la forma del 

treball realitzat. 
3. Fem conscient l’alumne de la necessitat d’introduir canvis en el procés emprat 

o en els resultats, segons la revisió feta. 
4. Valorem que l’alumne raoni el procés que ha realitzat i els resultats obtinguts. 

 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament d'Ensenyament 
Institut Montbui 
 

 

 

Carta de compromís educatiu  
 

 
Les persones sotasignants, Montserrat Costa Castelltort directora del centre educatiu Institut 
Montbui, i .…………………...............………....…............................pare, mare, tutor/a  de 
l’alumne/a .......................... ................................................……................………., reunits a la 
localitat de Sta. Margarida de Montbui, amb data .............. de 201.., conscients que 
l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta 
carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents: 
 

COMPROMISOS  
 

Per part del centre  
 
1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de  
    l’alumne/a. 
2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/a en l’àmbit escolar.  
3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a.  
4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del 

centre.  
5. Informar la familia i l’alumne/a dels continguts i les competències que es treballaran i els 

criteris i els instruments d’avaluació que s’aplicaran. També se’ls informa de com i quan 
recuperar, en el cas que sigui necessari.  

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les  
    necessitats específiques de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família. 
7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i 

personal de l’alumne/a. Aquesta comunicació es concreta en les reunions que cada 
família té amb el tutor/a de la seva filla (mínim dues per curs) i en la informació escrita 
que periòdicament el centre fa arribar a la família.. 

8. Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, i qualsevol 
altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.  

9. Atendre en un termini raonable (entre 1 i 7 dies) les peticions d’entrevista o de 
comunicació que formuli la família; facilitant,  en la mesura possible, la conciliació de 
l’horari laboral de la família amb l’horari del centre.  

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si s’ escau, 
el contingut, en les entrevistes individuals i, si les circumstàncies ho requereixen, a 
petició del centre i/o la família. 

11. Oferir juntament amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, programes d’estudi     
      assistit  i/o classes de reforç escolar. 
12. Altres compromisos que la família proposi, i que el centre accepti afegir, els quals  
      poden comportar, o no, nous compromisos per al centre (ajuts individuals, contractes  
      pedagògics, escolaritat compartida, etc..). 
 
 
 
 



Per part de la família  
 
 
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més es-

pecíficament, la dels tutors i de l’equip directiu.  
2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que 

són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.  
3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en 

particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les 
classes.  

4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a 
les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades pel professorat 
per fer a casa o als programes d’estudi assistit i/o reforç escolar.  

5. Ajudar el nostre fill/a a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a 
l’activitat escolar.  

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o sug- 
    geriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill/a.  
7. Facilitar al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’apre-

nentatge.  
8. Atendre en un termini raonable (entre 1 i 7 dies) les peticions d’entrevista o de  
    comunicació que formuli el centre.  
9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.  
10. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.  
11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la 

carta i, si escau, el contingut, en les entrevistes individuals i, si les circumstàncies ho 
requereixen, a petició del centre i/o la família. 

12. Altres compromisos que  el centre proposi, i que la família accepti afegir, els quals  

      també poden comportar, o no, nous compromisos per a la família (ajuts individuals,  
      contractes pedagògics, escolaritat compartida, etc.)    
 
 
 
 
I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.  

 
 
 
El centre                                                                          La família  

                                                                                                (pare, mare o tutor/a) 
 
 
 

 
 
 
Signatura                                                                          Signatura  

 
 
 
Sta. Margarida de Montbui, ....... de 201  

 

DADES DEL CENTRE 



 
 
 IES MONTBUI   
 C/ de la Mercè, 9 
 Santa Margarida de Montbui 
 Tel. 93 805 60 59 
 Fax 93 804 07 53 
 a8053352@xtec.cat 
 http://www.imontbui.org 
 

 

HORARI CONSERGERIA 
 

 

 De dilluns a divendres de 9 a 14 h. 

