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Presentació

 Benvinguda

EQUIP DIRECTIU: Directora: Maite Casas

Cap d’estudis: Miquel Martín 

Cap d’estudis adjunta: Anna Roig

Coordinadora pedagògica: Georgina Gifreu

Secretària: Verònica Cáliz

 Claustre de 53 docents i 482 alumnes repartits en 2 seus.

 Reunió amb els tutors el 21 d’octubre: notes qualitatives, sortides, 

organització del curs, etc.

 Aplicatiu Llibrestext obert fins al dia 11 de setembre.

 Termini pagament material i sortides finalitzarà el 15 d’octubre.
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Hores d’activitat lectiva del centre

DL DM DC DJ DV minuts

08.00-08.55 55

MATÍ

horari 

lectiu de 

l’alumnat

08.55-09.50 55

09.50-10.45 55

10.45-11.45 Pla lector / Esbarjo per cicles 60

11:45-12:40 55

12.40-13.35 55

13.35-14.30 55

15.45-17.45 TARDA reunió Equip docent 

i tarda de biblioteca 120



Pla lector o Temps de lectura

 Punt de llibre personalitzat

 Diari de lectura creatiu

 Lectura individual: llibres de l’institut, de la biblioteca o propis

 Lectura dramatitzada pel professor

 Lectura en grup

 Comentari de notícies d’actualitat

 Encarregats de repartir els llibres

 Recomanacions

 Book trailers

 Premi al bon lector/a

 Llegir unes 40 pàgines mínim abans de valorar si deixen un llibre.

 Zona de confort 

 Un llibre trimestral en la llengua vehicular del centre
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Organització primer dia de curs a 1r d’ESO
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HORARI ESPECIAL

8.15h Benvinguda de la direcció i dels tutors a l’auditori

8.30 a 10.45h Visita guiada centre i tutoria: explicació sortida 

cohesió divendres 20 de setembre.

10.45-11.15h Pati

11.15-11.45h Pla lector o Temps de lectura

11.45-12.40h Tutoria

12.40-13.30h Prova nivell: LC  (LS, MA, IA el segon dia de curs)

Les proves de nivell i el rendiment escolar determinarà el grup-classe. 

Els grups no són estàtics, al llarg del curs poden anar canviant.
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Programació marc – Fulls blaus de l’agenda

Hàbits per a un adequat aprofitament escolar:

o Dormir 8 hores diàries.

o Dedicar a l’estudi, lectura... 1 h o 1’30 h diàries, sense TV.

o Gaudir d’una alimentació equilibrada i habituar-se a fer tots els àpats, 

especialment l’esmorzar a primera hora del matí. 

o Esmorzar sa durant l’esbarjo: entrepà, fruita, fruits secs, …

o Evitar mòbils, ordinadors o TV a l’habitació.

o Equipament esportiu: dos jocs de vambes, samarreta institut.



Hàbits de bona educació

Són els hàbits a l’aula que el professorat treballarà conjuntament per aconseguir-

ne l’assoliment al llarg de l’educació secundària:

 Demanar paraula i esperar el torn per parlar.

 Adquirir l’hàbit d’aprendre a escoltar.

 Demanar permís per aixecar-se.

 Penjar o recolzar la motxilla, mai deixar-la sobre la taula perquè és un espai que es 

necessita per treballar.

 Treure els abrics o jaquetes i deixar-los al penjador de l’aula.

 Seure bé. 

 Contestar en la mateixa llengua en què se’ls adreça l’adult.

 No menjar xiclet.

 Evitar córrer i cridar dins del recinte.

 Venir al centre vestit/da amb roba formal i correcta. No està permès l’ús de roba 

amb paraules malsonants i/o imatges grolleres.

 Portar un esmorzar sa i equilibrat.

 Utilitzar correctament el reciclatge dels envasos i embalatges.
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Material

 Portar la samarreta de l’institut, el material esportiu i d’higiene personal, si s’escau. 

