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Benvolgudes famílies, 

  

  

Us donem la benvinguda al nou curs 2019-2020 i volem aprofitar l’avinentesa per agrair-vos la 

confiança que heu dipositat en nosaltres perquè ensenyem i eduquem els vostres fills i filles. 

  

El nostre principal objectiu és que els vostres fills/es rebin una educació de qualitat que els dugui a l’èxit 

educatiu, a més de formar persones individual i socialment competents. 

Estem convençuts que únicament tindrem èxit si famílies i professorat treballem plegats, i és amb 

aquesta finalitat que us demanem la participació i col·laboració. Sabem que si famílies i professorat 

cooperen, l’alumnat tendeix a obtenir millors resultats educatius i a gaudir dels aprenentatges. 

Amb la voluntat de facilitar la comunicació entre les famílies i l’Institut, posem a les vostres mans un 

recull dels aspectes bàsics de l’organització i funcionament del centre i de l’acció educativa que durem a 

terme amb els vostres fills i filles. 

Desitgem que aquest recull informatiu sigui motiu de reflexió i d’una relació personal i individualitzada 

que comenci amb la reunió d’avui i continuï durant tot el curs. 

  

Cordialment, 

  

L’equip docent de l’Institut La Mitjana 

  

 

Lleida, 9 de setembre de 2019 
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ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

 

DIRECCIÓ 

DIRECTORA Montse Labèrnia Descarrega 

CAP D’ESTUDIS Josep Manel Plana Cugota 

SECRETÀRIA Anna Bernat Mirón 

COORDINADORA PEDAGÒGICA Maria José Fantova Río 

 

PROFESSORAT 

MATÈRIA PROFESSORAT 

CASTELLÀ 

Susanna Montero 

Marta Sampietro / Miren Frade 

Rosa Gatius 

Anna Alsina 

CULTURA CLÀSSICA Alba Bacardi 

CATALÀ 

Jordi Fernàndez 

Laia Noguera 

Carme Prunera 

Núria Casañé 

Isabel Teixidor 

Núria Revés (AA) 

ANGLÈS 

Ana Ballarín 

Marisa Carrillo 

Pilar Pallàs 

Sheila Bademunt 

Pilar Elez 

EDUCACIÓ FÍSICA 
Enric Falcón 

Ester Perisé  

TECNOLOGIA 

Montse Labèrnia  

Mª José Fantova  

Manel Plana  

Nuria Puigdevall 

Llum Torruella 

CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

Joana de la Serna 

Esther Vinyes 

Núria Tous / Maria Aragüés 

Carmen Borrell 

Ester Casanys 

Pamela Moles / Gemma Rubia 

MATEMÀTIQUES 

Mònica Cardona  

Alba Carrasco 

Anna Reinoso 

Iolanda Claveria 

Dolors Valls  

ECONOMIA Estefania Anastasi 

FILOSOFIA Eduard Batlle 

CIÈNCIES SOCIALS Estefania Anastasi 
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Anna Bernat 

Raquel Codina 

Mercedes de la Cuesta 

Carme Rosell 

MÚSICA 
Hugo Alarcón 

Glòria Cercós 

VISUAL I PLÀSTICA Xavier Herbera  

FRANCÈS 

Noemí Sancho 

Maite Alarcón 

Mª Carme Rosell 

RELIGIÓ Mònica Vallverdú  

 

 

PERSONAL NO DOCENT 

AUXILIAR ADMINISTRATIU Enric Puyal 

CONSERGERIA Mònica Osuna  

Susana Capdevila 

 

 

EQUIP D’ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC (EAP) 

PSICOPEDAGOGA Letícia Benedí 

TREBALLADORA SOCIAL Anna Castelló 

 

 

PERSONAL DE SUPORT 

AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL Ruth Orellana 

-------- 

TÈCNIC D’INTEGRACIÓ SOCIAL Carles Benseny 

INFERMERA Laura Cabrera 
 

PERSONAL I PROFESSORT DE SUPORT INTENSIU EDUCATIU INCLUSIU 

EDUCADORA/ORIENTADORA ESPECIAL Cristina Justo 

PROFESSORAT SIEI Mireia Alaman 

Laura Ochoa 
 

 

ÒRGANS DE COORDINACIÓ 

 

  CAPS DE DEPARTAMENT 

IDIOMES Ana Ballarín 

CIÈNCIES Ester Vinyes 

HUMANÍSTIC Eduard Batlle 

LLENGÜES Rosa Gatius 

MATEMÀTIQUES Dolors Valls 

TECNOLOGIA Llum Torruella 
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EXPRESSIU Hugo Alarcón 

 

 

COORDINACIONS 

COORDINACIÓ LIC Carme Prunera 

COORDINACIÓ D’ ACTIVITATS  I 

SORTIDES 
Llum Torruella 

COORDINACIÓ  D’INFORMÀTICA / TAC Núria Puigdevall 

COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS 
Xavier Herbera 

COORDINACIÓ DE PLA IMPULS DE LA 

LECTURA 
Susanna Montero 

COORDINACIÓ DE MEDIACIÓ Alba Carrasco 

COORDINACIÓ SERVEI COMUNITARI Anna Bernat/Raquel Codina 

COORDINACIÓ D’ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT (ORIENTACIÓ EDUCATIVA) 
Cristina Justo 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS LLENGUA 

