Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

PROGRAMACIÓ
GENERAL ANUAL
CURS 2018-2019

0

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

1

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

ÍNDEX
INTRODUCCIÓ................................................................................................................................. 4
DADES DEL CENTRE ..................................................................................................................... 5
A) OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE.......................................................................................6
B) ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DE CENTRE ...................................24
1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE
2. HORARI MARC DEL CENTRE
3. CALENDARI ESCOLAR I CALENDARI DE REUNIONS
4. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT

5. ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT
6. GUÀRDIES
7. FULL DE CONTROL DE DEURES
8. NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE
9. NORMES DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA
10. PLA D’ACOLLIDA PROFESSORAT NOU AL CENTRE
11. SERVEI DE REPROGRAFIA
12. PROTOCOLS
MULTIMÈDIA

DE

RESERVA

I

UTILITZACIÓ

D’APARELLS

AUDIOVISUALS

I

C) PLANIFICACIÓ XERRADES, TALLERS, ACTIVITATS I SORTIDES .....................................73
1. PROTOCOL DE SORTIDES
2. XERRADES, TALLERS I ACTIVITATS
3. SORTIDES
4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
D) DISSENY CURRICULAR DE CENTRE ....................................................................................89
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES ENTORN L’HORARI GENERAL DEL PERSONAL DOCENT
DEL CENTRE
2

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

2. DISTRIBUCIÓ CURRÍCULUM/GRUPS 2017-2018
3.DISTRIBUCIÓ MATÈRIES/GRUPS/PROFESSORAT 2017-2018
4. PLANIFICACIÓ REUNIONS ÀMBITS I COMPETENCIALS
E) PLA D’ACCIÓ TUTORIAL ......................................................................................................111
1. ASPECTES GENERALS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (ESO)
2. OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
3. FUNCIONS DEL TUTOR
4. TUTORIES COMPARTIDES
5. MEMÒRIA DE TUTORIA
6. PROGRAMACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

F) PROJECTES DE CENTRE .....................................................................................................121
1. PROJECTE MAGNETer.
2. PROJECTE SInERGIA
3. PROJECTE TEULATEAMS
4. PROJECTE GEP
5. PROJECTE ESPORT AL PATI
6. PROJECTE DE SOSTENIBILITAT
7. PROJECTE DE MEDIACIÓ
8. PROJECTE PERIS
9. PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
10. PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR “DIVERTER”
G) PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE ........................................................................................148

3

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

INTRODUCCIÓ
La PGA és un document basat en el PEC on es concreten les prioritats i tots els aspectes
relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs, incloses, si escau, les
concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans d’actuació
acordats i aprovats així com els serveis que es presten en tot l’horari escolar.
Aquest pla anual ha estat dissenyat per l’equip directiu del centre durant el mesos de juliol
i setembre de 2018.
La presentació de la Programació General Anual al Claustre de professors es farà el dia 4
de novembre de 2018
La presentació d’aquesta al Consell Escolar es farà el dia 4 de novembre de 2018
Al llarg del curs se’n farà seguiment amb l’objectiu d’elaborar la memòria final del curs
2018-2019 que verificarà els aspectes del pla que s’han assolit, plantejarà els que cal
continuar treballant i examinarà el conjunt de propostes de millora del cara al curs següent
2019-2020 .
Taula resum d’actuacions
Proposta
inicial
Aportacions

El director o directora proposa la programació general anual

Presentació

Presentació al claustre de professors

Aprovació

Aprovació prèvia consulta al Consell Escolar

Aplicació

El director o directora dirigeix l’aplicació de la programació general anual amb la
col·laboració de l’equip educatiu.
El consell escolar avalua el desenvolupament i els resultats.
El claustre avalua el desenvolupament i els resultats de les activitats educatives.

Avaluació

Aportacions de tot el claustre

Referents normatius
Decret
102/2010,
d'autonomia
Article
Relació amb la programació general anual

dels

centres

educatius
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1. Els centres educatius han d'elaborar la programació general anual, que és la concreció de les
prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs
corresponent, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i
tots els plans d'actuació acordats i aprovats.
2. El projecte educatiu ha d'orientar les successives programacions generals anuals del centre i
establir els criteris, indicadors i procediments per a l'avaluació de l'assoliment dels objectius
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previstos. El resultat d'aquesta avaluació es recull en la memòria anual corresponent.
3. La direcció de cada centre públic i la titularitat i la direcció de cada centre privat concertat han
de garantir que la comunitat escolar és informada del contingut de la programació general anual i
del resultat de la seva avaluació.