 

HORARI SECRETARIA 
 

 
 De dilluns a dijous de 9 a 14h. 
 

 

HORARI DE VISITES 
 

 
 EQUIP DIRECTIU 
 COORDINADORS 
 PROFESSORAT 
 

 
 

CONCERTAR  HORA PREVIAMENT 

 
 

A.M.P.A 
 

 PRESIDENT:     Basilio Rubio 
 
 HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: l’oficina estarà oberta els 

dimecres de 19h. a 20h.  
 

 
CALENDARI I HORARI ESCOLAR CURS 2018 – 2019 

 

mailto:a8053352@xtec.ca
http://www.imontbui.org/


 
                                    DATES INICI I FINAL DE CURS              HORARI 

ESO  /  13 de setembre de 2018  21 de juny de 2019 8- 14,30 /  8 -  13,30 

PFI i Batxillerat /  14 de setembre     
de 2018 

 

                                   DATES INICI I FINAL DE 
TRIMESTRE 

               HORARI 

13/14 de setembre de 
2018 

21 de desembre de 
2018 

      8 – 14,30  /  8 -  13,30 

08 de gener de 2019 12 d’abril de 2019       8 – 14,30  /  8 -  13,30 

24 d’abril de 2019 21 de juny de 2019       8 -  14,30  /  8 -  13,30 

 

 

            DIES DE LLIURE 
DISPOSICIÓ 

           02 de novembre  de 2018 

           07 de desembre de 2018 

           08 de febrer  de 2019 

           04  de març  de 2019 

 

 

                PROPOSTA SINGULARITZACIÓ HORÀRIA   

DATES HORARI 

 21 de de desembre  de 
2018 

8  -  13,30 

 12 d’abril de 2019 8  -  13,30 

 Del 13 al 21 de juny de 
2019 

8  -  13,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



CONSELL ESCOLAR 
 
 

COMPOSICIÓ 
Equip Directiu: 
 
Direcció 
Cap d’Estudis 
Secretària 
 

 
 
Montserrat Costa Castelltort 
Carola Vives Colom 
 Eva Raich Soriguera 
 

Sector Professors: 
 

 
Elvira Ávila Matas 
Laura Costa Cusidó  
Alicia Galera Lliró 
Marcel Mateu Pijoan  
M. Dolors Oliva Mateu  
 
 

Sector Pares: 
 
 
                                                           
                                                 AMPA: 

 
Esther González Calero 
Alfredo Puga Montaño  
 
Basilio Rubio Lopera 
 

Sector Alumnes:  
Anna Gázquez Ortega  
(pendent d’elecció) 
 

Sector P.A.S:  
Jordi Malpartida Esteban 
 

Regidor Ajuntament:  
José Palacios Guerrero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GESTIÓ I COORDINACIÓ 
 

 

EQUIP DIRECTIU 
 

 DIRECTORA 
 CAP D’ESTUDIS 
 C. PEDAGÒGICA  
 SECRETÀRIA 

 
 Montserrat Costa   
 Carola Vives Colom 
 Teresa Pernía 
 Eva Raich  
  

COORDINADORS/ES 
 

 COORDINACIÓ  1r. d’ESO 
 COORDINACIÓ  2n.d’ESO 
 COORDINACIÓ  3r. d’ESO 
 COORDINACIÓ  4t  d’ESO 
 COORDINACIÓ  BATXILLERAT 
 COORDINACIO  PFI 
 COORDINACIÓ  TAC 
 COORD. RISCOS LABORALS 
 COORD. LIC  

 COORD. BIBLIO Xarx@ 
 COORD.  INTERCANVIS 

 COORDINACIÓ FAMILIES 

 COORD. ESPORT A L’ESCOLA 
 COORD. ACTIVITATS I SERVEIS 

 COORD. SORTIDES  
 

 
 Marcel Mateu  
 Alba Capsada  
 Txell Bernaus  
 M. Mercè Gabarró  
 M. Carme Llongueras  
 Elvira Ávila 
 Marc Piqué  
 Toni Carbonell  
 Llúcia Saurí  
 Laura Costa  
 Xavi Gumà  
 Montserrat Costa  
 Lluís Amat  
 Anna Llimós  
 Cristina de la Cruz  