FRANCESA 
Maite Alarcón/Noemí Sancho 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS LLENGUA 

ANGLESA 
Pilar Pallàs/Pilar Elez 

COORDINACIO AGENDA 21 Joana de la Serna 

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS 

MATEMÀTIQUES 
Mònica Cardona/Alba Carrasco 

COORDINACIÓ PROJECTES Rosa Gatius 

COORDINACIÓ LINGÜÍSTICA Rosa Gatius 

COORDINACIÓ BATXILLERAT Eduard Batlle 

 

CALENDARI  
 

TRIMESTRE CLASSES/ AVALUACIONS/ BUTLLETINS 

Primer trimestre 

Del 12 de setembre 2019 fins a al 29 de 

novembre de 2019 

Preavaluació el 15 i del 21 al 24 d’octubre de 2019 

Lliurament de butlletins: 25 d’octubre de 2019 

Avaluació 1r Trimestre el 3 i del 9 al 12 de 

desembre de 2019 

Lliurament de butlletins: 20 de desembre de 2019 

Segon trimestre 

Del 2 de desembre de 2019 al 6  de març 

de 2020 

Avaluació 2n Trimestre el 10 i del 16 al 19 de març 

de 2020 

Lliurament de butlletins: 20 de març de 2020 

Recuperacions cursos anteriors: 28 i 29 de gener de 

2020 
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Tercer trimestre 

Del 9 de març al 29 de maig de 2020 

Avaluació 3r Trimestre i lliurament de butlletins del 

3r trimestre, setmana del 1 al 5 de juny de 2020 

Final de curs  

De l’1  al 19 de juny de 2020 

Activitats de recuperació ordinària 1r i 2n ESO del 1 

al 5 de juny de 2020, 3r, 4t d’ESO i 1r Batxillerat 

del 8 al 12 de juny de 2020. 

Graduació 4t d’ESO: 11 de juny 2020 

Lliurament butlletins finals: 15 de juny 2020 

Sortida final de curs 16 de juny 2020  

Activitats de recuperació extraordinària ESO del 18 

al 23 de juny 2020 

Avaluació extraordinària  ESO 25 de juny 2020 

Lliurament de butlletins finals ESO  a l’alumnat el 

29 de juny 2020 

Reclamacions del 29 i 30 de juny de 2020 

Setembre 2020 

1, 2, 3 setembre de 2020 
Proves extraordinàries 1r Batxillerat 

 

VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS 
 

Nadal  
Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, 

ambdós inclosos 

Setmana Santa Del 4 d’abril al 13 d’abril de 2020, ambdós inclosos 

Festes Locals 

Sant Miquel: 29 de setembre de 2019 (traspassa a 30 

setembre) 

Sant Anastasi:  11 de maig de 2020 

Dies de lliure disposició 

31 d’octubre de 2019 

24 de febrer de 2020 

8 de maig de 2020 

Altres dies festius 

12 d’octubre de 2019 

1 de novembre de 2019 

6 i 8 de desembre de 2019 

1 de maig de 2020 

24 de juny de 2020 
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ORGANITZACIÓ DEL CURRÍCULUM  

 
 

MATÈRIES 4t 

Català 3 

Castellà 3 

Matemàtiques 4 

C. Socials 3 

C. Naturalesa: biologia i geologia - 

C. Naturalesa: física i química - 

Llengua estrangera 3 

Educació Física 2 

Tecnologia - 

Visual Plàstica - 

Música - 

Tutoria 1 

Treball de síntesi / Projecte de recerca 1 

Religió / Cultura i valors ètics 1 

Servei Comunitari - 

Matèries Optatives - 

Matèries optatives específiques 9 

Total 30 

 
 
 

OPTATIVES DE 4t ESO 

Itinerari científic- tecnològic Itinerari humanístic social Itinerari aplicat 

Física i química Llatí Economia 
Informàtica 

aplicada 

Ciències 

aplicades a 

l’activitat 

professional 

Biologia i 

geologia 
Tecnologia 4.0 Economia Emprenedoria Cultura científica    

 Programació informàtica      Filosofia      VIP    Francès      Música       Cultura clàssica 

 
*Per l’alumnat que realitza l’optativa de francès es recomanable la seva continuïtat durant l’ESO, 

per facilitar la realització de les proves DELF a 4t d’ESO. 

 

Dins el currículum s’inclourà 20  minuts de lectura silenciosa diària a l’aula, després del primer 

pati. L’alumnat cal que dugui el llibre de lectura propi o fer ús del servei de préstec, si s’escau. 

Durant el temps de lectura l’alumnat podrà llegir les lectures obligatòries i optatives de centre. 

El professorat supervisarà l’adequació de les lectures escollides per la lectura durant aquest interval de 

temps. 

 

L’organització dels grups classe s’estableix per millorar l’atenció a la diversitat de l’alumnat a partir 

de l’aprenentatge competencial del mateix. Per aquest motiu en les matèries de matemàtiques, català, 
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castellà i anglès s’estableixen agrupaments flexibles per tal de  millorar els resultats acadèmics en 

l’agrupament de l’alumnat. 

A nivell metodològic, s’enforteix l'enfocament competencial de les propostes de treball i es prioritzen 

les estratègies didàctiques que s'ajustin a les necessitats de tot el nostre alumnat.  