 Assolir la responsabilitat de portar diàriament els llibres i tot el material necessari:

 1 bolígraf blau, vermell i negre

 1 goma d’esborrar

 1 cinta correctora

 1 compàs

 1 regle de 30 cm

 1 escaire 

 1 cartabó

 1 transportador d’angles

 1 calculadora Milan M240 (AMPA) o  Casio FX82MS

 9 llibretes mida foli quadriculades sense espiral (a 4t d’ESO es pot dur carpesà).

 Colors de fusta o ceres tipus Plastidecor, no retoladors (només 1r i 2n d’ESO)

 barra de cola

 1 tisores

 1 paquet folis DIN A4 (100 aprox.)

 Educació Visual i Plàstica (1r i 3r d’ESO)

 A concretar a principi de curs.

 Música (1r i 2n d’ESO)

 Flauta soprano alemanya marca ZEN-ON o similar.
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Informacions generals
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 Web: deures, revista digital, activitats d’altres cursos, calendari curs 2019-2020 

festius i activitats (TS alimentació), RRI, blog de l’AMPA , etc.

 Comunicacions: correu electrònic, telèfon, agenda adreçades sempre al tutor/a.

 Servei de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) al centre i la 

visita quinzenal de la Infermera, mitjançant el Pla Salut Escola. 

FRANJA OPTATIVES

1A EL CATALÀ EN JOC 1h EL CLUB DE LES MATES 1h 

1B EL CLUB DE LES MATES 1h EL CATALÀ EN JOC 1h  

1C COMPETÈNCIES BÀSIQUES LC 1h COMPETÈNCIES BÀSIQUES MA 1h

1D EL CATALÀ EN JOC 1h EL CLUB DE LES MATES 1h 

FRANCÈS anual 
1E EL CLUB DE LES MATES 1h EL CATALÀ EN JOC 1h  

1F COMPETÈNCIES BÀSIQUES LC 1h COMPETÈNCIES BÀSIQUES  MA 1h

1G COMPETÈNCIES BÀSIQUES    MA 1h COMPETÈNCIES BÀSIQUES LC 1h
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2ESO

Cartanyà
Anual SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

Quadrimestrals:

COMPETÈNCIES BÀSIQUES /ARTS ESCÈNIQUES

Can Prunell

Anual SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 

Quadrimestrals:

COMPETÈNCIES BÀSIQUES /ARTS ESCÈNIQUES/ EVP ARTÍSTICA 

3ESO

Cartanyà
Anual SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 

Quadrimestrals:

CULTURA CLÀSSICA / EMPRENEDORIA /ERMESTEAM 

Can Prunell

Anual SEGONA LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS 

Quadrimestrals:

1rQ: CULTURA CLÀSSICA / EMPRENEDORIA 

2nQ: ERMESTEAM / EMPRENEDORIA 

4ESO

FRANJA 1 (4h)

FÍSICA i QUÍMICA 

ECONOMIA i EMPRENEDORIA

LLATÍ i CULTURA CLÀSSICA 

FRANJA 2 (3h)

BIOLOGIA i GEOLOGIA 

EDUCACIÓ VISUAL i PLÀSTICA 

SEGONA LLENGUA ESTRANGERA FRANCÈS

TECNOLOGIA i TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ i LA COMUNICACIÓ

FRANJA 3 (3h)

FILOSOFIA 

ARTS ESCÈNIQUES 

TECNOLOGIA i TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ i LA COMUNICACIÓ
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SERVEI COMUNITARI I PROJECTE DE RECERCA

4ESO

El Servei Comunitari i el Projecte de Recerca es faran fora d’horari lectiu. 

El PR es treballarà durant el pla lector (hi haurà professorat que traurà 

alumnes de l’aula en petits grups per fer el PR mentre els altres es quedaran 

fent lectura).

El tema del PR estarà estretament vinculat a la realització del SC.

