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L’INSTITUT  MONTBUI es  va  crear  el  curs  1996-97.  Està  ubicat  al  nucli  urbà  de  la                
població  anoienca  de  Santa  Margarida  de  Montbui.  Actualment  el  centre  ofereix  els             

nivells   educatius   d’ESO,   Batxillerat   i   PFI.  

 

VALORS  

El  nostre  centre  educatiu  vol  ajudar  l’alumnat  a  desenvolupar  tots  aquells  valors  que              
potenciïn   la   dignitat   personal   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,    discapacitat,   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  l’encoratgem           
perquè    arribi    a   implicar-se   activament   en   la   seva   conservació   i   regeneració.  

● Eduquem  en  la  responsabilitat  i  l’autosuperació:  volem  alumnes  que          

esdevinguin  persones  responsables,  compromeses  amb  elles  mateixes  i  amb          
l’entorn,   societat   i   cultura   propis.  

● Promovem  el  respecte  envers  altres  cultures  i  la  valoració  positiva  de  la             
riquesa  que  implica  la  interculturalitat  de  la  nostra  societat  plural,  l'obertura            

cap  al  món  (local  i  global)  i  l'establiment  d'aliances  amb  institucions,  xarxes  i              

entitats  
● Proposem  l'educació  per  a  la  salut  com  un  procés  de  formació,  de             

responsabilització  de  l’alumne,  a  fi  que  l’estudiant  adquireixi  els          
coneixements,  les  actituds  i  els  hàbits  bàsics  per  a  la  defensa  i  la  promoció  de                

la   salut   individual   i   col·lectiva.   
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LA   MISSIÓ  

La   raó   de   ser   del   nostre   centre   educatiu   és   fer   possible:  

● Formació  acadèmica  per  competències  que  proporcioni  a  l’alumnat  uns  bons           
coneixements  i  unes  eficients  habilitats  que  facilitin  la  incorporació  posterior  a            

les   activitats   de   la   societat.  

● Formació  personal  que  contribueixi  a  desenvolupar  i  potenciar  les          
capacitats  bàsiques  de  l’alumnat,  tot  orientant-lo  per  tal  que  aconsegueixi  la            

seva  maduresa  i  autonomia  i  ajudant-lo  a  prendre  decisions  sobre  la            
continuïtat   en   els   estudis   o   entrada   al   món   laboral.  

● Educació  integral  dels  nostres  alumnes  amb  l’objectiu  d’aconseguir  que          

esdevinguin  ciutadans  responsables,  compromesos  i  respectuosos  amb        
l’entorn,   amb   la   societat   i   amb   la   cultura   que   els    és   pròpia.  

● Transformació  educativa  en  què  tot  l’alumnat  trobi  experiències         
d’aprenentatge  rellevants,  gratificants  i  empoderadores.  El  plantejament  ha  de          

ser,   per   tant,   inclusiu   i   orientador.  

● Assessorament  i  orientació  al  nostre  alumnat  i  les  seves  famílies  per  incidir             
conjuntament   en   el   procés   educatiu.  

● Creació  d’un  entorn  de  treball  participatiu  i  motivador  que  faciliti  la  integració  i              
implicació  de  tots  els  membres  de  la  comunitat  educativa  en  el  funcionament             

del   centre.  

  

LA   VISIÓ  

La  nostra  visió  del  centre  es  basa  en  el  propòsit  de  desenvolupar  competències  per  a                
la   vida   i   en   la   realitat   i   el   context   de   l’escola   i   la   seva   comunitat:  

● Ser  un  centre  integrat  en  l’entorn  on  els  alumnes  esdevinguin  ciutadans  amb             

esperit  crític,  responsables  i  compromesos  en  la  construcció  d’una  societat           
més   harmoniosa   i   solidària.  

● Ser  un  centre  on  els  alumnes  es  formin  de  manera  eficient  d’acord  amb  els               
seus  interessos  i  d’acord  amb  les  necessitats  i  requeriments  socials;  en  què             

aprenguin  a  ser  per  contribuir  al  desenvolupament  de  la  pròpia  personalitat  i             
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que  s'estigui  en  condicions  d'obrar  amb  creixent  autonomia,  capacitat  de  judici            
i   responsabilitat   personal.  