 
AVALUACIÓ  

 

El Departament d'Ensenyament ha posat en marxa un nou procés d'avaluació en l'educació secundària 

amb l'objectiu d'adequar-la a les competències bàsiques desplegades en el decret de currículum de 

l'educació secundària de 25 d’agost de 2015.  

 

L’esmentat Decret estableix l’avaluació de l’alumnat com una part essencial del seu procés 

d’aprenentatge, aquesta avaluació donarà  resposta al canvi en la manera d'aprendre, que ara es farà en 

funció de les competències, és a dir: conceptes, destreses, habilitats i capacitats. 

 

L'avaluació tindrà un enfocament global, continuat i integrador, preveurà l'observació sistemàtica de 

l'assoliment dels objectius educatius, integrarà les valoracions de tots els àmbits, tindrà una visió 

globalitzada del procés d'aprenentatge al llarg de l'etapa i se centrarà en el desenvolupament i la 

consolidació de les competències bàsiques que estableix el currículum. 

 

També hi ha un canvi en la manera d'expressar els resultats de l'aprenentatge de l’alumnat: 

  
 Assoliment Excel·lent (AE), equival a 4. 

 Assoliment Notable (AN), equival a 3. 

 Assoliment Satisfactori (AS), equival a 2. 

 No-Assoliment (NA), equival a 1. 

Els butlletins de la preavaluació i de les avaluacions trimestrals es podran visualitzar dins 

l’aplicatiu Gescola. No es lliuraran en paper sinó és amb sol·licitud prèvia o posterior a la 

secretaria del centre. 

El butlletí de l’avaluació final i extraordinària procedent de l’aplicatiu Esfera, és lliurarà en paper 

a l’alumnat, en les dates establertes. 

 
CERTIFICACIONS EN LLENGÜES ESTRANGERES 

 

L’alumnat del nostre institut es preparat per la realització de les proves de certificació en llengües 

estrangeres, anglès i francès: 

 DELF B1 i B2 Scolaire (quart i primer de batxillerat): Els diplomes ratifiquen el domini de les 

quatre competències lingüístiques. No caduquen, no tenen una durada limitada. Estan validats 

per un equip d'experts en avaluació, aquestes certificacions estan reconegudes internacionalment 

i s’utilitzen freqüentment pels ministeris estrangers encarregats de l’educació. 

 First Certificate for schools (primer de batxillerat): està dirigit a l’alumnat en edat escolar i són 

proves reconegudes internacionalment, fet que facilita la realització d’estudis superiors i 

milloren les seves oportunitats laborals.  Els certificats Cambridge English no caduquen però cal 

assegurar-se de la validesa de la titulació. Per presentar-se a la prova es realitzarà una prova 

prèvia de nivell a l’institut. 

 

PROJECTE GEP (PROGRAMA GENERACIÓ PLURILINGÜE) 

Consisteix en formar part del Grup Experimental Plurilingüe en el que participen un recull de centres de 

tota Catalunya i té com a objectiu millorar la competència lingüística i plurilingüe de l’alumnat. 
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El coneixement i l’ús de diferents llengües ha esdevingut una necessitat fonamental i un dret per als 

ciutadans d’una societat global com la nostra. El coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més 

de les oficials i/o pròpies de l’individu, garanteix l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora 

contínua de l’aprenent. 

Dins d'aquest projecte es realitzarà en la matèria optativa de biologia i física i química de 4t d’ESO en 

llengua anglesa, mitjançant l’ajuda d’un suport digital del material didàctic de Science Bit, que permetrà 

adaptar el ritme d’aprenentatge a la diferent tipologia d’alumnat en llengua anglesa.  

 

PROJECTE DE RECERCA 

 

Dins la distribució horària hi ha destinada 1 hora setmanal al treball competencial i recerca d’àmbits. 

Aquesta hora marcada dins l’horari lectiu es destinarà a dos objectius: 

 

1. Treball per l’assoliment de les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO que es duran a 

terme durant el mes de febrer. 

 

2. Realització del Projecte de Recerca, PdR, que es durà a terme des de febrer fins a mitjans del 

mes de maig. Aquest PdR és un treball de recerca amb l’objectiu de contribuir a l’assoliment de 

competències  bàsiques.  

Aquest treball es realitzarà per parelles o si es necessari en grups de tres i consistirà en la 

redacció d’un procés d’investigació sobre algun tema que hauran triat dels diferents àmbits que 

es proposen: 

 

a. Àmbit de ciències de la naturalesa 

b. Àmbit tecnològic 

c. Àmbit matemàtic 

d. Àmbit lingüístic 

e. Àmbit humanístic i expressiu 

 

Per cada àmbit hi haurà el professorat específic que guiarà a l’alumnat en el seu 

desenvolupament. 

 

La nota que obtindrà l’alumnat en el Projecte de Recerca apareixerà en el butlletí de notes finals 

i els seus valors seran d’acord al nou decret d’avaluació: 

 No fet 

 Fet 

 Fet amb aprofitament 

 

 

NORMES DE FUNCIONAMENT DE L’INSTITUT 

 

 Diàriament cada professor/a passarà llista d’assistència de l’alumnat a cada hora. 