La nota de SC es posarà a PR.
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FRANJA  CULTURA I VALORS ÈTICS/HISTÒRIA I CULTURA DE LES RELIGIONS
CULTURA I VALORS ÈTICS

(1h/setmana)

HISTÒRIA I CULTURA DE LES 

RELIGIONS  (1h/setmana)

1ESO

Cartanyà

Quadrimestral CULTURA I VALORS 

ÈTICS/TÈCNIQUES D’ESTUDI

A partir de les proves de nivell es faran dos grups. Grup + 

nivell anglès:

a) CVE en anglès (1r Q)/ TE (2n Q) 

b) TE (1r Q) / CVE en català (2n Q)

RELIGIÓ ANUAL

Can 

Prunell

Anual  CIVILISATION FRANÇAISE 

Quadrimestral  CULTURA I VALORS ÈTICS (IA i 

CAT) / TÈCNIQUES D’ESTUDI

A partir de les proves de nivell es faran dos grups. Grup + 

nivell anglès: 

a) CVE en anglès (1r Q) / TE (2n Q) 

b) TE (1r Q) / CVE en català (2n Q) 

c) CVE en anglès (1r Q) / TE (2n Q) 

RELIGIÓ ANUAL
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2ESO

Cartanyà
Anual GLOBAL SCHOLARS 

Quadrimestral VALORS / EMOCIONS I 

Can Prunell
Anual GLOBAL SCHOLARS 

Trimestral  VALORS  /  EMOCIONS I  / DINAMITZACIÓ DE CENTRE 

3ESO

Cartanyà Quadrimestral  REVISTA DIGITAL /  EMOCIONS II

Can Prunell
Anual CIVILISATION FRANÇAISE 

Quadrimestral   REVISTA DIGITAL / EMOCIONS II 

4ESO Cartanyà               Trimestrals INFORMÀTICA /  EXPERIMENTA! /  ART



PLANS I PROJECTES INS ERMESSENDA
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Pla d’Acció Tutorial

Projecte Lingüístic de Centre

Pla d’Emergència

Pla lector – Temps de lectura

Pla de convivència i mediació

Intercanvi Erasmus+ i eTwinning

Soms solidaris: Escola verda, banc d’aliments, marató tv3, ...

Activitats pedagògiques 

Projecte de Biblioteca

Pla d’Acollida

Projecte Sinergia (PS)

Programa salut i escola

Revista FIL X RANDA

Web

MEET (anglès oral)

Gamificació: Plantes, Venim d’Ítaca, som arqueòlegs

Projecte Rossinyol i Oficina de Coop.  

Global Scholars

UAP

STEAM

GEP (Generació Plurilíngüe)



CONSELL ESCOLAR
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Presidenta del Consell:

Maite Casas i López

Cap d’estudis: 

Miquel Martín Parra 

Anna Roig Fort

Secretària:

Verònica Cáliz

Representants docents:

Sylvia Gallego

Susana Ruda

Núria Palomeras

Representants PAS:

Ramon Carreras

Rubén Domínguez

Representants dels alumnes:

Ponç Feliu

Guillem Gil

Representant de pares: Representant de l’AMPA:

Irene Martínez Gemma Peris

Representant de l’Ajuntament: 

Ma Àngels Planas



Presentació d’Idiomes i Biblioteca

 MEET Elizabet Buck i Helena Capallera:

 Tutoria en anglès

 Cultura i valors en llengua anglesa

 Grups partits per nivell

 ERASMUS+ i eTwinning

 GEP

 Global Scholars

 Civilisation française

 Viatge a França

 Funcionament Biblioteca. Imma Quer.

Oberta durant l’esbarjo:

 Deures i treball individual o en grup, lectura, consulta ordinadors, resolució

de dubtes relacionats amb les noves tecnologies,etc.

 Biblioteca d’aula

 Clubs lectors

 Visita i explicació funcionament d’una biblioteca.
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Resum de les NOFC - Reglament de Règim Intern (Decret de 

Drets i Deures dels alumnes).  Anna Roig i Miquel Martín.

El RRI estableix l’ordre necessari en el centre que permeti la convivència, 

la formació i l’estudi.

Qualsevol actitud contrària al que s’hi estableix serà comunicada al tutor i 

tractada per l’Equip Docent.

La reincidència en actituds negatives seran comunicades als pares i al 

Consell Escolar per la direcció.
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Extracte RRI

1. ENTRADA AL CENTRE

 L’inici de les classes al matí és a les 8.00 hores i la finalització a les 14.30 hores. Sobre les 

jornades educatives que requereixin un canvi en l’horari, se n’informarà les famílies. L’horari 

de les jornades especials (últim dia abans de festes de Nadal i últim dia de treball de 

síntesi) per a l’alumnat és, generalment, de 9 a  13.30 hores.