 

CONVENIS   AMB   INSTITUCIONS  

PROJECTE   DE   DIRECCIÓ   I   ACORD   DE   CORESPONSABILITAT  

El  centre,  voluntàriament,  va  signar  un  Acord  de  Coresponsabilitat  amb  el            
Departament  d’Ensenyament,  període  2015  –  2019,  per  a  l’aplicació  del  Projecte            

Educatiu   i   la   millora   de   resultats.  
Amb  el  nou  PdD  es  presenten  a  continuació  els  objectius  i  les  línies  d’actuació  de                

la  propera  PGA  19/20,  prenent  com  a  punt  de  partida  aquell  Acord  i  el  nou                

projecte.  

 

CONVENI   AMB   L’AJUNTAMENT   DE   STA.   MARGARIDA   DE   MONTBUI  

El  centre  signa,  anualment,  un  Conveni  de  Col·laboració  Social  amb  l’Ajuntament            

de  Santa  Margarida  de  Montbui,  amb  la  finalitat  de  fomentar  activitats  de  caràcter              

social   i   educatiu.  

 

CONVENI   D’ATENCIÓ   EDUCATIVA   A   LA   DIVERSITAT/  
DIVERSIFICACIÓ   CURRICULAR  

L’Ajuntament  de  Sta.  Margarida  de  Montbui  i  el  Departament  d’Ensenyament           

signen  un  conveni  de  col·laboració  en  matèria  d’atenció  educativa  a  la            
diversitat  de  l’alumnat  a  través  del  projecte  Fem  Futur  que  permet  a  l’alumnat  de               

diversificació  curricular  fer  unes  hores  d’aprenentatge  pràctic  en  centres  públics  i/o            
empreses   privades   del   municipi   de   Sta.   Margarida   de   Montbui  
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EIXOS   TRANSVERSALS   GENERALS  

EDUCACIÓ   PER   A   LA   PAU  

1. Educar   en   la   comprensió,   cooperació,   no   violència,   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,   minusvàlua,   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   i   personal.  

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.  
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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.  Fomentant  el  treball           
cooperatiu.  

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

 

COM   TREBALLEM   LES   ACTITUDS   D’APLICACIÓ   I   CONSTÀNCIA  

1. Ajudem  l’alumnat  a  seleccionar  quins  coneixements  necessita  per  resoldre          

una   activitat   o   problema.  
2. Ajudem  l’alumnat  a  aplicar  els  seus  coneixements  a  la  resolució  d’una            

activitat.  

3. Fem  conscient  l’alumnat  dels  raonaments  utilitzats  en  la  resolució  d’una           
activitat.  

4. Afavorim  que  l’alumnat,  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.  
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COM   TREBALLEM   L’HÀBIT   DE   REVISIÓ   DE   FEINA  

1. Demanem   que   l’alumnat   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’alumnat  de  la  necessitat  d’introduir  canvis  en  el  procés            

emprat   o   en   els   resultats,   segons   la   revisió   feta.  
4. Valorem   que   l’alumnat   raoni   el   procés   que   ha   realitzat   i   els   resultats   obtinguts.  
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CARTA   DE   COMPROMÍS   EDUCATIU  

Les  persones  sotasignants,  Eva  Raich  Soriguera,  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  20...  ,  conscientes  que  l’educació  d’infants  i               

joves  implica  l’acció  conjunta  de  la  família  i  de  l’escola,  signem  aquesta  carta  de               
compromís   educatiu  

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  família  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.  
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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..).  

 

COMPROMISOS   PER   PART   DE   LES   FAMÍLIES  

1. Respectar  el  caràcter  propi  del  centre  i  reconèixer  l’autoritat  del  professorat            

i,   més   específicament,   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’aprenentatge.  
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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,   tutor/a)  

Signatura  Signatura  

Sta.   Margarida   de   Montbui,   ………..   de   20...  
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DADES   DEL   CENTRE   I   HORARIS   DE   VISITA  

DADES   DEL   CENTRE  

Direcció:  INSTITUT   MONTBUI  
C/de   la   Mercè,   9  
08710   Sta.   Margarida   de   Montbui  
BCN  
 

Telèfon:  93.805.60.59  

Fax:  93.804.07.53  

Correu:  a8053352@xtec.cat  

Web:  https://agora.xtec.cat/iesmontbui  

 

HORARI   CONSERGERIA  

● De   dilluns   a   divendres   de   9   a   14h.  