 Les famílies rebran diàriament a les 10:00h i a les 18:00h el recull d’incidències dels seus fills o 

filles de l’aplicatiu Gescola. Les famílies poden també sol·licitar a secretaria els llistat en 

format paper de les incidències del seu fill/a. 

 La conserge anotarà en un full de control l’alumnat que arriba amb retard, tant si és per causa 

justificada o no justificada. La reiteració en els retards  injustificats serà sancionat. 
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 Cal justificar el retards i les faltes d’assistència al centre per escrit, mitjançant el full de 

justificant de faltes d’assistència, que l’alumnat trobarà a la seva aula o a la consergeria del 

centre, o mitjançant l’aplicatiu Gescola. 

 

 L’alumnat podrà accedir al centre en qualsevol moment acompanyat del 

pare/mare/tutor/a legal, si no es així caldrà que accedeixi en les hores establertes de canvi 

d’hora lectiva. 

 

 L’alumnat no podrà accedir al centre a l’hora de l’esbarjo, caldrà s’esperi a la finalització 

del pati corresponent, a les 10:30 o les 13:00h. 

 En cap cas l’alumnat podrà sortir del centre, en horari lectiu, sense els seus 

pares/mares/tutors/tutores legals. Quan l’alumnat hagi de marxar del centre durant la jornada 

lectiva per causes justificades, caldrà que es dirigeixi a consergeria. Els tutors legals de l’alumnat 

caldrà que accedeixin al centre per informar de la marxa de l’alumne. 

 Dins del centre NO es permetrà la utilització de telèfon mòbil, MP3, smarts whatches, 

aparells electrònics sense l’autorització expressa de la direcció del centre. 

 Si el telèfon mòbil s’utilitza, sona o es visualitza dins del centre serà agafat pel professorat i 

es lliurarà a la direcció del centre. Aquests aparells es retindran al centre durant 15 dies, amb 

posterior comunicació a les famílies. 

 L’alumnat no podrà sortir de l’aula durant les hores lectives sinó és amb la targeta de 

sortida que li lliurarà el professorat. 

 L’alumnat per anar al lavabo entre les hores lectives, caldrà demanar la targeta de sortida 

al professorat i anar a la sala de professorat per informar al professorat de guàrdia, el qual 

l’anotarà i l’obrirà els lavabos. 

 Dins del centre no es permetrà  a l’alumnat el consum de cap beguda que no siguin batuts, sucs o 

aigües. Qualsevol producte que el professor no cregui convenient serà requisat i, si escau, 

retornat al final del matí. 

 Per qualsevol comunicació de l’alumnat amb les famílies s’utilitzarà el telèfon del centre. 

 Es potenciaran els hàbits saludables i es promourà el consum de fruita tots els dimarts a l’hora de 

l’esbarjo. 

 L’alumnat ha de portar el material escolar requerit pel professorat. No es podran portar 

retoladors permanents llevat que el professorat ho requereixi. 

 No es podrà portar corrector líquid. 

 En cap cas s’administraran medicaments a l’alumnat. 

 L’alumnat d’ESO que fa us del servei de menjador, haurà de romandre al centre durant el 

migdia, fins a les 15:50h  en cap cas podrà sortir del recinte del centre abans d’aquesta hora, 

llevat que el recullin els seus tutors legals.  

 

NORMES DE  CONVIVÈNCIA A L’AULA 

 

- Es demana puntualitat en l’arribada a totes les classes. 

- L’alumnat ha de romandre a l’aula durant horari lectiu. 

- L’alumnat, com a norma general, només podrà anar al lavabo durant el període de l’esbarjo. Els 

lavabos romandran tancats durant les hores lectives i l’alumnat només podrà accedir-hi amb la tarja 

de sortida i les claus que li proporcionarà el professorat. 
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- Si algun alumne/a durant l’horari lectiu ha de sortir puntualment de l’aula, ho farà amb 

l’autorització del professorat que li donarà una tarja de sortida.  

- Cal portar el material escolar demanat pel professorat. 

- Cal utilitzar correctament l’agenda escolar. 

- Cal treballar en silenci. 

- No es pot menjar ni beure res a la l’aula. 

- Cal mantenir les classes netes i ordenades. 

- S'hauran de tancar els llums i les finestres a darrera hora del  matí. 

- Caldrà pujar les cadires al finalitzar la jornada lectiva per afavorir el servei de neteja. 

- S'han de respectar tots els membres de la comunitat educativa. 

- S'ha de respectar tot el mobiliari i el material del centre. 

 

 

GESTIÓ DE LES INCIDÈNCIES DE L’ALUMNAT 

 

El control d’incidències es realitzarà mitjançant l’aplicatiu Gescola. 

El pare/mare/tutor/a legal rebran, durant la primera setmana de curs l’usuari i contrasenya d’accés a 

l’aplicació. 

El pare/mare/tutor/a legal rebran, el recull d’incidències diari a les 10:00h i a les 18:00h. 

El pare/mare/tutor/a legal tindran la possibilitat de comunicació mitjançant correu electrònic amb el 

professorat. També podran justificar les faltes d’assistència del fill/a,  de forma prèvia o posterior a la 

seva realització. 

Amb la finalitat de millorar la convivència de l’alumnat les sancions aplicables per comportaments 

inadequats persegueixen  l’objectiu de millorar l’actitud de l’alumnat vers la comunitat educativa. És per 

aquest motiu que se seguirà el protocol establert en les Normes d’Organització i Funcionament de centre 

aprovades pel Consell Escolar. 