 L’alumnat entrarà al centre 5 minuts abans de l’hora d’inici, que habitualment s’indicarà amb 

música.

 Cinc minuts després de tocar el timbre es tancarà la porta d’entrada. 

 Les portes exteriors del centre romandran tancades. Els alumnes que arribin tard no 

entraran a l’aula que els pertoca segons el seu horari fins que comenci l’hora lectiva 

següent, d’aquesta manera no s’interromprà el ritme de la resta del grup. El conserge o si 

s’escau el professorat de guàrdia els indicarà on s’han d’esperar.

 Si per qualsevol causa un alumne arriba tard o no assisteix al centre i la família no ho ha 

comunicat amb anterioritat, el conserge, el professorat de guàrdia o l’equip directiu ha de 

comprovar que els pares estan assabentats del retard mitjançant trucada telefònica.

 Les famílies podran comunicar una absència o retard per telèfon, agenda, correu electrònic  

o personalment, però no mitjançant altres alumnes.

 L’acumulació de retards pot comportar, si es creu convenient, una mesura disciplinària.
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Extracte RRI
2. A L’AULA

 L’alumnat ha de demanar permís per anar al lavabo i serà el professorat qui valorarà si la petició 

està justificada i decidirà si dóna o no permís. 

 A primera hora o durant l’hora immediatament següent a l’esbarjo, l’alumnat no té permís per 

anar al lavabo excepte en cas de força major. No pot anar al lavabo més d’un alumne al mateix 

temps.

 Al laboratori, al taller, la biblioteca i el gimnàs no hi haurà alumnes sense la vigilància d’un 

professor.

 Si un alumne se sent indisposat, el professor l’adreçarà al professor de guàrdia, que se’n farà 

càrrec.

3. L’ESBARJO

 Els alumnes han de portar un esmorzar sa i equilibrat, si un alumne no s’alimenta com cal l’equip 

docent pot prendre mesures. 

Només hi haurà alumnes dins de les aules i dels passadissos de l’institut quan:
 Estiguin treballant o llegint a la biblioteca.

 S’hagin de quedar a dins per indicació expressa d’algun professor.

Els professors de guàrdia i el conserge es repartiran la vigilància de:

Aules, passadissos i escales Porta d’entrada

Lavabos Biblioteca

Patis Entrada pavelló 10’ per esmorzar

Pavelló i Lavabos 
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Extracte RRI

4. ÚS DE TELÈFONS MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS

Com a docents ens proposem impartir una educació digital coherent que permeti als nostres 

alumnes i famílies tenir prou eines i recursos per no caure en la nomofòbia.

 Només està permès utilitzar els telèfons mòbils, smart watch, tauletes o altres 

aparells electrònics i participar en xarxes socials i/o altres espais en horari lectiu amb 

una finalitat pedagògica i/o educativa apreciada inequívocament pel professorat. 

Quan el professorat detecti que un/a alumne/a no respecta aquesta norma, li aplicarà la 

sanció corresponent, ja que estem davant d’una conducta contrària a la convivència. 

 No és permès de dur el mòbil al lavabo.

 El professorat retindrà l’aparell electrònic i el lliurarà al cap d’estudis del centre perquè 

quedi custodiat en un lloc segur. Serà el mateix alumne/a qui l’anirà a buscar a direcció al 

cap de 2 dies lectius. 

 Si durant el curs l’alumne/a rep una altra falta per ús indegut de l’aparell, aquest quedarà 

custodiat pel centre 5 dies lectius.

 Si l’alumne/a es nega a entregar el mòbil la sanció esdevindrà greu.