 

HORARI   SECRETARIA  

● De   dilluns   a   divendres   de   9   a   14h.  

 

HORARI   DE   VISITES   PROFESSORAT  

● EQUIP   DIRECTIU  
● COORDINADORS  
● PROFESSORAT  

CAL   CONCERTAR   HORA   PRÈVIAMENT  

 

A.M.P.A.  

HORARI   D’ATENCIÓ   AL   PÚBLIC:   l’oficina   estarà   oberta   els   dimecres   de   19   a   20h.  
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PAUTES   DE   FUNCIONAMENT   DEL   CENTRE  

PRINCIPIS   LINGÜÍSTICS   DEL   CENTRE  

El  català  és  la  llengua  pròpia  del  centre  i  s’utilitzarà  normalment  com  a  llengua              
vehicular   i   d’aprenentatge.  

Àmbit   pedagògic :  

● El  centre  vetllarà  per  l’ús  habitual  de  la  llengua  catalana  en  les  diferents              

àrees,   a   excepció   de   la   llengua   castellana   i   la    de   llengües   estrangeres.  

● El  centre  tindrà  cura  de  la  qualitat  de  la  llengua  vehicular.  Donat  que  el               
professorat  és  el  transmissor  del  model  d’ús  per  a  l’alumnat  es  fomentarà  la              

participació  del  personal  docent  en  cursos  d’actualització  lingüística  i  cultura           
catalana.  

Àmbit   de   govern   institucional:  

● El  centre  farà  del  català  el  vehicle  d’expressió  normal  en  les  activitats             
docents.  Es  vetllarà  perquè  sigui  així  en  les  diverses  reunions;  claustre,            

consell   escolar,...   i   en   tots   els   actes   de   la   comunitat   educativa.  
● El  centre  farà  del  català  el  vehicle  d’expressió  normal  en  les  activitats             

administratives,   tant   les   internes   com   les   externes.  

 

ENTRADES   I   SORTIDES  

L’hora  d’entrada  és  a  les  8  del  matí  i  l’hora  de  sortida  és  a  2/4  de  3  de  la  tarda.  Es  fan                       
dos   patis,   el   primer,   de   les   10   a   les   10,20    i   el   segon,   de   les   12,20   a   les   12,30.  

Es  demana  puntualitat  a  l’hora  d’entrar  i  esperar  que  soni  el  timbre  per  sortir  de                

l’aula.  

El  professorat  és  l’últim  en  sortir  de  l’aula i,  abans  de  fer-ho,  convé  que  es  fixi                 

en:  

● que   taules   i   cadires   estiguin   ordenades.  

● que   el   material   d’aula   estigui   al   seu   lloc   i   en   bon   estat.  
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● que   els   armaris   del   material   i   dels   ordinadors   quedin   tancats.  
● que   les   finestres   tornin   a   quedar   tancades.  

● que   totes   les   cadires   estiguin   pujades   (   si   és   l’última   classe   del   dia).  
● que   els   llums   quedin   tancats   (   si   és   l’última   classe   del   matí   ).  

● que   la   porta   d’accés   a   l’aula   quedi   tancada.  

  

Puntualitat  

L’hora  d’entrada  és  a  les  8  del  matí  i  l’hora  de  sortida  és  a  2/4  de  3  de  la  tarda.  Es                      
demana  puntualitat  a  l’hora  d’entrar  al  centre.  A  les  8:10  es  tanca  la  porta  de  la  reixa                  

(carrer   Lope   de   Vega).   Els   alumnes   que   arribin   tard   no   podran   entrar   al   centre.  

A  partir  de  les  8:55  es  pot  accedir  al  centre  trucant  al  timbre  (carrer  de  la  Mercè),  i                   
s’haurà  d’esperar  a  l’entrada  de  consergeria  fins  que  soni  el  timbre  de  les  9.  No                

assistir  al  centre  de  8  a  9  comportarà  una  falta  d’assistència  que  serà  registrada  en                
el  programa  i-educació  i  també  en  el  llistat  de  control  de  retards.  Una  acumulació  de                

més   de   tres   retards   comportarà   venir   una   tarda   a   fer   serveis   a   la   comunitat.  