 

 

LA CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 

 

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el marc del projecte 

educatiu del centre, com el document que expressa els objectius per assolir un entorn de convivència i 

respecte pel desenvolupament de les activitats educatives.  

 

La finalitat de la carta de compromís, signada en el moment de la matriculació, és potenciar la 

comunicació, participació, implicació i compromís entre el centre i les famílies en l’educació dels joves.  

 

IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES 

 

● Mantenir comunicació regular amb el centre: revisió i signatura de comunicacions amb el centre, 

incidències, butlletins d’avaluació, anotacions a les agendes, control dels deures, proves escrites, 

assistència a reunions... 

 

● Participar en els projectes del centre: Agenda 21 (embolcalls ecològics, estalvi energètic, 

reciclatge...), pla d’Impuls a la Lectura (fomentar la lectura a casa)... 

 

● Facilitar a l'alumnat l’ús de les tecnologies per a activitats educatives del centre. 

 

● Potenciar els hàbits saludables: el dia de la fruita és el dimarts. 
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SORTIDES I ACTIVITATS 

 

Les activitats i sortides  complementen didàcticament les diferents matèries curriculars i milloren la 

convivència de l’alumnat, per la qual cosa recomanem la seva realització. 

 

No es faran sortides amb menys de dos acompanyants, un dels quals ha de ser necessàriament un docent, 

llevat d'aquelles en què el Consell Escolar pugui determinar altres condicions de manera fonamentada. 

 

En les sortides, les proporcions alumnes/professors-acompanyants seran les següents: cada 20 alumnes, 

un acompanyant; els grups en què hi participin alumnes amb necessitats educatives especials les 

relacions es conformaran d’acord amb les seves característiques.  

 

A l'alumnat que participi en activitats fora del centre, li caldrà l'autorització escrita del pare, la mare o 

representants legals i el pagament, si s'escau, de l’activitat.  

 

Abans de cada sortida i/o activitat escolar la direcció, escoltat l’equip docent i el tutor/a, farà una 

valoració de l’actitud de l’alumne/a tenint en compte l’interès per la matèria i les incidències. La 

direcció informarà la família en cas que un alumne/a no pugui realitzar una sortida i/o activitat. En 

aquest cas, i si s'hagués satisfet alguna bestreta, es faria la devolució íntegra d'allò abonat a l'alumne. 

 

En totes les sortides s’aplicaran les normes del centre. En cas d'un molt mal comportament d’algun 

alumne/a a la sortida o activitat fora del centre, i a criteri del professorat acompanyant, seran els tutors 

legals de l’esmentat alumne/a qui l’hauran d’anar a buscar-lo al lloc de l'activitat o sortida per no 

comprometre l'activitat de la resta del grup. Les despeses d’aquest transport addicional aniran a càrrec 

de la família de l’alumne/a. En aquests casos s’iniciarà un expedient disciplinari a l’alumne/a. 

 

Durant les sortides no podran portar-se ni mòbils, ni aparells electrònics, llevat que la direcció ho 

autoritzi. Així mateix, no es permetrà a l’alumnat el consum de cap beguda que no sigui batuts, 

sucs o aigües. Qualsevol producte que el professorat cregui no convenient serà requisat i, si 

s'escau, retornat al final de l’activitat. 

 
Totes les sortides i activitats que estan incloses en la quota del pack de sortides són curriculars i han 

estat proposades per els diferents departaments didàctics del centre per completar l'aprenentatge de 

manera més flexible, variat i motivador. Aquesta gestió agrupada de sortides facilita l'organització i 

redueix els costos. 

 

Les sortides excepcionals i les de llarga durada, no estan incloses en el pack. 

 
A principi de curs es comunicarà a les famílies i es visualitzarà a la pàgina web les sortides que estan 

incloses i no incloses per curs en el pack. Mitjançant l’aplicatiu Gescola s’informarà amb anterioritat de 

la realització de les mateixes. 

 

Les sortides on són necessaris diversos pagaments, es retornarà el 40 % del primer pagament si hi ha 

causa justificada. Pels següents pagaments no es farà cap retorn, doncs els transports i les activitats 

programades ja han estat reservades i pressupostades amb l’alumnat del primer pagament. 
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PROPOSTA  D’ACTIVITATS/SORTIDES 

 

