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1.     L’Ins�tut   Ribot   i   Serra   

ENSENYAMENTS   IMPARTITS:   
● ESO   
● Batxillerat   
● PIP-PFI   d’Auxiliar   en   imatge   personal:   perruqueria   i   estè�ca   
● CFGM   de   Perruqueria   i   cosmè�ca   capil·lar   
● CFGM   d’Estè�ca   decora�va   
● CFGM   d’Atenció   a   persones   en   situació   de   dependència   
● CFGS   d’Educació   infan�l     
● CFGS   d’Animació   sociocultural   i   turís�ca     
● CFGS   d’Integració   social   

  

L’EQUIP   DIRECTIU:   

Directora Carme   Rodríguez   
Cap   d'Estudis   ESO   i   BAT Francesc   Conde   
Cap   d’Estudis   FP Lluís   Bosch   
Coordinador   Pedagògic Jordi   Pérez   
Secretari/Administrador   Montserrat   Dieguez   

  

L’EQUIP   DOCENT   DE   3r:   
Tutoria                                                                                                          Sandra   Garrido,   Sara   Vizdómine,    Núria   Abellán     
Llengua   catalana   i   literatura                           Teresa   Suñol   
Llengua   castellana   i   literatura                    Sandra   Garrido   
Llengua   estrangera   (anglès)                                   Sara   Vizdómine   
Matemà�ques                                                                            Clara   Calvo   
Biologia   i   geologia                                               Núria   Abellan   
Física   i   química                                                                              Clara   Calvo,   Carme   Rodríguez   
Ciències   socials                                                                           Estefania   Font   
Tecnologia                                                                                            Manuel   Manzano    
Educació   �sica                                                                               Jordi   Pérez   
Música                                                                                                  Manu   Beltrán   
Projecte    Així   som                                                                    Antonio   Caballero,   Sandra   Soler,   Pilar   Torrico,   Yolanda   Garcia   
Religió   /   Cultura   i   valors   è�cs                             Pilar   Fernández   

  

HORARI   D’ATENCIÓ   AL   PÚBLIC:   

CONSERGERIA:   Dilluns   a   dijous   de   7:30   a   21:30h   
Divendres   de   7:30   a   20:30h   

SECRETARIA: Dilluns   a   divendres   de   9:00   a   13:30h   
Dimarts   i   dijous   de   15:00   a   18:30h   

 

  



  

2.   Calendari   escolar   
  

  

 

  

Dilluns   13   de   setembre   Rebuda   alumnat   

Dimarts   14   de   setembre   Inici   classes   

Dimarts   14   de   setembre   Reunió   famílies   (17h)   

Dilluns   11   d’octubre   Festa   de   lliure   disposició   

Dimarts   12   d’octubre   Festa   de   la   Hispanitat   

Divendres   3   de   desembre   Final   1ª   Avaluació   

Dilluns   6   de   desembre   Dia   de   la   Cons�tució   

Dimarts   7   de   desembre   Festa   de   lliure   disposició   

Dimecres   8   de   desembre   Dia   de   la   Immaculada   Concepció     

Dimecres   22   de   desembre   Celebració   festa   d’hivern    i   lliurament   qualificacions   1ª   avaluació   

Dijous   23   de   desembre   –   Diumenge   9   de   gener:     Vacances   d’hivern   

Divendres   25   de   febrer   Celebració   festa   Carnaval   

Dilluns   28   de   febrer   Festa   de   lliure   disposició   

Divendres   11   de   març   Final   2ª   Avaluació   

Divendres   18   de   març   Festa   de   lliure   disposició   

Divendres   25   de   març   Lliurament   notes   2ª   Avaluació   

Divendres   8   d’abril   Jornada   cultural    (8   –   13:30h)   

Dissabte   9   d’abril   –   Dilluns   18   d’abril:    Vacances   de   Setmana   Santa   

Divendres   22   d’abril   Celebració   Sant   Jordi   

Dilluns   9   de   maig   Aplec   de   la   Salut   

Dimecres   1   de   juny   Final   3ª   Avaluació     

Dilluns    6   de   juny   –   Divendres   10   de   juny:    Setmana   Treball   de   síntesi    (9   –   14h)   

Dilluns   13   de   juny   Avaluació   Treball   síntesi    (hora   segons   convocatòria)   

Dimecres   15   juny   Lliurament   qualificacions   3ª   Avaluació   

Divendres   17   i   dilluns   20   de   juny:    Ac�vitats   de   recuperació   (dia   i   hora   segons   convocatòria)   

Dijous   16   juny   Sor�da   fi   de   curs   

Dimecres   22   juny   Lliurament   qualificacions   finals   i   possibles   reclamacions   (23   i   27   de   juny)   

Dimarts   28   de   juny   Acte   graduació   ESO   i   Batxillerat   (en   horari   de   tarda)   



  

3.      Distribució   curricular   21-22   

  
  

  
  

FRANJA   DE   MATÈRIES   OPTATIVES:   

  

  

  

  

  

  

  

    