CAPS DE DEPARTAMENT 
 

 LLENGÜES 
 LLENGÜES ESTRANGERES 
 CIÈNCIES 
 MATEMÀTIQUES 
 TECNOLOGIA 
 HUMANITATS 
 ORIENTACIÓ 
 EXPRESSIÓ 

 

 
 Llúcia Saurí  
 Xavi Gumà  
 Marcel Mateu  
 Esmeralda López  
 M. Queralt Casellas  
 Sandra Prat  
 Dolors Peláez  
 Magí Badia  

ORIENTACIÓ 
 

 E.A.P   
 Assessor LIC 
 Salut 
 Serveis Socials 
 Tècnica d’Integració Social 

 

 
 Gisela Carné 
 Amanda de Noguera 
 Susanna Campo 
 Joan Cantos 
 Laia Martínez(Marta Cercadillo) 

PERSONAL ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 
 
 AUXILIAR ADMINISTRATIVA 
 CONSERGERIA 
 

 
 M. Jesús Berenguer 
 Jordi Malpartida 
 Pilar Serra 



DEPARTAMENTS PROFESSORAT 
Cap Departament   Llúcia Saurí     (LC) 

 
 

Llengües 
 
 

                                 
 

                                 

  Txell Bernaus  (LC) 

  Laia Codina      (LC) 

  Eva Travesset  (LC) 

  Cristina Santmartí  (LC) 

  Alícia Galera    (LE) 

  Maria Gatell      (LE)    

  Carme Llongueras (LE) 

  Eva Raich          (LE) 

  Marisa Perella   ( LE) 

  Laura Costa       (Clàss) 

  Josep Pelfort     (Aula d’Acollida) 

 

Cap Departament    Xavi Gumà         (AN)   

 
 

Llengües Estrangeres 

   Teresa  Pernía          (AN) 

   M. Dolors Oliva         (AN) 

   Glòria Boldú             (AN) 

   Ana M. Membrives    (AN) 

   M. Mercè Gabarró     (FR) 

  

Cap Departament    Esmeralda López 

 
 

Matemàtiques 

   Cristina de la Cruz 

   Marc Piqué 

   Montse Almendro 

    Victor Escobar  

   David Capsada 

   M. Rosa Langa (ECO) 

 

Cap Departament    Marcel Mateu   

 
 

Ciències Naturals 

   Toni Carbonell     

   Carola Vives             

   Alba Capsada 

   Marta Rancaño 

  Raül Álvarez             

 

Cap Departament    M. Queralt Casellas    

 
Tecnologia 

   Maria Mompean 

   Xavier Anglès  

   Joan Caballé 

 

Cap Departament    Magí Badia     (EF) 

 
Expressió 

   Lluís Amat      (EF)        

   Anna Llimós   (DI)         

   Maricel Miñano (DI) 

  Jaume Vidal     (MU) 

 

Cap Departament     Dolors Peláez         

 
Orientació 

    Giannina Barba 

    Natàlia Olaya 

    Montserrat Fernández  

    Marta Cercadillo        ( TIS/PAS ) 

    Maria Hernández (Vetlladora) 

 

Cap Departament     Sandra Prat                               

 
 

Humanitats 

    Montserrat Costa       

    Maria Peralta              

    Sílvia González      

    Yolanda Ruiz 

    Jaume Domingo (FI) 

    Josep Salat        (RE)           

                      

Coordinadora PQPI Elvira Ávila 

 Montserrat Fernández (PSI) 