És  molt  important  ser  puntual  en  els  canvis  de  classe  i  esperar  que  soni  el  timbre  per                  
sortir  de  l’aula.  Una  acumulació  de  més  de  tres  retards  en  una  matèria,  tornant  del                

pati   o   en   els   canvis   de   classe,    comportarà   una   incidència.  

 

Justificació   de   faltes   d’assistència  

Tenim   tres   formes   de   justificar   les   faltes   d’assistència   al   centre:  

● Trucar     per     telèfon   (93.805.60.59)  

Les  famílies  han  de  trucar  per  telèfon  a  primera  hora  del  matí  i  informar  del                
motiu   de   l’absència   de   l’alumne.  

És  molt  important  identificar-se  com  a  pare/mare  o  tutor  legal  de  l’alumne  i              

indicar   el   curs   i   grup   que   està   cursant   l’alumne.  
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Des  de  consergeria  s’enviarà  missatge  a  l’equip  docent  de  l’alumne           
perquè    el   professorat   pugui   justificar   la   falta   d’assistència   si   s’escau.  

● Correu   electrònic   a   l’equip   docent   des   de   i-educació  

Una  altra  forma  molt  pràctica  i  recomanable  de  justificar  una  falta            

d’assistència   és   utilitzar   el   programa   i-educació.  

Accedint  al  programa  amb  la  contrasenya  proporcionada  a  cada  família  i            
clicant  al  menú  missatges  podem  enviar  un  correu  electrònic  a  tot  l’equip             

docent.  

Cada  professor/a  justificarà  la  falta  d’assistència  de  la  seva  matèria  dins            

programa   i-educació.  

● Nota   a   l’agenda  

Les  famílies  poden  posar  una  nota  a  l’agenda  per  justificar  una  falta.  És              

molt   important   signar   la   nota   perquè   pugui   ser   justificada   la   falta   d’assistència.  

Cada  professor/a  justificarà  la  falta  d’assistència  de  la  seva  matèria  dins            

programa   i-educació.  

 

   Justificació   de   falta   d’assistència   en   cas   d’examen  

En  cas  de  falta  d’assistència  un  dia  d’examen,  s’ha  de  portar  un  justificant  mèdic.  No                
s’acceptarà   cap   altre   tipus   de   justificant.  

La  no  presentació  a  un  examen,  de  qualsevol  matèria,  sense  justificant  mèdic-legal             

comportarà   una   nota   d’insuficient   en   aquell   examen.  

En  els  casos  que  es  justifiqui  mèdicament  la  falta  d’assistència,  cada  professor/a             

fixarà   amb   l’alumne,   una   nova   data   d’examen.  
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ACTIVITAT   D’AULA  

Procurar  que  l’alumnat  respecti  el  material  d’aula,  en  cas  d’observar  algun            

desperfecte  en  el  material  o  en  les  instal·lacions,  comunicar-ho  immediatament  a            
consergeria.  En  cas  de  trobar  a  la  persona  causant  del  desperfecte,            

comunicar-ho   a   direcció.  

Vetllar  perquè  l’alumnat  mantingui  netes  les  taules,  les  cadires  i  les  parets.  Si              
trobem  algun  alumne  guixant  mobiliari  o  parets,  fer-li  netejar.  Cada  aula  disposa             

d’estris   de   neteja    dins   l’armari.  

Fer  servir  el  cable  expositor  que  tenim  a  l’aula  per  penjar-hi  els  treballs  de  l’alumnat  i                 

evitar   enganxar-los   a   les   parets.  

A  hores  de  classe  no  han  de  sortir  al  lavabo,  tret  de  casos  d’urgència  o  casos  de                  
prescripció   mèdica.  

Seguir  el  protocol  d’incidències  vigent  al  centre  (ieducació)  i  evitar  les  estades             
d’alumnes   als   passadissos   sense   control   del   professorat.  

 

CANVIS   DE   CLASSE  

Entre  classe  i  classe,  l’alumnat  ha  d’estar  dins  de  l’aula  i  no  ha  de  sortir  als                 

passadissos   ni   ha   d’aprofitar   per   anar   al   lavabo.  