Matèria  1r   2n   3r   4t   
Llengua   catalana   i   literatura   3   3   3   3   
Llengua   castellana   i   literatura    3   3   3   3   
Llengua   estrangera   (anglès)   3   4   3   4   
Matemà�ques   3   4   4   4   
Ciències:   biologia   i   geologia   3   -   2   -   
Ciències:   �sica   i   química   -   3   2   -   
C.   socials,   geografia   i   història   3   3   3   3   
Tecnologia   2   2   2   -   
Educació   �sica   2   2   2   2   
Educació   visual   i   plàs�ca   2   2   -   -   
Música   2   -   2   -   
Religió   /   Cultura   i   valors   è�cs    1   1   1   1   
Opta�ves   2   2   2   9   
Tutoria   1   1   1   1   
Total   hores   setmanals   30h   30h   30h   30h   

  1r   A   1r   B   
  Religió   /   Cultura   i   valors   Religió   /   Cultura   i   valors   

Opta�va   1     TIC   TIC   
Opta�va   2     Taller   hàbits   d’aprenentatge   Taller   hàbits   d’aprenentatge   

  2n   A   2n   B   
  

Projecte   Global   Scholars   
Religió   /   Cultura   i   valors   

Opta�va   1     Taller   hàbits   d’aprenentatge   
Opta�va   2     2ª   Llengua   estrangera   (francès)   2ª   Llengua   estrangera   (francès)   

  3r   A   3r   B   3r   C   
  Religió   /   Cultura   i   valors   Religió   /   Cultura   i   valors   Religió   /   Cultura   i   valors   

Opta�va   1     
Projecte   Així   Som   Projecte   Així   Som   Projecte   Així   Som   

Opta�va   2     



  

  

*   Les   opta�ves   de   4t   ESO   no   es   poden   escollir   per   tal   de   donar   estabilitat   als   grups   de   convivència.     

  

PROJECTES:   

  

  
  
  

4.     L’avaluació   a   l’ESO   

EL   SISTEMA   D’AVALUACIÓ:   

L’avaluació  a  l’ESO  té  la  finalitat  de  regular  els  aprenentatges  de  l’alumne/a  i  comprovar  el  nivell                  
d’assoliment   de   les   diferents   competències.   

El  grau  d’assoliment  de  les  competències  per  a  cada  curs  és  el  resultat  dels  aprenentatges                 
acumulats  al  llarg  del  curs  actual  i  dels  anteriors.  En  aquest  sen�t,  els  documents  d’avaluació  final                  

  

  4t   A   PDC   
(Aula   oberta)   

4t   B   4t   C   4t   D   4t   E   

  -   Religió   /   Cultura   i   
valors   

Religió   /   Cultura   i   
valors   

Religió   /   Cultura   i   
valors   

Religió   /   Cultura   i   
valors   

Franja   1   -   Biologia   i   geologia  
(opció   acadèmica)  

Física   i   química   
(opció   acadèmica)   Cultura   clàssica   

Segona   llengua   
estrangera:   

Francès   

Franja   2    -   
  

  

Física   i   química   
(opció   acadèmica)  

  

  

Biologia   i   geologia   
(opció   acadèmica)   

  

Educació   visual   i   
plàs�ca   

tecnologia  
(opció   aplicada)   

Franja   3    
Emprenedoria   

(opció   aplicada)   

Filosofia   (2h)     

  
  

Orientació   
educa�va   i   laboral   

(1h)     

Música   (2h)     

  
  

Orientació   
educa�va   i   laboral   

(1h)     

Emprenedoria   
(opció   aplicada)   

Educació   visual   i   
plàs�ca   (2h)     

  
  

Orientació   
educa�va   i   laboral   

(1h)     

Projecte   Nivell   Grups   Hores   lec�ves   Matèries  
Origen,   un   viatge   

en   el   temps     1r   ESO   A,   B   2h   setm.   Socials   (1h)   
EVP   (1h)   

Som-riu     1r   ESO   A,   B   2h   setm.   Ciències:   biologia   i   geologia   (1h)   
Tecnologia   (1h)   

Global   Scholars   2n   ESO   A   3h   setm.   
Llengua   estrangera:    anglès   (1h)   
Religió   /   Cultura   i   valors   (1h)   
Opta�va   1   (1h)   

Així   Som   3r   ESO   A,   B,   C   2h   setm.   
consecu�ves   

Opta�va   1   (1h)   
Opta�va   2   (1h)   

Ribo�   Ràdio   3r   ESO   A,   B,   C   Inclòs   en   les   
matèries   

Llengua   catalana   i   literatura   
Tecnologia   
Música   

STEAMcat   Transversal     
Àmbit   cien�ficotecnològic   
Àmbit   matemà�c   
Àmbit   ar�s�c   



  

de  cada  curs  contenen  els  darrers  nivells  competencials  assolits  de  totes  les  matèries  i  àmbits  que                  
formen   part   del   currículum   de   l’ESO.   

Per  a  poder  comprovar  el  nivell  de  progrés  de  l’alumne/a,  al  llarg  del  curs  es  realitzaran  les  sessions                    
d'avaluació   següents:   

Avaluació  inicial:  Té  lloc  el  mes  d’octubre  amb  l’objec�u  de  valorar  el  nivell  d’aprenentatge  i                 
adaptació  al  curs  de  cada  alumne/a.  L’alumnat  rebrà  un  informe  escrit  amb  informació  (no                
quan�ta�va)   de   la   seva   adaptació   al   nou   curs   escolar.   

Avaluacions  trimestrals:  Es  fan  tres  avaluacions.  Els  butlle�ns  de  qualificacions  es  lliuraran  el  21  de                 
desembre,   26   de   març   i   14   de   juny,   respec�vament.   