DADES DEL CENTRE
Institut del Ter
Adreça: C/ Eduard Rifà nº24 08560 Manlleu (Barcelona)
Telèfon: 938512312
Codi de centre : 08072176
Correu electrònic: a8072176@xtec.cat
Web del centre: http://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/
Nom d’usuari de Twitter del centre : @InstitutdelTer
Instagram ; @institutdelter
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A) OBJECTIUS
CENTRE

GENERALS

DE
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PROPOSTA D’OBJECTIUS, ESTRATÈGIES, ACTIVITATS
I INDICADORS DE PROGRÈS PER AL CURS 2017-2018
L’Institut del Ter estrena el curs 2018-2019 un nou projecte de direcció per als quatre
propers anys. El curs 2017-2018 ha estat un període de transició i continuïtat del treball
desenvolupat per l’antiga direcció.
El Projecte de direcció 2018-2022 s’emmarca dins del Programa Magnet, un projecte
d’innovació pedagògica que gira entorn a dos grans pilars: l’equitat i la qualitat educativa.
És a partir d’aquests dos principis, que es vehicula el nostre projecte de direcció amb el
qual s’intenta donar garanties de continuïtat de la feina realitzada en els darrers cursos.
Som un centre Magnet que comparteix un projecte d’innovació educativa amb una
institució de referència, el Museu del Ter de Manlleu i comptem amb el suport de la
Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Ensenyament.
Els objectius del Projecte de direcció i de la nostra PGA per als quatre propers cursos
han estat definits en funció de les necessitats detectades a la diagnosi realitzada així com
del coneixement del centre.
Els objectius principals del sistema educatiu a Catalunya són l’èxit escolar i l’excel·lència
educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels
alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora de la cohesió social.
Tenint en compte aquestes prioritats, els objectius generals a assolir en el nostre centre
durant el curs 2018-2019 són:
OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOTS ELS ALUMNES
OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIU 3 : PROMOURE L’ACCIÓ TUTORIAL PER ACONSEGUIR QUE EL
CENTRE SIGUI CAPAÇ D’ORIENTAR UN PROJECTE DE FUTUR PELS ALUMNES
OBJECTIU 4 : ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS PRESCRIPTIUS DE CENTRE
OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES
RELACIONS AMB L’ENTORN
Cadascun d’aquests objectius es concreten en diferents estratègies, activitats o
actuacions, responsables i en uns indicadors d’avaluació
Tots aquests objectius seran assolibles amb la col·laboració i participació de la comunitat
educativa i, molt especialment, de tot el professorat.
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OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOTS ELS ALUMNES
Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin millorar els resultats acadèmics
dels nostres alumnes
ESTRATÈGIA 1.1

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

1.1.
Garantir l’assoliment de les
competències bàsiques de tot l’alumnat i
fomentar l’avaluació competencial

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS
Augmentar l’Índex d’alumnes
amb resultats a les proves
de competències bàsiques
situats en les franges mitjana
i alta (Índex de millora +5%
respecte a les del curs
anterior 17-18)
Resultats globals centre
Ll. Cat
Ll. Cas
Ll. Angl
Matem.
Cient-tecnol.

Curs 17-18
48,6%
45,9%
36,8% I
43,2%
42,1%

ACTUACIONS
1.1.1
Valoració dels resultats de la
darrera convocatòria de les proves de
competències bàsiques de 4t d’ESO

3r trimestre

Consell de direcció

Comprovació de l’Índex de
millora +5% respecte a les
del curs anterior 17-18

1.1.2. Valoració
dels
resultats
als
diferents àmbits proposant mesures de
millora i de seguiment

3r trimestre

Àmbits

Comprovació de l’Índex de
millora +5% respecte a les
del curs anterior 17-18

1.1.3. Adaptar el currículum per tal
d’incrementar les hores lectives per treballar
les competències lingüístiques i científiques.
Noves matèries optatives de 1r a 3t d’ESO:
Ciències aplicades i anglès aplicat.

Tot el curs

Consell de direcció i
àmbits

Valorar si s’ha fet

1.1.4. Aplicar una metodologia basada en
activitats competencials

Tot el curs

Equip impulsor
competències
bàsiques i av.
Competencial i
Professorat

Valorar si el
treballa
competencials

professorat
activitats

1.1.5. Aplicar
proves
en
format
competencial en tots els àmbits i cursos

Tot el curs

Valorar si el
aplica proves
competencial

professorat
en format

1.1.6
Definició de rúbriques d’avaluació
competencials

Tot el curs

Índex de satisfacció >7:
Índex de millora +5%
respecte a les del curs
anterior 17-18
Professorat
Valor inicial
75%
Alumnat Valor inicial 54%

1.1.7. Actualització i aplicació d’un butlletí
de notes competencial propi del centre per
esperar a la gestió acadèmica d’Esfer@.