4t ESO 

TRIMESTRE SORTIDA / ACTIVITAT MATÈRIA LLOC 

PRIMER TRIMESTRE 

Convivència inici de curs Tutoria Lleida 

Setmana de la ciencia * Bio/Geo/Fis/Qui Institut 

Anem x+ mates 4t ESO Matemàtiques UDL 

Teatre Anglès Institut  

SEGON TRIMESTRE 
 

Musical  música Barcelona  

Esquiada* Educació física La Molina 

Fira Arduino*  Tecnologia Barcelona 

Taller Kenia Castelltort castellà Institut 

Mitos * llatí Institut 

Guerra  civil Ciències socials Transport  

Participació en la FirstLegoLeague  Tecnologia Lleida 

Taller VIH* Biologia/Geologia  Lleida  

Malalties de transmissió sexual Tutoria Institut 

Anem x+ mates 4t ESO Matemàtiques UDL 

Taller hisenda * economia lleida 

Lliga debat * filosofia Institut 

Max in love Tutoria Teatre escorxador 

Recital de poesia Català Institut 

Proves a l’esprint Matemàtiques Institut 

Contaminació atmosférica* Cultura cièntífica Lleida 

Descobrim la Mitjana* 
Ciències aplicadea 

activitat professional 
Lleida 

Sortida Geològica Conca de Tremp* Biología/geologia Tremp  

Intercanvi amb Alemanya* Anglès Alemanya 

Teatre* Francès Ins Joan Oró 

TERCER TRIMESTRE 

Concurs de lectura en veu alta Català Lleida 

“Women TechMakers” Tecno cientific EPS 

Rugbi* Educació física Inefc 

Piragüisme  Educació física Parc de la Mitjana  

Dia mundial de la poesia Català / castellà Institut 

Campionat de jocs per 2n Matemàtiques Institut  

Scape-room Matemàtiques Institut 

Proves cangur Matemàtiques UDL 

Recital Miquel Pujadó  Català Lleida 

Viatge de Final de curs Tutoria Itàlia 

Graduació final etapa Tutoria Institut 

Convivència final de curs Tutoria Per determinar 

  

Viatge Final de curs, Itàlia Viatge Final de curs, València 
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*ACTIVITATS NO CONTEMPLADES EN EL PACK DE SORTIDES (aquestes sortides/activitats seran informades i 

requeriran pagament i autorització segons les indicacions establertes en el document lliurat per la realització de la 

sortida). 

 

ALTRES ÒRGANS 

 

A) CONSELL ESCOLAR 

 

El Consell Escolar és l’òrgan de màxima decisió que controla i regula el funcionament de centre. Els 

seus representants es renoven segons la normativa vigent. 

Els representants del Consell Escolar són els següents: 

 

SECTOR REPRESENTAT NOM I COGNOM 

President Sra. Montse Labèrnia 

Cap d’Estudis Sr. Manel Plana 

Secretària Sra. Anna Bernat 

Representants del sector professorat 

Sra. Estefania Anastasi 

Sra. Susana Montero  

Sra. Alba Carrasco 

Sra. Glòria Cercós 

Sr. Xavier Herbera 

Sra. Mònica Cardona 

Sr. Enric Falcón 

Sra. Raquel Codina 

Representants del sector pares i mares 

Sra. Glòria Rodoreda 

Sra. Judith Domingo 

Sra. Judith Milla 

Representant de l’AMPA Sr. Jose Antonio Baena  

Representant de l’Ajuntament de Lleida Sr. Rafael Peris 

Representant del sector PAS Sr. Enric Puyal 

Representants del sector alumnat 

Sr. Chayma Daki 

Sra. Paula del Egido 

Sr. Marina Cabanillas 

 

 

 

A) ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES (AMPA) 

 

L’AMPA és l’associació de pares i mares d’alumnes de l’Institut que entre d’altres activitats 

promou i organitza activitats extraescolars i col·labora en l’equipament del centre. 
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L’AMPA s’organitza en Junta amb un president/a, secretari/a entre d’altres membres. La Junta de 

l’AMPA és l’encarregada d’informar a la resta de membres de l’AMPA de les tasques realitzades, 

així com parlar amb la direcció del centre en reunions periòdiques 

 

CÀRREC NOM I COGNOM 

President Cristóbal Lorca 

Secretària Anabel Barrau 

Tresorera Monica Ichart 

 

L’AMPA disposa d’un espai a l’institut on l’administrativa atent els dubtes dels diferents usuaris 

(segons horari establert). El correu electrònic de l’AMPA és:  ampa@ampainstitutlamitjana.cat 

 

B) ESCOLA DE PARES 

 

● Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) 

● Xerrades per a famílies  

 

SERVEIS DEL CENTRE 

 

Orientació Psicopedagògica 

El centre compta amb un servei d’orientació psicopedagògica, la Sra. Letícia Benedí, que ens permet 

atendre els alumnes amb necessitats educatives especials i a aquells que presenten dificultats 

d’aprenentatge i adaptació, així com a col·laborar en l’orientació de tot l'alumnat en general i les seves 

famílies. 

La treballadora social del centre és la Sra. Anna Castelló que vetlla per l’alumnat amb necessitats 

socioeconòmiques, identifica i defineix aquestes necessitats i realitza les actuacions necessàries per a 

l’abordatge dels problemes, tant de l’alumnat com de la família.  

El Tècnic d’integració Social és el Sr. Carles Benseny que col·labora en el desenvolupament 

d’habilitats socials i d’autonomia personal en alumnes que es troben en situació de risc, i intervé 

directament amb els joves, les seves famílies i els agents socials. 

 

Suport Intensiu d’Educació Inclusiva (SIEI) 

Els suports intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI) són dotacions extraordinàries de 

professionals que s’incorporen a les plantilles d’escoles i instituts com a recursos intensius per atendre 

els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin.  

Aquest suport s’adreça a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt 

significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen 

al llarg de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.  

 

El professorat del  suport intensiu per a l’escolarització compartida està format per: Mireia Alamán 

(Tutora),  un/a educador/a i un professorat a mitja jornada. 