 La direcció del centre prendrà mesures extraordinàries més estrictes amb el mal ús 

del mòbil dels alumnes quan les famílies no col·laborin en l’educació i la prevenció de 

les addiccions provocades per aquests dispositius. En aquest cas l’alumne/a haurà de 

deixar en custòdia a consergeria el mòbil de 8 a 14.30h, tot el temps que l’equip docent 

consideri adient.
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Extracte RRI

 No està permesa la reproducció (en xarxes socials ni altres espais de participació 

d’usuaris a la xarxa) de fotografies, vídeos, captures sonores, o qualsevol arxiu que 

identifiqui membres del centre en activitats o en espais del centre. Si un professor detecta 

aquesta publicació, encara que s’hagi produït fora de l’horari lectiu, procedirà a la 

comunicació d’una falta greu contrària a la convivència i conseqüent sanció. RECORDEM 

que una imatge o so publicat sense autorització pot acabar als jutjats.

 Només es permetrà la publicació de fotografies per part de l’alumnat en els següents 

casos, sempre que no suposin una ofensa, injúria, amenaça, vexació o humiliació a altres 

membres de la comunitat educativa:

– Sortides escolars.

– Activitats extraescolars recollides en la programació general anual.

– Activitats curriculars en les quals la direcció n’autoritzi específicament la seva publicació. En 

aquest cas, el professor responsable de l’activitat demanarà el permís a la direcció, que 

n’autoritzarà o desestimarà la seva publicació.

 En qualsevol cas, els alumnes i professors retiraran qualsevol imatge d’un membre de la 

comunitat si així ho requereix ell mateix o els posseïdors de la seva pàtria potestat.

 El centre recomana no portar aquests aparells i, en cas de fer-ho, guardar-los a 

l’armariet personal.  En cas de pèrdua o sostracció, el centre no n’assumeix cap mena de  

responsabilitat.  En aquests casos, les famílies podran optar per posar el fet en 

coneixement de les autoritats pertinents (mossos d’esquadra) i gestionar-ho amb ells. 
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Extracte RRI

5. ASSISTÈNCIA

 L’assistència a classe és obligatòria i s’estableix un únic sistema de control.

 Cada professor comunicarà al  conserge els alumnes que no són a classe i aquest entrarà les faltes al 

registre trucarà a les famílies per comunicar-los l’absència.

 El tutor farà un buidat periòdicament i quantificarà les faltes justificades, injustificades i els retards. El 

tutor posarà especial cura a observar si les absències són sistemàtiques: sempre a la mateixa hora, el 

mateix dia de la setmana, amb el mateix professor, conjuntament amb altres companys... i si cal contactarà 

amb els pares dels alumnes que no hagin assistit a classe sense justificació prèvia.

 Quan un/a alumne/a no hagi pogut assistir a determinades classes, els pares o tutors legals 

justificaran l’absència, tot  adjuntant els comprovants oficials necessaris, en la secció 

corresponent de l'agenda al més aviat possible. 

 Si un/a alumne/a ha de sortir en hores lectives, els pares o tutors legals han de recollir-lo al centre (mai 

no pot marxar tot/a sol/a malgrat es tingui permís dels pares) i signar, així com el professorat de guàrdia, el 

registre de sortides a consergeria.

 Si un/a alumne/a falta les hores prèvies a un examen, només podrà fer-lo si porta el corresponent  

justificant oficial. 

 Si un/a alumne/a no assisteix a una prova serà l’estudiant qui demanarà al professor de la matèria quan pot 

realitzar la prova pendent i qui s’adaptarà a les indicacions del professor.

Protocol de faltes d’assistència i de retards:

 3 retards comptabilitzen com 1 falta d’assistència no justificable. 

 10 faltes injustificades serà motiu d’advertència a l’alumne i notificació als pares.

 20 absències injustificades serà comunicada als serveis socials de l’Ajuntament per tal que s’ocupin de la 

situació.
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Acumulació de faltes i retards:

 Si les absències i/o retards s’acumulen sense justificació vàlida i perjudiquen el 

seguiment per part de l’alumne/a de les activitats acadèmiques s’aplicaran les 

mesures disciplinàries corresponents.



 Resum protocol d’absentisme:

 Causes justificades: malaltia amb visita mèdica, visita mèdica, tràmit oficial, 

situació familiar greu, viatges per força major.

 Causes no justificades: desorganització familiar, desinterès de la família per 

l’escolarització, carències econòmiques, rebuig disciplinar, inadaptació escolar, 

altres.

 Retards: 

 3 retards a l’aula comptabilitzen 1 falta injustificada.