Avaluació  final:  Té  lloc  el  mes  de  juny  amb  l’objec�u  de  decidir  el  nivell  competencial  de  l’alumne/a                   
en   cada   matèria.   El   butlle�   de   qualificacions   final   ordinària   es   lliurarà   el   14   de   juny.   

És  en  aquest  moment  que  se  sap  si  l’alumnat  promociona  de  curs  o  està  pendent  de  les  proves                    
extraordinàries   de   juny.     

Proves  extraordinàries:  L’alumnat  amb  matèries  no  assolides  haurà  de  venir  a  recuperar-les  els  dies               
14,  15  i  17  de  juny  de  2022.  El  butlle�  de  qualificacions  de  l’avaluació  final  extraordinària  es  lliurarà                    
el   23   de   juny.   

  

LES   QUALIFICACIONS:   

Per  expressar  els  resultats  dels  aprenentatges  de  l’alumnat  i  el  grau  d’assoliment  de  les                
competències   s’u�litzaran   qualificacions   qualita�ves,   que   són:   

● No   assoliment   (NA)   

● Assoliment   sa�sfactori   (AS)   

● Assoliment   notable   (AN)   

● Assoliment   excel·lent   (AE)   

● Sense   qualificar   (SQ)   

A   efectes   de   càlcul   de   la   nota   mitjana   es   faran   les   equivalències   següents:   NA=1;   AS=2,   AN=3   i   AE=4   

El  Treball  de  Síntesi  s’avaluarà  en  relació  a  les  competències  d’àmbit,  de  matèria  o  transversals  que                  
hi  intervinguin  i  no  �ndrà  una  qualificació  específica.  La  informació  sobre  la  seva  realització  serà  la                  
següent:   no   fet   (NF),   fet   (FT)   i   fet   amb   aprofitament   (FA).   

  

EL   PAS   DE   CURS:   

L’alumne/a  passa  de  curs  quan  ha  assolit  els  nivells  competencials  establerts.  En  cas  contrari                
(l’alumne/a   té   nivells   competencials   no   assolits),   l’equip   docent   pot   decidir:   

● El  pas  de  curs  amb  un  pla  personalitzat  que  li  perme�  assolir  els  nivells  competencials                 
corresponents   a   aquell   curs.   

● La  repe�ció  de  curs.  Aquesta  opció  s’ha  de  considerar  una  mesura  excepcional  i  es  pot                 
repe�r   el   mateix   curs   un   sol   cop   i   dos   cops   com   a   màxim   dins   l’etapa.   

  

  



  

  

EL   CONSELL   ORIENTADOR:   

El  consell  orientador  l’elabora  l’equip  docent  al  final  de  cada  curs  i  conté  l’orientació  sobre  l’i�nerari                  
forma�u  de  l’alumne/a  i,  si  escau,  recomanacions  i  propostes  de  mesures  de  suport  per  al  curs                  
següent.   

En   finalitzar   el   curs   es   lliura   a   l’alumne/a   i   els   pares   o   tutors   legals   dins   de   l’informe   d’avaluació.   

  
5.     Altres   ac�vitats   lec�ves   

FESTES   I   CELEBRACIONS:   

Al   llarg   del   curs   es   faran   diverses   celebracions   coincidint   amb   dates   assenyalades   del   calendari.     

Les   festes   planificades   aquest   curs   són   les   següents:     

Festa   d’hivern   (dimarts   22   de   desembre)   
Carnaval   (divendres   25   de   febrer)   
Jornada   cultural    (divendres   25   de   març)   
Sant   Jordi   (divendres   22   d’abril)   
Festa   fi   de   curs   (A   determinar)   

L’assistència   i   par�cipació   de   l’alumnat   a   les   diferents   ac�vitats   que   es   realitzin   és   obligatòria.     

El  marc  horari  d’aquests  dies  serà  diferent  a  l’habitual  (de  8  a  13.30h).  De  8  a  11  l’alumnat  farà                     
classe  normal  i  de  11.30  a  13.30h  es  realitzaran  ac�vitats  relacionades  amb  la  fes�vitat  concreta                 
amb   el   seu   grup-classe   de   referència.     

  

SORTIDES   ESCOLARS:   

Durant  el  curs,  l’ins�tut  programarà  diverses  ac�vitats  escolars  fora  del  centre  (sor�des              
pedagògiques   i/o   lúdiques).     

En  formular  la  matrícula,  les  famílies  signen  l’autorització  general  per  a  totes  les  sor�des.  Uns  dies                  
abans  de  cadascuna,  s’informarà  del  dia,  lloc,  hora  i  preu,  a  través  d’un  comunicat  que  es  lliurarà  a                    
l’alumne/a.  Es  demanarà  que  aquest  comunicat  retorni  signat  al  professor/a  responsable  de  la               
sor�da   com   a   confirmació   que   a   casa   estan   assabentats   de   la   mateixa.   

En   trobar-se   dins   d’horari   escolar,   l’assistència   a   les   sor�des   és   obligatòria.     

  

TREBALL   DE   SÍNTESI:   

Del  3  al  9  de  juny,  l’alumnat  de  3r  d’ESO  realitzarà  el  Treball  de  síntesi  format  per  un  conjunt                     
d’ac�vitats  interdisciplinàries  relacionades  amb  les  diferents  matèries  del  currículum.  La  seva             
avaluació   es   farà   el   9   de   juny.   