Aconsellem  que  el  professorat  que  no  tingui  dues  classes  seguides  s’esperi  al             

passadís  fins  a  l’arribada  del  proper  professor/a,  d’aquesta  manera  exercim  un            
control  sobre  els  grups  i  evitem  els  conflictes  que  s’originen  en  aquest  curt  espai  de                

temps.  

Convé  que  s’arribi  puntualment  a  l’aula  i  amb  tot  allò  que  puguem             
necessitar,  sobretot  amb  el  retolador,  les  fotocòpies  i  altres  materials  d’ús            

freqüent.  

MOLT   IMPORTANT!   Ser   puntuals   a   les   classes   de   després   de   l'esbarjo.  
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Hem  d’evitar  la  circulació  constant  d’alumnes  pels  passadissos  del  centre  que  diuen             
anar  a  buscar  material,  fer  fotocòpies,  etc...  i  de  passada  es  passegen  per  l’institut  o                

bé   surten   a   fumar   al   pati.  

Hem  de  procurar  aplicar  les  situacions  d’ordre  i  neteja  als  passadissos  i  altres              

dependències   del   centre,   indistintament   de   si   coneixem   o   no   a   l’alumnat   en   qüestió.  

 

ORGANITZACIÓ   DE   PATIS  

Patis   ESO  

Es  fan  dos  patis,  el  primer,  de  les  10  a  les  10,20  i  el  segon,  de  les  12,20  a  les  12,30.                      

Les   hores   de   pati   es   regeixen   per   les   mateixes   normes   de   convivència   del   centre.  

Al  professorat  que  li  toca  vigilància  de  pati  ha  de  procurar  ser  puntual  en  arribar-hi.                
Convé  que  cada  professor/a  s’encarregui  de  vigilar  una  zona  del  pati  (pista  gran,              

lavabos  i  pista  petita,  pati  de  terra,  professor/a  escombra)  i  que  es  faci  una  especial                
atenció  als  alumnes  de  1r  d’ESO  per  tal  de  detectar  assetjaments,  agressions  i  altres               

tipus  de  males  pràctiques.  En  començar  el  curs,  la  TIS,  ens  facilitarà  els  torns  i  les                 

zones   de   vigilància.  

En  cas  de  mal  comportament,  s’ha  d’aplicar  la  incidència  o  l’expulsió  de  pati  que               

consisteix  en,  un  cop  acabat  el  pati,  entrar  la  incidència  a ieducació per  via  del  tutor.                 

Si   la   incidència   és   greu,   portar-los   a   direcció.  

El  professorat  que  vigila  la  zona  del  pati  gran,  ha  de  procurar  que,  a  les  10,20  i  a  les                    
12,30,  la  porta  del  vestíbul  i  les  portes  de  les  aules  1,  2,  3  i  4  estiguin  obertes  perquè                    

l’entrada   d’alumnes   del   pati   es   pugui   fer   de   manera   fluïda   i   així   evitar   conflictes.  

En  tornar  del  pati,  el  professorat  ha  d’estar  a  l’aula  esperant  a  l’alumnat,              

així   evitarem    conflictes.  

Vigilància   dels   lavabos   del   pati :  

El  professorat  que  fa  aquesta  vigilància  ha  de  procurar  que  l’alumnat  entri  de  forma               
gradual   (màxim   3-4   alumnes   a   cada   sector).  
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Evitar   que   mullin   i   embrutin   els   terres   i   que   no   es   quedin   dins   dels   lavabos.  

Vigilància   de   patis   en   dies   de   pluja:  

Els  dies  de  pluja  els  alumnes  poden  quedar-se  a  l’interior  del  centre  per  evitar               
mullar-se.   La   distribució   de   zones   en   cas   de   pluja   serien   les   següents:  

● Professor/a  escombra  –  Vigilar  la  zona  interior  i  evitar  que  els  alumnes  pugin              

a   la   planta   de   dalt.  
● Pista   gran   –   Vigilar   la   zona   d’accés   al   centre   i   els   passadissos   de   1r   d’ESO.  