 

Programa Salut i Escola 

El programa Salut i Escola (PSiE), impulsat pel Departament d'Educació i pel Departament de Salut, té 

la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions que promocionen hàbits saludables,  

prevenen  situacions de risc, i ajuden a detectar precoçment  problemes relacionats amb la salut. Per dur 

a terme totes aquestes iniciatives per a la millora dels hàbits saludables, l’institut disposa  d'una consulta 

mailto:ampa@ampainstitutlamitjana.cat
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oberta on el professional d’infermeria assignat atén el nostre alumnat i realitza totes aquelles xerrades i 

activitats necessàries per apropar la seva tasca al centre docent.  

 

Pla de convivència  

El Projecte de convivència es vol desenvolupar en tot l’alumnat i en la resta de la comunitat escolar per 

a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

Les accions que s’hi proposen poden ser abordades des de tres nivells diferents: valors i actituds, 

resolució de conflictes i el marc organitzatiu. Així mateix, aquestes accions han d’anar adreçades a la 

millora de la convivència en tres àmbits diferents, aula, centre i entorn, en el benentès que la 

permeabilitat entre aquests tres àmbits d'intervenció afavoreix la transferència d'aprenentatges, valors, 

actituds i hàbits relacionals. 

Els objectius a assolir són: 

 Assegurar i garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar. 

 Ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món. 

 Potenciar l’equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors compartits. 

 Fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina bàsica en la gestió del conflicte. 

 Fomentar una cultura de la pau i la no-violència, juntament amb els valors que fan possible 

preservar i enriquir la vida de totes les persones. 

 

Entre altres accions es vol potenciar: 

 Activitats de pati gestionat per alumnat de batxillerat. 

 La tutoria entre iguals, acompanyament d’alumnat de 3r  a alumnat de 1r d’ESO. 

 El reforç acadèmic fet pel nostre alumnat i al nostre alumnat, sempre amb la supervisió del 

professorat. 

 Potenciació de la mediació escolar. 

 

Servei de mediació 

Entenem la mediació escolar com una trobada en què les persones mediadores actuen perquè els 

protagonistes del conflicte puguin buscar conjuntament una solució. 

La mediació té com a característiques principals la voluntarietat, la confidencialitat i la llibertat en la 

presa de decisions. 

Poden accedir al servei totes les persones que formen part de la comunitat educativa i que ho sol·licitin 

lliurement (alumnat, professorat, pares i personal d’administració i serveis). 

 

Servei de menjador-cafeteria 

L’empresa que gestionarà el serveis de menjador-cafeteria és SERCODAGA. 

El servei de cafeteria estarà obert per l’alumnat durant el primer i segon pati, de 10:10h. a 10:30h. i de 

12.40h. a 13.00h 

L’alumnat només podrà adquirir entrepans, pastes, sucs, aigua i/o batuts. També permet la compra 

d’aliments per alumnat celíac.  

L’alumnat que farà ús del servei de menjador esporàdicament haurà de comunicar als responsables 

de cafeteria i abonar l’import d’aquest servei a la cuina el dia abans o el mateix dia durant  el primer 

pati. 
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L’alumnat que farà ús del servei de menjador de forma habitual caldrà que sol·liciti al servei de 

cuina l’imprès per la domiciliació bancària. 

L’alumnat d’ESO que fa ús del servei de menjador, haurà de romandre al centre durant el migdia fins 

les 15.50h, en cap cas podrà sortir del recinte del centre. Si cal que sortís haurà de presentar una 

autorització signada pel pare/mare/tutor legal al  monitor/a del menjador. 

 

Tallers de centre (activitats extraescolars) 

Activitats de centre i activitats de l’AMPA. 

Pendent de concretar durant el mes de setembre-octubre. 

 

Armariets 

L’alumnat disposa d’armariets en el centre. El lliurament de claus dels quals, es realitzarà durant la 

primera setmana de curs. A final de curs es farà el retorn de les claus tot deixant l’armariet buit. En 

aquest moment es retornarà la bestreta inicial, sempre i quan no hi hagi cap desperfecte (pèrdua de 

claus, mal ús, etc.). 

 

Servei de préstec 

L’alumnat podrà utilitzar el servei de préstec de la biblioteca de l’institut durant dos patis a la setmana, a 

determinar, en horari de 12.40 h a 13.00 h (s’informarà d'aquest servei a les tutories d’inici de curs). 

 

TUTORIES 

 

GRUP TUTOR/A 

4t ESO A Mònica Cardona / Dolors Valls 

4t ESO B Mercedes de la Cuesta 

4t ESO C Anna Alsina 

 
HORARIS DE TUTORIA 
 

L’horari d’atenció a les famílies s’adaptarà a l’horari lectiu del professorat i a la disposició de les 

famílies. Les famílies cal que sol·licitin i acordin, prèviament, l’hora d’atenció de tutoria. 
 

ACCIÓ TUTORIAL  

 

L’acció tutorial té per finalitat contribuir, en col·laboració amb les famílies, al desenvolupament 

personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, d’acord amb la seva edat, i 

comporta el seguiment individual i col·lectiu de l’alumnat per part de tot el professorat. 
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PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) 

 

PERÍODE CONTINGUTS XERRADES/CONFERÈNCIES 

Primer trimestre 

Convivència. 

Elecció de delegats. 