El   marc   horari   de   la   setmana   de   Treball   de   síntesi   serà   diferent   a   l’habitual,   de   9   a   14h.   

  

  

  

CAMPUS   ÍTACA   –   UNIVERSITAT   AUTÒNOMA   DE   BARCELONA   (UAB):   
  



  

Programa  socioeduca�u  de  l’UAB  que  busca  incen�var  l’alumnat  que  ha  acabat  3r  d’ESO  a  con�nuar                 
la  seva  formació  un  cop  finalitzada  l’etapa  obligatòria.  Consisteix  en  una  estada  de  dues  setmanes  a                  
l’UAB  de  8’30  a  18h  entre  els  mesos  de  juny  i  juliol.  Només  pot  par�cipar  una  selecció  de  8/10                     
alumnes.   

  
6.     Assistència   a   classe   

MARC   HORARI   ALUMNAT:   

L’horari  de  l’alumnat  és  de  8  a  14:30  h.  Les  portes  del  centre  s’obriran  cinc  minuts  abans  i  es                     
tancaran   a   l’hora.   Fora   d’aquest   període   de   temps,   cal   jus�ficar   el   retard.   

Les   classes   són   de   60   minuts   incloent   el   canvi   de   classe.    

L’alumnat  fa  un  únic  esbarjo  de  11  a  11:30  h.  Durant  aquest  temps  l’alumnat  no  pot  sor�r  del                    
centre,  i  pot  escollir  entre  anar  al  pa�  o  a  la  biblioteca.  Aquesta  úl�ma  té  un  aforament  limitat  a  20                      
alumnes.     

En   cas   que   plogui,   l’alumnat   es   queda   a   l’aula   amb   el   professor/a   corresponent.     

  

ASSISTÈNCIA   DIÀRIA:   

L'assistència  a  l’ins�tut  és  obligatòria.  En  cas  de  faltar  a  classe  o  a  altres  ac�vitats  escolars                  
programades  (sor�des,  festes...)  cal  avisar  per  telèfon  i/o  lliurar  el  corresponent  jus�ficant  al               
tutor/a.     

El  professorat  passa  llista  a  cada  hora.  Quan  un  alumne/a  fal�,  si  la  família  no  ha  comunicat                   
prèviament  el  mo�u  de  l’absència,  rebrà  l’avís  a  través  de  l’aplicació  del  mòbil  Ieduca  Tokapp  per                  
informar   sobre   aquesta   falta   d’assistència.     

El  tutor/a  individual  realitza  setmanalment  el  seguiment  de  les  absències  i  retards  del  seu  alumnat,  i                  
parla   amb   les   famílies   quan   sigui   necessari.     

El  centre  disposa  d’un  protocol  d’absen�sme  coordinat  amb  Inspecció  educa�va  i  Serveis  Socials.               
Totes  les  absències  injus�ficades  de  l’alumnat  que  superin  el  5  %  de  l’horari  lec�u  trimestral  són                  
no�ficades  a  Inspecció.  Les  absències  injus�ficades  superiors  al  25  %  de  l’horari  lec�u  trimestral  són                 
a   més   no�ficades   a   Serveis   Socials.     

  

ENTRADES   I   SORTIDES   DEL   CENTRE:   

Qualsevol  alumne/a  que  entri  a  l’ins�tut  un  cop  la  porta  d’accés  s’ha  tancat,  ha  de  passar  per                   
consergeria  i  apuntar  el  seu  nom  i  l’hora  exacta  d’arribada.  És  molt  important  fer-ho  per  aconseguir                  
que   des   de   consergeria   es   por�   un   bon   control   de   l’alumnat   que   hi   ha   al   centre.   

Durant   l’horari   lec�u   l’alumnat   no   pot   sor�r   del   centre   sense   una   causa   jus�ficada.     
En  cas  que  un  alumne/a  de  3r  d’ESO  hagi  de  sor�r  del  centre,  ha  de  venir  a  buscar-lo  un  adult.                      
Excepcionalment,   podrà   sor�r   sol   del   centre   prèvia   autorització   telefònica   de   la   família.     

  

  
7.     Material   bàsic   de   l’alumne   

L’alumnat   ha   de   portar   cada   dia   a   classe:   

  



  

● L’estoig   amb   el   material   necessari:   

bolígraf  blau/negre,  bolígraf  vermell,  llapis,  goma,  maquineta,  regle  pe�t  i  alguns  llapis  de               
colors.   

● L’agenda   (imprescindible   per   apuntar   els   deures   i   poder   fer   un   seguiment   des   de   casa).   

● Una   carpeta   per   guardar   les   feines.  

● El   llibre   de   text,   dossier   i/o   llibreta   de   cada   matèria   que   toqui   aquell   dia.   

A  banda  d’aquest  material  bàsic,  el  professorat  de  cada  matèria  pot  demanar  que  l’alumnat  por�                 
algun   material   complementari.   

L’ins�tut  lliura  l’agenda  i  la  carpeta  el  primer  dia  de  classe  a  tot  l’alumnat  de  1r  que  hagi  fet  efec�u                     
el   pagament   de   la   quota   de   material   (o   �ngui   beca   de   l’Ajuntament).   