 1 retard a primera hora significa 1 hora de falta d’assistència.

 9 retards o 3 faltes injustificades es considerarà una conducta contrària a la 

convivència lleu (CCC)
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6. NORMES DE CONVIVÈNCIA

 Si no hi ha la supervisió d’un professor, no és permès:

 Sortir dels espais delimitats.

 Menjar a l’interior del centre.

 Anar a la biblioteca.

 Utilitzar mòbils ni aparells electrònics.

 Mai serà permès:

 Anar vestit o desvestit de manera clarament incorrecta.

 Portar el cap i/o la cara coberts amb qualsevol indumentària o accessori durant el temps 

d’activitats lectives. 

 Fumar.

 La tutora o tutor d’un grup pot cessar els delegats o sotsdelegats del seu càrrec per 

conducta inadequada o incompliment de les responsabilitats. També pot vetar aquells 

candidats al càrrec de delegat i sotsdelegat que consideri que no tenen el grau de 

maduresa suficient per assumir la representació del grup o exercir una acció afavoridora de 

la convivència. 
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Extracte RRI: GESTIÓ CORRECTA DE L’AULA
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TIPOLOGIA 
DE FALTES

AMONESTACIONS
SANCIONS

Professor d'aula

IRREGULARITATS

(CCC  lleus)

SANCIONS

Professorat, EDO i ED

SENSE EXPULSIÓ D'AULA

AMB EXPULSIÓ D'AULA

FALTES 
GREUS 

(CCC greus)

SANCIONS

Equip Directiu

Hi ha reconeixement de 
la responsabilitat de 
l'alumne en els fets i 

acceptació de la sanció?

SÍ

- Suspensió del dret a participar en 
activitats complementàries.

- Suspensió del dret d'assistir al 
centre o a determinades classes.

- Alguna activitat d'utilitat social per al 
centre.

NO Incoació d'expedient disciplinari



Extracte RRI : CRITERIS BÀSICS PER A SORTIDES I 

ACTIVITATS

 No es retornaran els diners de les sortides a l’alumnat castigat per mal comportament ni a l’alumnat malalt, a 

no ser que hagi avisat que no assistirien amb 3 dies d’antelació.

 Es fixarà un termini de pagament que l’alumnat haurà de respectar.

 Aquells alumnes que no hagin pagat íntegrament l’import de la sortida dins del termini establert, no 

podran realitzar la sortida.

 En cas que no s’arribi al 50% de l’alumnat que hi podria anar, s’anul·larà la sortida. Per a aquest càlcul no es 

comptaran les baixes, els expulsats i aquells alumnes que per expedients o qualsevol altre motiu que hagi 

decidit l’equip docent no poden sortir.

 L’equip docent serà informat dels detalls de la sortida i li pertoca valorar quins alumnes no hi poden anar, per 

faltes de conducta o per altres motius. Només es podran quedar al centre els alumnes que l’equip docent o 

professorat de forma individual hagi fet actuacions per millorar el seu rendiment i/o comportament i aquestes 

no hagin funcionat.  Si l’equip docent no arriba a un consens els tutors i la direcció resoldran cada cas.

 Els alumnes als quals se’ls hagi obert algun expedient durant el curs no tenen dret a assistir a les sortides. A 

proposta del tutor/a o del professor/a que organitza la sortida, l’equip docent pot aprovar l’assistència a una 

sortida d’algun alumne amb expedient.

 Per poder realitzar una sortida, un alumne ha d’entregar al tutor el resguard de pagament i l’autorització 

degudament signada per la mare, el pare o el tutor legal. El professor responsable de la sortida comprovarà 

que l’alumne estigui expressament autoritzat. 

 Alumnat que no participi en una sortida està obligat a assistir al centre dins de l’horari lectiu. La inassistència 

injustificada generarà automàticament un comunicat per conducta contrària a la convivència i s’informarà als 

pares o tutors.

 Per poder assistir a la sortida lúdica de fi de curs, cal haver pagat i assistit a les sortides pedagògiques. En 

cap cas un alumne pot triar a quina sortida assistir.
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Moltes gràcies per la vostra atenció!

Torn obert de paraules

Reunió AMPA