Preavalució (finals
octubre 2018)

Equip directiu

Nº rúbriques creades a cada
nivell >3 i curs
Valorar si s’ha fet
Índex satisfacció famílies
>7. Valor inicial: 50%
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ESTRATÈGIA 1.2.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

1.2.
Millorar els percentatges de
promoció de curs i de graduació a l’ESO

Avaluació
extraordinària
setembre 2019

Claustre

Índex de promoció a 1r, 2n i
3r ESO
Valor inicial
1r ESO
80%
2n ESO
80%
3r ESO
80%
Índex de graduació a 4t ESO
4t ESO

Valor inicial
80%

Índex de millora +5%
respecte al curs anterior 1718
ACTUACIONS
1.2.1. Anàlisis
dels
resultats
dels
indicadors
de
centre
respecte
als
percentatges de promoció i graduació
d’ESO i dels resultats de l’avaluació de les
diferents matèries

1r trimestre curs 1819

Consell direcció

Valorar si s’ha fet

1.2.2. Incidir especialment en l’anàlisi,
reflexió i presa de decisions en aquelles
matèries o cursos on els resultats siguin
inferior a la mitjana dels centres de la
mateixa complexitat

1r trimestre curs 1819

Professorat
per
àmbits i equips
docents

Valorar si s’ha fet

ESTRATÈGIA 1.3

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

1.3. Fomentar la innovació metodològica
i didàctica per a l’adquisició de les
competències bàsiques

Tot el curs

Equip
impulsor
treball cooperatiu

Tot el curs

Claustre

ACTUACIONS
1.3.1. Continuar
desenvolupant
projectes
d’innovació
educativa
Departament d’Ensenyament:

els
del

Projecte Magnet
GEP
Avaluació competencial
Servei Comunitari (Teulateams)
Projecte Magnet
Metodologia SCAP
Aprenentatge basat en projectes

Índex satisfacció respecte
als projectes d’innovació
educativa
professorat
i
alumnat > 7
Valor inicial
Professorat 75%
Alumnat 70%
Índex de millora +5%
respecte al curs anterior 1718

1.3.2. Consolidar
i
mantenir
l’aprenentatge cooperatiu com a innovació
educativa de centre:
•

•

Fomentar
les
activitats
d’ensenyament i aprenentatge que
promoguin
l’aprenentatge
cooperatiu.
Consolidar
el
projecte
d’aprenentatge
cooperatiu
de
centre .

Tot el curs

Equip
impulsor
treball cooperatiu

Índex satisfacció respecte al
treball cooperatiu > 7
Valor inicial
Professorat 35%
Famílies 79,3%
Alumnes 49%
Índex de millora +5%
respecte al curs anterior 17-
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•

Formació equips cooperatius als
grups classe
•
Redissenyar el pla de l’equip per
fer-lo més atractiu
•
Elaboració
d’una
graella
de
planificació
de
les
matèries
encarregades de realitzar el diari
de sessions (cada matèria un cop
al mes) per cursos
1.3.3. Disseny activitats d’aula seguint
metodologia de les 3 AAA: Aula (explicació
teòrica), aprenentatge (resolució activitats) i
acompanyament (treball cooperatiu)
1.3.4. Consolidació
basat en projectes

de

l’aprenentatge

18
Valorar si s’han realitzat les
diferents actuacions

Tot el curs

Claustre

Valorar si s’ha fet almenys 3
per matèria i curs

Tot el curs

Equips docents

Realitzar com a mínim 2
projectes per curs. Un d’ells
relacionat amb el riu Ter
Índex satisfacció respecte al
treball per projectes > 7
Valor inicial
Alumnat 61%
Professorat 60%
Índex de millora +5%
respecte al curs anterior 1718
Valorar i analitzar els
projectes realitzats

1.3.5. Consolidació com a comunitat de
pràctica reflexiva

Tot el curs

Equips docents

ESTRATÈGIA 1.4.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

1.4.
Impulsar la formació interna del
professorat.
Aquesta actualització dels coneixements
del professorat ha de comportar una
millora en la qualitat de l’ensenyament
impartit

Tot el curs

Equip directiu

Nº professors que participa
en formació interna de
centre : Formació Magnet
Valor inicial: 75% del
claustre
Índex de millora +5%
respecte al curs anterior 1718
Índex satisfacció professorat
cursos de formació > 7
Valor inicial: 60%
Índex de millora +10%
respecte al curs anterior 1718

ACTUACIONS
1.4.2. Anàlisi conjunt de les necessitats
del centre per orientar la formació interna