MATERIAL ESCOLAR 
 
Puntafina negre 
1 caixa d’aquarel·les escolars 
1 pinzell prim (núm. 3) 
1 pinzell gruixut (núm.6) 
Regle de plàstic de 20 cm 
Escaire de 22 cm 
Cartabó de 22 cm 
Compàs 
Transportadors d’angles 
Tisores de punta rodona 
Llapis de colors de fusta 
Retolador negre 
Llapis, goma i maquineta 
Bolígrafs: Blau, vermell, negre i verd. 
Goma d’encolar (barra) 
Carpeta de 4 anelles (capacitat per 200 fulls) 
Paquet de fulls de treball de l’institut (venda a l’IES) 
20 fundes de plàstic de 16 forats 
9 separadors de colors 
Calculadora científica 
Agenda escolar (entregada per l’institut) 
Equip d’esport per Educació Física 
Auriculars per anglès. 
1 paquet de fulls blancs, tamany A4 
Diccionari de català i castellà ( per tenir a casa ja que a les aules hi haurà els de l’Institut ) 
Altres materials a disposar al llarg del curs 
 
 

Materials no aconsellables 
 
Retoladors molt gruixuts 
Retoladors molt prims 
Retoladors permanents 
Corrector líquid 

 
 

Nota:    L’alumnat ha de portar aquest material a la motxilla  i és d’ús particular. En els 

armaris de les aules hi haurà un material de centre amb unes normes d’ús.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE TUTORIES  
 

 

 

1 A 
 

 
 

Marta 
Rancaño 

 
 

1 B 
 

Maricel  
Miñano 

1C 
 

Maria 
Mompean 

1D 

Alicia Galera 

Coordina: Marcel Mateu 

2 A 
 

M. Dolors 
Oliva 

 

2 B 
 Montse 

Almendro 

2C 
 

 
Anna Llimós 

 

2D 

David Capsada 

Coordina: Alba Capsada 

3 A 
 

 
 

Jaume Vidal 
 
 

3 B 
 

Joan Caballé 

3C 
Ana M. 

Membrives 

3D 

Marisa Perella 

Coordina: Txell Bernaus 

4 A 
 

 
Eva 

 Travesset 
 

4 B 
 

 
Sílvia  

González 
 

4 C 
 M. Mercè 

Gabarró 

 

 

Coordina: M. Mercè Gabarró 

1 
BAT 

A 

 
 

Laia 
 Codina 

 

1 
BAT 

B 
Xavi 

 Gumà 

2 
BAT 

A 
M. Carme 

Llongueras 

2 
BAT 

B 

Maria  
Peralta 

Coordina: M. Carme Llongueras 

 
 

 

 

 

 

 



NORMES DE CONVIVÈNCIA 
 

L’institut, vol oferir un ambient de treball i de respecte adient on els i les alumnes puguin créixer 
com a persones i on puguin formar-se acadèmicament amb les millors condicions. 
 
 Per aconseguir-ho amb èxit caldrà que tots i totes hi col·laborem i que prenguem el compromís de 
complir i fer complir les següents normes: 
 

1. Respecte mutu:  Tots els alumnes tenen els mateixos drets i deures. 

 
1.1 L’alumne està obligat a complir amb respecte i responsabilitat les seves obligacions 

a classe,  sense pertorbar l’activitat del professor i dels seus companys. En cas 
d’incompliment aplicarem una sanció d’acord amb la gravetat dels fets.  

 
1.2 El respecte es manifesta amb les paraules, les accions i amb les relacions cordials 

d’uns amb els altres. És per això que no serà tolerable cap tipus de violència ja 
sigui verbal o física. 

 
1.3 S’ha de respectar el material i les instal·lacions de l’institut, així com allò que pertanyi 

a altres companys i professors. En cas que es produeixi un desperfecte, l’alumnat 
responsable es farà càrrec de les despeses econòmiques o de la seva restitució. 
 Cal mantenir netes i ordenades totes les dependències del centre i, en 

especial, l’aula, lloc on passem moltes hores al llarg del curs.  
 No escriurem a les taules i farem servir les papereres!   
 Quan anem a una classe que no és la nostra, respectarem tot el que hi 

trobem, sense tocar cap dels objectes de les taules. 
 Quan baixem al pati, llençarem els papers, les bosses de l’esmorzar i altres 

a les papereres procurant deixar-lo tant o més net de com l’hem trobat. 
 