● Pati   de   terra   –   Vigilar   tot   el   lateral   cobert   de   la   zona   del   pati   de   terra  
● Lavabos   –   Vigilància   de   pati   des   de   l’àrea   coberta  

Absències   de   professorat   a   les   hores   de   pati :  

Sempre  que  sigui  possible  i  sapiguem  amb  antelació  que  faltarem  al  centre,             
recomanem  canviar-nos  la  guàrdia  de  pati  entre  els  companys  per  intentar  així  que              

no   falti   professorat   en   la   vigilància   de   pati.  

Activitats   de   pati:  

Per  dinamitzar  les  hores  de  pati  estan  previstos  uns  tornejos  i  activitats  per  part  de                

l’associació   esportiva   escolar   (AEE),   el   professor   responsable   és   en   Lluís   Amat.  

Durant   tot   el   curs   hi   haurà   l’activitat   de   tennis   taula   1dia/setmana.  

Per   altra   banda   també   s’organitzaran   activitats   musicals.  

Pilotes   de   pati:  

El   coordinador   d’AEE   i/o   la   TIS   lliurarà   les   pilotes   a   l’alumnat.  

 

Patis   alumnat   Postobligatori   (Batxillerat   i   PFI)  

L’alumnat  que  cursa  estudis  postobligatoris  (batxillerat  i  PFI)  pot  fer  els  patis  fora  del               
centre   sempre   que   disposi   d’autorització   dels   pares.  
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Els  alumnes  de  postobligatori  poden  utilitzar  els  lavabos  de  la  planta  baixa  abans  de               
sortir   del   centre.  

El  professorat  de  vigilància  de  pati  ha  de  tenir  present  que  no  hi  poden  haver                
alumnes  fumant  a  l’altra  costat  de  la  tanca  del  recinte  escolar.  Quan  es  doni  el  cas,                 

cal   que   s’avisi   a   direcció.  

 

ÚS   DE   MÒBILS   O   DISPOSITIUS   ELECTRÒNICS   AL   CENTRE  

El  mòbil  està  prohibit  per  als  alumnes  de  1r  d’ESO ,  excepte  en  les  sortides  i                

en  algunes  activitats  programades  en  el  currículum.  No  es  pot  portar  mòbil  al  centre               

durant   tota   la   jornada   escolar,   inclosa   l’hora   del   pati.  

Si  qualsevol  professor/a  del  centre  detecta  que  un  alumne  està  fent  ús  d’un  mòbil  o                

un  alumne  mostra  de  forma  clara  que  porta  un  mòbil  a  l’institut,  aquest  serà  portat  a                 
direcció.   Aquest   mòbil   es   quedarà   a   direcció   fins   que   la   família   vingui   a   recollir-lo.  

Per  als  alumnes  de  2n,  3r  i  4t  ESO  i  ensenyaments  postobligatoris  (Batxillerat  i  PFI)                

el  mòbil  no  es  pot  utilitzar  durant  les  hores  lectives.  Els  telèfons  mòbils  i  els  aparells                 
electrònics  han  d’estar  apagats  i  guardats  a  la  bossa,  en  cas  contrari  el  professorat               

els  requerirà  (demanant  a  l’alumnat  que  apaguin  el  aparells)  i  els  entregarà  a              
direcció.  Si  l’alumne/a  es  nega  a  entregar  el  mòbil  o  l’aparell  electrònic  quan  li               

demani  el  professor/a,  aquest  li  posarà  una  expulsió  d’aula  i  ho  comunicarà  a              

direcció.  

Només  s’autoritza  el  seu  ús  a  l’aula  quan  s’utilitzen  com  a  eina  d’aprenentatge  i               

s’està  fent  l’activitat  que  consta  en  la  programació  de  l’assignatura.  L’ús  d’altres             
dispositius  electrònics  (MP3,  MP4,  iPods,  altaveus  ...)  només  són  permesos  quan  ho             

requereixi   l’activitat   programada   en   la   matèria.  

És  molt  important,  recordar  a  les  famílies  i  als  alumnes,  que  el  centre  no  es  fa                 
responsable  de  la  pèrdua,  robatori  o  desperfecte  de  cap  dispositiu  mòbil  al  centre.              