Tècniques d’estudi (presentació 

treballs i prendre apunts). 

Pla d’emergència. 

Programa Salut i escola. 

Mediació. 

Riscos amb males conductes 

(Programa Guàrdia Urbana). 

 

 

 

 

 

 

Consulta infermera. 

Presentació projecte de Mediació. 

Obra teatre: “Canvi de marxa” 

Segon trimestre 

Llengües maternes. 

Malalties de transmissió sexual 

(Joves antisida de Lleida). 

Drogodependències (Max in Love). 

Dinàmiques de grup. 

Taller de les llengües maternes. 

Malalties de transmissió sexual 

 

Obra teatre: “Max in Love”. 

Tercer trimestre 

Orientació acadèmica 

(Batxillerat/Cicles Formatius/Món 

Laboral). 

Drogodependències: conductes de 

risc. 

Xerrades d’orientació. 

 

 

Drogodependències: conductes de 

risc. 
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HORARI MARC   
 

QUART Grup A      Tutor/a: Mònica Cardona / Dolors Valls 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous     Divendres 

08:10 
09:10 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

CASTELLÀ ANGLÈS CATALÀ 

ED. FÍSICA 

09:10 
10:10 

CASTELLÀ 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

CATALÀ 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

ESBARJO 

10:30 
10:50 

LECTURA 

10:50 
11:45 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 

SOCIALS MATEMÀTIQUES 
MATEMÀTI 

QUES 
MATEMÀTIQUES 

11:45 
12:40 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

ANGLÈS 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

PDR TUTORIA 

ESBARJO 

13.00 
13:55 

MATEMÀTIQUES 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

CASTELLÀ SOCIALS CATALÀ 

13:55 
14:50 

ANGLÈS 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 

SOCIALS VALORS 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 
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QUART Grup B  Tutor/a: Mercedes de la Cuesta 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous     Divendres 

08:10 
09:10 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

SOCIALS ANGLÈS CATALÀ 
VALORS / 
RELIGIÓ 

09:10 
10:10 

SOCIALS 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

CATALÀ 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

CASTELLÀ 

ESBARJO 

10:30 
10:50 

LECTURA 

10:50 
11:45 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 

CASTELLÀ MATEMÀTIQUES 
MATEMÀTI 

QUES 
MATEMÀTIQUES 

11:45 
12:40 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

ANGLÈS 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

PDR TUTORIA 

ESBARJO 

13.00 
13:55 

MATEMÀTIQUES 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

SOCIALS 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

CATALÀ 

13:55 
14:50 

ANGLÈS 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 

CASTELLÀ 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 
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QUART Grup C  Tutor/a: Anna Alsina 

 
 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous     Divendres 

08:10 
09:10 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

MATEMÀTIQUES CATALÀ SOCIALS CASTELLÀ 

09:10 
10:10 

MATEMÀTIQUES 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

MATEMÀTIQUES 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

SOCIALS 

ESBARJO 

10:30 
10:50 

LECTURA 

10:50 
11:45 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 

CASTELLÀ 
VALORS / 
RELIGIÓ 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

ANGLÈS 

11:45 
12:40 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

EDUCACIÓ 
FÍSICA 

PRO-ROBÒTICA 
FRANCÈS 

CULT. CLAS. 
MÚSICA 

VIP 

PDR TUTORIA 

ESBARJO 

13.00 
13:55 

SOCIALS 

FIQ 
LLATÍ 

ECONOMIA 
INFORMÀTICA 
CIÈNCIES AP. 

ANGLÈS ANGLÈS MATEMÀTIQUES 

13:55 
14:50 

CATALÀ 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 

CASTELLÀ CATALÀ 

BIOLOGIA 
FILOSOFIA 

EMPRENEDORIA 
TECNOLOGIA 

CCIENT. 

 

MATERIAL CURRICULAR 4t ESO 

 

A la pàgina web del centre podreu trobar la llista de llibres de text i el professorat donarà el llistat de 

material necessari per a cada  matèria.  

La gestió dels llibres és exclusiva de l’AMPA mitjançant la empresa IDDINK. Per a qualsevol dubte 

podeu escriure un correu electrònic a  ampa@ampainstitutlamitjana.cat o a l’empresa 

https://www.iddink.es/  

No identifiqueu ni folreu els llibres fins a la conformitat del professorat. 

 

Recordeu marcar amb el nom la samarreta d’Educació Física, l’agenda del curs 2019-20 i la carpeta 

classificadora que es lliuraran a l’inici de curs incloses en la quota de material de la matrícula. 

 

 

 

 

 

https://www.iddink.es/
mailto:ampa@ampainstitutlamitjana.cat
https://www.iddink.es/
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BEQUES 

 

Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb 

necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:  

 Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de 

discapacitat o trastorn greu de conducta. 

 Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu 

associada a altes capacitats intel·lectuals. 

 

Termini per presentar la sol·licitud: del 28 de juliol al 26 de setembre de 2019 

 

 

Enllaç per més informació: 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ 

 

 

 

Anotacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUT LA MITJANA 
Carrer Vicens Ximenis s/n 

25005 Lleida 

Tel. 973982370 

c5009836@xtec.cat 

https://agora.xtec.cat/ins-lamitjana 

 
 
 
 
 
 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
mailto:c5009836@xtec.cat