  

  
8.      La   nostra   intranet   

A  la  pàgina  web  del  centre  ( www.ribo�serra.cat ),  alumnat  i  famílies  podeu  trobar  la  informació                
necessària  pel  curs  escolar,  així  com  no�cies  sobre  les  diferents  ac�vitats  pedagògiques  que  es                
realitzen   al   centre.   

A   través   d’una   icona   ubicada   a   la   nostra   web   es   pot   accedir   a   l’ escriptori   per   a   l’alumnat .     

A  tot  l’alumnat  nou  en  arribar  al  centre  se  li  assigna  un  usuari  personal,  el  qual  li  dona  accés  a  de  30                        
GB   de   memòria   en   línia   i   a   serveis   com   el   correu   electrònic,   el   Drive   i   el   calendari.   

Aquest   usuari   personal   ha   de   permetre   a   l’alumnat   en   el   dia   a   dia:   

● Consultar   els   documents   que   el   professorat   de   les   diferents   matèries   comparteix.   

● Elaborar   feines   (documents,   vídeos...)   i   compar�r-les   amb   el   professorat.   

● Enviar   i   rebre   correus.   

  

  
9.     Com   atenem   la   diversitat?   

RECURSOS   ORGANITZATIUS:   

● Grups   classe   reduïts   per   a   l’alumnat   amb   un   ritme   d’aprenentatge   més   lent   

● Aula   d’Acollida   per   a   l’alumnat   nouvingut   que   encara   no   domini   la   llengua   catalana   

● Plans   individualitzats   i   atencions   personals   per   part   l’equip   orientador   de   centre   
  

  

PROFESSIONALS   NO   DOCENTS   QUE   FAN   SUPORT   A   L’ALUMNAT:   

● Elisabet   Arqués   -   Tècnica   d’Integració   Social   (com   a   part   de   la   plan�lla   del   centre)   

● Cris�na  Vidal  -  Educadora  Social  de  l’Ajuntament  (intervencions  amb  l’alumnat  i  /o  les               
famílies   sota   demanda   del   centre)   

  

http://www.ribotiserra.cat/


  

● Cesca  Caballero  -  Infermera  del  Programa  “Salut  i  Escola”  (visites  concertades  amb  l’alumnat               
els   divendres   de   forma   quinzenal)   

● Gemma  González  -  Psicopedagoga  de  l’EAP  (intervencions  amb  l’alumnat  i/o  les  famílies              
sota   demanda   del   centre)   

  

  
10.    Relació   família   –   ins�tut     
  

L’ins�tut  Ribot  i  Serra  enviarà  la  informació  relacionada  amb  els  seus  fills/es  (avisos,  no�ficacions,                
etc.)   a   través    d’iEduca   Tokapp   

  

  
  

- Entra   a   la   bo�ga   d’App   Store   o   Google   Play   del   teu   telèfon.   
- Busca   l’aplicació   d’iEduca   Tokapp   
- Descarrega-la   gratuïtament   
- Registra’t  i  valida  el  compte  amb  el  número  de  telèfon  o  per  correu  electrònic  que  hagis                  

facilitat   al   centre   prèviament   en   el   moment   de   la   matrícula.   
- En  24h  el  teu  usuari  estarà  vinculat  amb  el  centre.  Si  no  és  així,  posa’t  en  contacte  amb  el                     

centre   i   facilita   el   teu   número   de   telèfon,   correu   electrònic   o   el   teu   usuari   de   Tokapp.   

Per   a   una   millor   tutorització   de   l’alumnat   cada   alumne/a   disposa   de:     

● Tutor/a   de   grup :   Responsable   de   l’hora   de   tutoria   amb   tot   el   grup   classe.   

● Tutor/a  individual :  Encarregat  del  seguiment  individualitzat  d’un  nombre  pe�t  d’alumnes            
(faltes  d’assistència  i  disciplina,  orientació  acadèmica,  relació  personal  amb  les  famílies,  etc.).              
En   molts   casos,   aquest   tutor/a   individual   pot   coincidir   amb   el   de   grup.  

La  comunicació  família  –  ins�tut  és  bàsica  per  fer  un  bon  seguiment  de  l’alumne/a.  Per  aquest                  
mo�u,  a  més  de  la  reunió  general  d’inici  de  curs,  al  llarg  del  curs  es  realitzen  diverses  entrevistes                    
personals   amb   el   tutor/a   individual.     

Quan  un  alumne/a  s’incorpora  per  primer  cop  a  l’ins�tut,  família  i  centre  signen  la   carta  de                  
compromís  educa�u .  Es  tracta  d’una  eina  que  facilita  la  cooperació  entre  les  famílies,  l’alumne/a  i  el                  
centre   educa�u   per   aconseguir   un   objec�u   comú:   l’educació   dels   nostres   fills/es   i   alumnes.   

  

La   carta   de   compromís   de   l’Ins�tut   Ribot   i   Serra   inclou   els   punts   següents:   
  
  

  



  

  

  

  
11. Par�cipació   de   les   

famílies   

La   finalitat   de   la   par�cipació   de   les   famílies   al   centre   és:   

● Representar   els   interessos   de   les   famílies.   
● Promoure   la   par�cipació   i   col·laborar   en   ac�vitats   del   centre.   