En  el  cas  que  l’alumnat  mostri  o  faci  ús  d’aquests  aparells  a  l’aula,  el  professorat  els                 
requerirà  i  els  portarà  a  Direcció.  L’aparell  només  es  retornarà  al  pare,  mare  o  tutors                

legals.  
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La   sanció   d’utilització   de   mòbils   o   qualsevol   altre   aparell   serà:  

● Si  l’alumne  es  nega  a  donar  l’aparell  a  l’Equip  Directiu,  l’alumne  serà             

sancionat   un   dia   d’inhabilitació   del   centre.  
● Si   l’alumne   dóna   el   mòbil,   el   professor   el   donarà   a   direcció   i:  

○ La   primera   vegada,   la   família   pot   venir   a   buscar-lo   el   mateix   dia.  

○ La  segona  vegada,  el  mòbil  quedarà  retingut  al  centre  durant  una            
setmana.  

○ La   tercera   vegada,   el   mòbil   es   retindrà   dues   setmanes.  

 

El   deteriorament   dels   dispositius   2.0   i   material   digital   serà   considerat   una   falta   greu.  

L’ús   dels   Chromebooks   estarà   regulat   per   la   normativa   1x1.  

Penjar  i  compartir  imatges  no  adequades  i/o  no  autoritzades  a  les  xarxes             

socials   serà   penalitzat.  

 

GESTIÓ   DE   LES   INCIDÈNCIES   I   EXPULSIONS   D’AULA  

Quan  un  professor/a  posa  una  incidència  o  una  expulsió  a  un  alumne,  aquesta              

consta  de  forma  automàtica  al  programa  i-educació.  Per  tant  les  famílies  poden             

consultar  en  tot  moment  el  nombre  d’incidències  i  expulsions  així  com  la  matèria  i  els                
fets   succeïts.  

Els  tutors  rebran  una  notificació  al  programa  i-educació  i  un  missatge  al  correu              
electrònic  personal  informant  de  cada  incidència  i  expulsió.  També  s’envia  una  còpia             

al   correu   electrònic   de   la   cap   d’Estudis.  

Quan  es  posa  una  expulsió  a  un  alumne  no  necessàriament  s’ha  d’expulsar  de              
l’aula,  sinó  que  és  possible  que  es  quedi  expulsat  dins  l’aula.  És  molt  important               

evitar   treure   alumnes   als   passadissos.  

Encara  que  no  és  obligatori  trucar  a  les  famílies  en  cas  d’expulsió  de  classe,  es                

recomana  que  el  professor/a  truqui  a  les  famílies  en  casos  d’expulsions  greus  o              
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reiteratives.  D’aquesta  forma  es  podrà  resoldre  de  forma  més  ràpida  els  conflictes  i              
s’agilitzarà   la   feina   del   tutor/a.  

Hi   ha   dues   zones   per   a   alumnes   expulsats:  

1. Taula   planta   baixa   (alumnes   1r   i   4t   d’ESO)  

2. Taula   1r   pis   (alumnes   2n   i   3r   d’ESO)  

 

ACOMPANYAMENT   DIGITAL  

L’Institut  Montbui  té  llarga  trajectòria  amb  la  innovació  pedagògica  a  mà  de  les  noves               
eines   digitals.   Institut   que   va   participar   en   el   1x1,   projecte   HEURA,   etc.  

El  curs  2018/19  es  va  ha  iniciar  un  nou  camí  amb  l’ús  de  dispositius  BYOD  (bring                 
your  own  device)  Chromebooks,  propietat  de  l’alumnat.  Aquests  dispositius          

permeten  que  en  qualsevol  moment,  el  professorat  decideixi  usar  dispositius  digitals            

portàtils  per  la  seva  aula,  introduint  així  recursos  digitals  que  motivin  i  ajudin  al               
nostre  alumnat,  i  sobretot  a  la  diversitat  d’alumnat,  a  aprendre  tant  en  les              

competències  de  cada  àmbit  així  com  en  les  competències  transversals  (tant  la             
digital   com   la   personal   i   social).  