1.4  Per higiene i respecte als altres no s’ha de menjar ni beure fora del temps i llocs 
indicats. Tampoc s’hi pot mastegar xiclet! 

 
1.5 Per no alterar el funcionament del centre tots els canvis de classe que s’hagin de fer 

es faran en silenci i de manera ordenada. Altrament, no se sortirà de l’aula entre 
classe i classe. 

 
2. Assistència i puntualitat a classe. 

 
2.1 Els alumnes tenen l’obligació d’assistir a classe i d’arribar-hi amb puntualitat amb el 

material necessari per a treballar. Es portarà un control digitalitzat (programa 
ieducacio) de les faltes d’assistència i retards. Els retards no justificats  de 
primera hora del matí originaran una mesura correctora, previ avís als pares. 

 
2.2 Si un alumne no pot assistir a classe, els pares o representants legals avisaran a 

través del programa ieducacio, telefònicament a consergeria o, en última instància, 
amb una nota a l’agenda i, en cas de faltar a un examen, presentaran el justificant 
mèdic corresponent. 

 
2.3 Durant les hores lectives els alumnes estan sota la responsabilitat del professorat 

del centre, per la qual cosa no podran sortir de l'aula sense presentar el 
corresponent permís al professorat i assabentar-ne el cap d’estudis o qualsevol 
altre membre de l’equip directiu. En horari escolar, l’alumnat no pot sortir sol del 
centre, l’han de venir a buscar els pares o persones autoritzades per aquests.  En 
cas que no sigui així es considerarà una conducta contrària a les normes de 
convivència. 



3 Sortides: 

 
L’alumnat  que participi en activitats fora del centre, els caldrà l’autorització escrita dels 
seus pares o tutors legals (signatura del document de sortides de tot el curs). 
 
3.1 De les sortides pedagògiques i curriculars. 

a) L’assistència a aquestes sortides es obligatòria. 
b) La no assistència haurà de ser per causa major i estarà justificada 

documentalment. En el cas que sigui per motius econòmics, aconsellem 
comunicar-ho al tutor/a. 

c) El mal comportament d’un alumne en qualsevol sortida curricular provocarà la 
inhabilitació per participar en totes les següents. 

 
 

 
4.  Prevenció del tabaquisme, de l’alcoholisme i altres substàncies 

 
      D’acord amb la normativa vigent, no es pot vendre tabac ni fumar en els centres  
      d’ensenyament de qualsevol nivell. El mateix precepte s’aplica a la venda i consum    
      de qualsevol tipus de substàncies considerades perilloses. 
      Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en     
       els centres d’ensenyament. 
 
 
 
5.   Altres:  Ús de mòbils i altres aparells electrònics 

 
Es  creu de poca utilitat la presència del mòbil a l’institut, així com la resta  d’aparells 
electrònics no utilitzats com a eina pedagògica. L’escola s’eximeix de tota 
responsabilitat de pèrdues, robatori o desperfecte que és produeixi sobre aquests 
aparells.  

En el cas que l’alumnat mostri o faci ús d’aquests aparells a l’aula, sempre i quan el seu 
ús no estigui contemplat en la programació de la matèria, el professorat els requerirà 
i els portarà a Direcció. L’aparell només es retornarà al pare, mare o tutors legals. En el 
cas que l’alumne/a sigui reincident, el centre retardarà una setmana el retorn dels 
aparells. 

 

Sobre els ordinadors 

L'alumnat de 1r d' ESO disposen d'ordinador propi (Chromebook) i tenen una normativa 
específica que en regula el seu ús. 

L’alumnat de que utilitza els ordinadors del servei  de préstec del centre ha d’actuar 
conforme a la normativa establerta. 

 
 