Les   diferents   formes   de   par�cipació   són:   

● Junta   de   l’AMPA   

● Soci   o   sòcia   de   l’AMPA   (totes   les   famílies   que   fan   l’aportació   econòmica   anual   a   l’AMPA)   

● Membre   del   Consell   Escolar   en   representació   de   les   famílies   

L’AMPA  par�cipa  ac�vament  en  la  vida  del  centre  col·laborant  en  les  diferents  celebracions  que  es                 
realitzen  al  llarg  del  curs  escolar,  subvencionant  ac�vitats  lúdico-pedagògiques  i  ges�onant  el  servei               
de   préstec   de   llibres   per   a   les   famílies   que   ho   necessiten.   

  

L’Ins�tut   Ribot   i   Serra   es   compromet   a:   

● Educar   per   al   desenvolupament   integral   de   l’alumne/a.   
● Vetllar   per   la   seguretat   i   els   drets   de   l’alumne/a   en   l’àmbit   escolar.   
● Informar  a  la  família  sobre  el  projecte  educa�u  i  les  normes  d’organització  i               

funcionament   de   l’ins�tut.   
● Adoptar  les  mesures  educa�ves  necessàries  per  atendre  les  necessitats  de  cada             

alumne/a.   
● Mantenir  una  comunicació  regular  amb  la  família  per  informar-la  de  l’evolució             

acadèmica   i   personal   de   l’alumne/a.   
● Atendre   les   pe�cions   d’entrevista   o   de   comunicació   que   formuli   la   família.   
● Revisar  conjuntament  amb  la  família  i  l’alumne/a  el  compliment  d’aquests            

compromisos.   

La   família   es   compromet   a:   

● Vetllar   perquè   el   meu   fill   o   filla   vingui   cada   dia   i   amb   puntualitat   a   l’ins�tut.     
● Vetllar  perquè  el  meu  fill  o  filla  por�  cada  dia  el  material  bàsic  necessari  (llibretes,                 

llibres,   estoig,   etc.).   
● Vetllar   perquè   el   meu   fill   o   filla   respec�   les   normes   de   convivència   de   l’ins�tut.   
● Vetllar   perquè   el   meu   fill   o   filla   �ngui   una   bona   ac�tud   de   treball   a   totes   les   classes.   
● Ajudar   el   meu   fill   o   filla   a   organitzar   el   seu   temps   de   deures   i   estudi   a   casa.   
● Venir   regularment   a   l’ins�tut   per   parlar   amb   el   tutor/a   del   meu   fill   o   filla.   
● Fer   un   seguiment   de   les   notes   i   de   l’evolució   personal   del   meu   fill   o   filla.   
● Revisar   conjuntament   amb   el   meu   fill   o   filla   el   compliment   d’aquests   compromisos.   



  

Totes  les  persones  interessades  en  formar  part  de  l’AMPA  o  del  Consell  Escolar  han  de  posar-se  en                   
contacte   amb   la   direcció   del   centre.   

  
12. Extraescolars   

El  centre  a  través  de  la  seva  Associació  Espor�va,  del  Pla  Educa�u  d’entorn,  de  l’AMPA  i  del                   
programa   Ins�tuts  Oberts ,  oferta  cada  any  una  sèrie  d’ac�vitats  extraescolars  que  s’acaben  de               
concretar   a   finals   de   setembre   en   funció   de   les   inscripcions   realitzades.   

Les   ac�vitats   realitzades   cursos   anteriors   han   estat:   

● Futbol     
● Ball   (Dansa   contemporània)   
● Dibuix   ar�s�c   
● Taller   de   suport   lingüís�c     
● Tallers   de   conversa   per   alumnat   nouvingut   
● Estudi   assis�t   (Reforç   educa�u)   
● Anglès   (nivells   A2   i   B1)   
● Robò�ca     
● Famílies   en   xarxa   (aprenentatge   català   per   a   famílies   nouvingudes)   

A  banda,  el  centre  deriva  alumnat  i  es  coordina  amb  les  en�tats  del  barri  que  ofereixen  reforç                   
escolar   (Fundació   la   Pedrera   i   Ludojove).   

  
13. Normes   de   convivència   

  

LA   CONVIVÈNCIA   A   L’INSTITUT:   

Per   tal   de   generar   un   bon   ambient   de   treball   a   l’ins�tut,   l’alumnat   ha   de:   

● Tenir  una  ac�tud  de  respecte  cap  al  professorat  en  les  seves  respostes  i  maneres  de  fer,  així                   
com  també  cap  a  la  resta  de  companys/es  i  altres  persones  que  desenvolupen  la  seva  tasca                  
professional   i/o   laboral   dins   de   l’ins�tut.   

● Propiciar  un  ambient  de  treball  posi�u  i  respectar  el  dret  de  la  resta  de  companys/es  a  seguir                   
l’ac�vitat   amb   normalitat.   

● Seguir  en  tot  moment  les  indicacions  de  qualsevol  professional  del  centre:  professorat,              
integradora   social,   personal   de   consergeria,   personal   de   secretaria...   

Amb  aquesta  mateixa  finalitat,  queden  prohibides  les  conductes  violentes  de  qualsevol  �pus              
(agressions  �siques  i/o  verbals,  insults,  burles,  amenaces),  així  com  portar  o  fer  ostentació  de                
símbols,  lemes,  objectes,  dibuixos,  inscripcions,  etc.  que  facin  apologia  de  qualsevol  forma  de               
violència  o  qualsevol  altre  acte  que  vagi  en  contra  dels  valors  democrà�cs,  de  convivència  i  de                  
respecte   cap   a   les   persones.  