Entorn   G-Suite   al   centre  

L’Institut  Montbui  utilitza  les  eines  de  Google  en  el  seu  dia  a  dia,  tant  professorat  com                 
alumnat.  Tot  participant  del  centre  té  el  seu  propi  correu  @imontbui.org,  i  en  ell  la                

possibilitat  d’ús  de  les  eines  de  Google  com  correu  electrònic,  Drive,  Docs,             
Classroom,   Fulls   de   càlcul,   Calendari,   Sites,   etc.  

● Correu  electrònic:  El  correu  @imontbui.org  serà  l’únic  i  exclusiu  que  utilitzarà            

al   centre.   Essent   així:  
○ Professorat:  Utilitzarà  el  correu  imontbui  per  qualsevol  tràmit  del          

centre:  Contactar  amb  alumnes,  companys  professors,  direcció  del         
centre,  etc.  La  resta  de  correus,  així  com  el  corporatiu  del  Departament             

XTEC,  queda  d’ús  exclusiu  per  fora  del  centre  (per  exemple  per            

contactar   amb   el   Departament   d’Educació,   serveis   territorials,   etc.)  

INSTITUT   MONTBUI DOSSIER   FAMÍLIES  



○ Alumnat:  Serà  OBLIGAT  l’ús  del  correu  imontbui.org  per  part  de           
l’alumnat  dins  dels  centre,  i  no  s’acceptarà  l’ús  de  cap  correu  personal,             

tipus  GMAIL,  etc.  Només  l’ús  del  correu  corporatiu  està  acceptat  per            
menors  d’edat,  com  és  el  nostre  alumnat,  i  firmat  pels  seus  pares.  No              

ens   podem   fer   responsables   de   l’ús   d’altres   correus   dins   del   centre.  

 

● Drive:  Entorn  per  emmagatzemar  i  compartir  documents.  Tant  professorat  co           

alumnat  l’utilitza,  i  a  més  es  recomana  fer-ho.  A  1r  i  2n  d’ESO  és  l’aplicació                
que  usa  els  Chromebooks  per  emmagatzemar  tots  els  arxius,  així  com  també             

ho  fa  Classroom.  Cal  intentar  i  potenciar  el  bon  ordre  en  aquesta  eina  per  part                

de   l’alumnat,   així   com   potenciem   que   tinguin   una   carpeta   física   ordenada.  

 

● Classroom:  Es  recomana  l’ús  de  Classroom  com  a  eina  per  administrar  i             
organitzar  l’ensenyança  amb  el  nostre  alumnat,  ajudant-los  a  organitzar  el  seu            

aprenentatge,  deures,  documents,  etc.  Molt  fàcil  i  intuïtiu,  el  coordinador  TAC            

us   pot   donar   unes   nocions   bàsiques   si   us   interessa   la   seva   utilització.  

Moodle   de   centre   ( http://agora.xtec.cat/iesmontbui/moodle/    )  

El  centre  disposa  d’una  plataforma  moodle  2.0  en  què  tots  els  professors  del  centre               
tenim  privilegis  de  professor  creador.  A  inicis  de  curs  ja  hi  haurà  disponible  tots  els                

grups   creats   d’alumnes.  

El  professorat  que  vulgui  crear  un  curs  a  moodle  cal  que  demani  la  seva  creació  al                 
coordinador  TAC,  enviant  un  correu  especificant  curs,  grup  i  matèria.  Un  cop  creat,              

serà   el   professor   el   responsable   d’introduir   l’alumnat.  

Us   recomanem   el   següent   enllaç   com   a   suport   a   aquest   moodle   2.0:  

http://agora.xtec.cat/moodle/moodle/mod/forum/view.php?id=181  
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i-Educa  

El  centre  disposa  d’una  plataforma  educativa  de  control  d’assistència,  incidències  i            

expulsions.  La  plataforma  ens  serveix  també  per  introduir  els  deures  i  els  exàmens              
dels  alumnes  i  com  a  eina  de  comunicació  entre  professorat  i  entre  els  pares.  També                

serveix   per   comunicar   qualsevol   incidència   informàtica   al   coordinador   TAC.  

Digitalització   de   les   aules  

Totes  les  aules  del  centre  són  aules  equipades  digitalment.  Estan  dotades  amb  una              

PDI  i  un  armari  de  connexions,  i  connexió  wifi  (en  principi  sense  problemes  de               
cobertura   en   cap   punt   de   l’institut).  
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