  

ASPECTES   CONCRETS   A   TENIR   EN   COMPTE:   

● No  es  pot  fumar  ni  consumir  cap  mena  de  beguda  alcohòlica  ni  drogues  dins  el  recinte  de                   
l’ins�tut.     

  



  

● No   es   pot   sor�r   als   passadissos   entre   classe   i   classe   excepte   si   s’ha   de   canviar   d’aula.   

● S’ha  d’anar  al  lavabo  a  l’hora  de  l’esbarjo.  En  hores  de  classe,  si  es  presenta  una  urgència,                   
s’ha  de  demanar  sempre  permís  al  professor/a.  L’alumne/a  ha  de  demanar  la  clau  a                
consergeria   lliurant   el   paper   blau.   En   qualsevol   cas,   només   es   pot   anar   al   lavabo   d’un   en   un.   

● No   es   pot   portar   gorra   a   l’aula,   excepte   casos   excepcionals.   

● No   es   permet   menjar   ni   beure   a   classe.   

● Els  disposi�us  mòbils  (telèfons,  tauletes  tàc�ls,  reproductors  d’àudio,  consoles  portà�ls,            
càmeres  fotogràfiques  i/o  de  vídeo,  etc.)  no  poden  estar  en  possessió  de  l’alumnat  mentre                
es  duen  a  terme  les  matèries  o  projectes,  ja  sigui  a  l’aula  o  altres  espais  com  el  gimnàs,  el                     
pa�,  etc.  Les  aules  disposaran  d’un  pe�t  contenidor  en  el  que  l’alumnat  haurà  de  dipositar                 
els  seus  aparells  electrònics  abans  d’iniciar  la  classe.  En  el  cas  que  s’incompleixi  aquesta                
norma�va,  el  professorat  té  la  potestat  per  a  deixar  el  disposi�u  mòbil  de  l’alumne/a  en                 
possessió  de  la  direcció  del  centre  fins  que  aquesta  el  retorni  a  l’alumne  o  al  pare,  mare  o                    
tutor/a   d’aquest/a   si   així   ho   decideix.    

Només  es  permet  el  seu  ús  a  les  classes  i  ac�vitats  docents  en  les  que  ho  autoritzi  el                    
professorat   i   sempre   amb   finalitats   didàc�ques.   

● Per  evitar  pèrdues  i  robatoris  es  recomana  no  dur  diners  ni  objectes  de  valor  a  l’ins�tut                  
(mòbils,   tauletes...).   El   centre   no   es   fa   responsable   de   la   seva   pèrdua   o   robatori.   

● No  es  pot  u�litzar  cap  disposi�u  amb  l’objec�u  d’enregistrar  so  i/o  imatges  de  cap  integrant                
de   la   comunitat   escolar   (alumnes,   professorat,   PAS)   sense   autorització   prèvia.   

● La  divulgació  d’imatges  o  vídeos  enregistrats  dins  el  recinte  escolar  sense  l’autorització  del               
professorat   responsable   o   les   persones   implicades   serà   considerada   com   una   falta   molt   greu.     

  

LA   MEDIACIÓ   COM   A   EINA   PER   A   RESOLDRE   ELS   CONFLICTES:   

L’Ins�tut  Ribot  i  Serra  posa  a  la  disposició  del  seu  alumnat  la  mediació  com  a  procés  educa�u  de                    
ges�ó  de  conflictes  basat  en  els  principis  de  voluntarietat  de  les  persones  implicades,  imparcialitat                
de   la   persona   mediadora   i   confidencialitat.     

Aquest  servei  es  pot  iniciar  a  instància  de  qualsevol  alumne/a,  per  aclarir  situacions  conflic�ves  i                 
evitar  que  s’intensifiquin  o  s’agreugin,  o  bé  per  oferiment  del  centre,  una  vegada  detectada  una                 
conducta   contrària   o   greument   perjudicial   per   a   la   convivència.   

L’ins�tut  compta  amb  un  equip  de  mediació,  format  per  professorat  i  alumnat,  i  amb  una  professora                  
coordinadora  del  servei  de  mediació.  Aquesta,  és  responsable  de  fer  el  seguiment  dels  diversos                
processos   de   mediació.     

  

  

FALTES   I   MESURES   CORRECTORES:   

Les  conductes  i  els  actes  contraris  a  la  convivència  de  l’alumnat  són  objecte  de  correcció  pel  centre                   
si  tenen  lloc  dins  el  recinte  escolar  o  durant  la  realització  d’ac�vitats  complementàries  i                
extraescolars.  També  seran  mo�u  de  correcció  els  actes  que  �nguin  lloc  fora  del  recinte  escolar,  si                  
estan  mo�vats  per  la  vida  escolar  i  estan  directament  relacionats  o  afecten  altres  alumnes  o  altres                  
membres   de   la   comunitat   educa�va.     

  



  

Davant  un  acte  contrari  a  la  convivència,  el  professorat  i/o  l’equip  direc�u  el  �pificaran  segons  la                  
seva  gravetat  en  falta  lleu,  greu  o  molt  greu.  En  tots  els  casos  es  no�ficarà  a  la  família  la  incidència  i                       
si   escau   la   mesura   correctora   aplicada.   

L’acumulació  de  faltes  lleus  o  greus,  o  la  comissió  d’una  falta  molt  greu  comportarà  l’obertura  d’un                  
expedient   disciplinari.     

  

PROTOCOL   EN   CAS   DE   VAGA   D’ALUMNES:   

Pot  exercir  el  dret  a  vaga  l’alumnat  a  par�r  de  tercer  d’ESO.  En  cas  de  convocatòria  de  vaga                    
d’alumnes,   el   procediment   a   seguir   serà   el   següent:   

● L’alumnat,  amb  48  hores  d’antelació,  haurà  de  comunicar  al  seu  tutor/a  que  s’adhereix  a  la                 
vaga  i  haurà  de  presentar  a  direcció  un  document  amb  l’escrit  corresponent,  una  còpia  de  la                  
convocatòria   de   vaga   i   les   signatures   i   DNI   dels   i   les   alumnes   que   faran   vaga.   

● No   es   computarà   com   una   falta   d’assistència.     

● En  el  supòsit  que  un  grup  no  presen�  el  document  signat  sí  que  constarà  com  a  falta                   
d’assistència.  Si  un  alumne/a  no  signa  el  document  i  no  assisteix  a  classe,  també  constarà                 
com   a   falta   d’assistència.     

● L’alumne/a   haurà   de   portar   un   jus�ficant   signat   pel   pare   o   mare   i   lliurar-lo   al   tutor/a.     

● El  professorat  podrà  avançar  matèria,  però  no  podrà  avaluar  nega�vament  a  les  persones               
que   no   assisteixin   a   classe.   

  

  
14.   Informació   beques   i   ajuts   

BECA   PER   A   L’ADQUISICIÓ   DE   LLIBRES   DE   TEXT   I   MATERIAL   ESCOLAR   (AJUNTAMENT   SABADELL):   

Requisits   de   presentació:   
● Estar   empadronat/da   a   Sabadell   i   escolaritzat/da   en   un   centre   educa�u   de   Sabadell.   
● Cursar   Ed.   Infan�l,   Primària,   ESO   o   Ed.   Especial   en   un   centre   sos�ngut   amb   fons   públic.   
● No  superar  un  determinat  llindar  econòmic  de  renda  familiar,  que  varia  segons  els  membres                

de   la   unitat   familiar.   

Documentació:   
● Imprès   emplenat   i   signat   amb   el   segell   de   l’escola.   
● Fotocòpia   del   llibre   de   família   complet.   
● Fotocòpia   DNI   dels   membres   computables   de   la   unitat   familiar   que   resideixen   al   domicili.   
● Full  d’autorització  de  consulta  de  dades  a  d’altres  administradors  o  Declaració  responsable              

d’ingressos   signada   per   tots   els   membres   computables   majors   de   18   anys.   

Període   de   presentació:   
● Abril   -   maig    segons   convocatòria   de   l’Ajuntament   (per   al   curs   següent).   

Lloc   de   presentació:   
● Registres   de   l’Ajuntament.   Oficines   del   Servei   d’Atenció   Ciutadana.   
● El  centre  educa�u  facilita  a  les  famílies  que  ho  desitgin  el  lliurament  de  la  documentació  a                  

l’Ajuntament.   

  



  

PRÉSTEC   DE   LLIBRES   DE   TEXT   (INSTITUT   RIBOT   I   SERRA):   

Requisits   del   servei   de   préstec:   
● Signar   el   contracte   de   préstec   on   es   detallen   les   condicions   del   servei.   

● Dintre  de  la  quota  de  material  esta  contemplada  una  quan�tat  des�nada  als  llibres  de                
préstec,  en  concepte  de  manteniment  del  mateix,  i  la  compra  del  llibre  d’anglès.  Les  famílies                 
que  hagin  demanat  la  beca  de  l’ajuntament,  hauran  d’abonar  la  diferència  entre  la  beca  i  el                  
total   de   la   quota   de   material   per   aquest   concepte.   

Període   de   sol·licitud   del   préstec:   
● Primera   setmana   de   setembre.   

Informació   a   tenir   en   compte:   
● La   sol·licitud   l’ha   de   realitzar   el   pare/mare   /representant   legal   de   l’alumne/a.   
● S’atendran  les  sol·licituds  per  ordre  d’arribada  fins  a  l’exhauriment  dels  llibres  de  text  dels                

que   disposa   el   servei.     

BECA   IDIOMES   –   2   CURSOS   ACADÈMICS   –   (AJUNTAMENT   DE   SABADELL):   

Des  del  curs  15-16,  l’Ajuntament  de  Sabadell  ofereix  a  6  alumnes  d’ESO  i  batxillerat  del  nostre                  
ins�tut  una  beca  d’idiomes  (4  en  anglès  i  2  en  francès)  d’una  durada  de  2  cursos  per  estudiar  en  una                      
acadèmia   de   la   ciutat.   Aquest   curs   18-19   tornarà   a   sor�r   una   nova   convocatòria   per   dos   cursos   més.   

BECA   REFORÇ   EDUCATIU   –   JULIOL   –   (AJUNTAMENT   DE   SABADELL):   

També  des  del  curs  15-16,  l’Ajuntament  de  Sabadell  ofereix  una  sèrie  variable  de  beques  d’es�u  per                  
a   realitzar   reforç   educa�u   al   propi   centre.   Arribat   el   moment   és   facilitarà   més   informació.   

  