Final de curs

Consell de direcció

Valorar si s’ha fet

1.4.2. Facilitar
la
participació
del
professorat en cursos o jornades de
formació

Tot el curs

Equip directiu

Valorar si s’ha fet

ESTRATÈGIA 1.5.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

i

Tot el curs

Orientadors i TIS

ACTUACIONS
1.5.1. Oferir una orientació i suport als

Tot el curs

Orientadors i TIS

1.5.
Reduir
el
l’abandonament escolar

fracàs

Atenció TIS en horari escolar
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alumnes
repetidors
l’abandonament escolar

per

i extraescolar

reduir

1.5.2 Oferir classes de reforç durant l’estiu
als alumnes que han de recuperar

Juliol 2018

TIS

Valor inicial
Un mínim>50% alumnes que
han assistit promocionen de
curs

1.5.3 Mantenir i reforçar les activitats
extraescolars de suport a l’estudi

Tot el curs

Índex de millora +10%
respecte al curs anterior 1718
Índex satisfacció alumnat
que hi assisteix > 7/
Valoració final 75%

Equip directiu
TIS
Educadors
assistit

estudi

Enquesta de valoració
Índex satisfacció educadors
participants > 7/ Enquesta
de valoració
Valoració final 75%
INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

ESTRATÈGIA 1.6.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

1.6. Millorar la motivació de l’alumnat

Avaluació final juny

Equip directiu

Avaluació final juny

Equip directiu

Els
alumnes
que
promocionen de curs amb
una nota > 7 reben un
diploma de reconeixement a
l’esforç i la dedicació i també
es reconeix a l’alumne amb
millor expedient amb un
diploma d’excel·lència
Valor
Final
Diploma
excel·lència: Lliurar almenys
2 per curs.
Valor final Diploma de
reconeixement a l’esforç i
dedicació: Lliurar almenys
entre 5 i 10 per curs.

Junta avaluació

Diplomes “Si vols pots”:

ACTUACIONS
1.6.1. Incentivar el bon alumnat mitjançant
incentius de reconeixement

1a i 2a avaluació

-

-

Diploma
de
reconeixement
al
millor company/a
Diploma
de
reconeixement a la
millor evolució

Valor final: Lliurar un diploma
de cada tipus per grup
classe cada avaluació
Final de curs

Equip directiu
Comissió
convivència

Sortida lúdica final de curs a
un parc aquàtic per als
alumnes sense incidències
de convivència .
Valorar si s’ha fet
O sortida lúdica final de curs
a la piscina de Manlleu per
als
alumnes
sense
incidències de convivència.
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Valorar si s’ha fet

1.6.2. Animar l’alumnat a participar en
concursos i certàmens que fomentin i
reconeguin el rendiment acadèmic

Tot el curs

Tot el professorat

Nombre d’alumnes premiats
a concursos externs
Valor inicial: 2
Valor final: 4

1.6.3. Diversificar el material didàctic per a
desenvolupar les sessions lectives: llibre,
dossiers de treball, continguts al moodle

Tot el curs

Tot el professorat

Un >50 % de matèries amb
continguts
i
activitats
penjades al moodle

1.6.4. Utilització de tecnologies digitals de
suport i mitjans TIC/TAC que permetin
diversificar les estratègies de treball
competencial
ESTRATÈGIA 1.7.

Tot el curs

Tot el professorat

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

Índex satisfacció professorat
i alumnat nou material
digital Science Bits a 1r i 3r
d’ESO > 7
INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

1.7. Potenciar les mesures organitzatives
d’atenció a la diversitat
ACTUACIONS

Tot el curs

Equip directiu

1.7.1. Mantenir el programa de diversificació
curricular (aula oberta ) a 4t. ESO

Tot el curs

Equip directiu

Índex satisfacció alumnat
que hi assisteix > 7
Valor final 75%

1.7.2. Mantenir l’aula d’acollida

Tot el curs

Equip directiu

1.7.3. Elaboració programacions multinivell.
Incorporació del grau d’assoliment dels
criteris d’avaluació de l’alumnat amb PI
1.7.4. Elaboració d’adaptacions curriculars i
Plans Individualitzats (PI) per als alumnes
amb NEE (dificultats d’aprenentatge, altes
capacitats ). Ens aquests PI es descriuran
els criteris de promoció i acreditació.

Inici i final de curs

Tot el professorat

Índex satisfacció alumnat
que hi assisteix > 7
Valor final 75%
Valor final 100% elaboració
programacions multinivell

1r trimestre

Orientadors

ESTRATÈGIA 1.8.

TEMPORITZACIÓ

.

Valor final 100% elaboració
adaptacions curriculars i PI

Professorat

RESPONSABLES

1.8. Potenciar la lectura al centre

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS
Augmentar l’índex d’alumnes
amb els resultats mitjà alt i
alt de comprensió lectora en
català i castellà a les CCBB
de 4t ESO. Índex de millora
+5% respecte al curs
anterior

ACTUACIONS
1.8.1 Manteniment en l’horari de la mitja
hora lectura 2 dies a la setmana

Tot el curs

Equip directiu

Índex satisfacció alumnat i
professorat > 7
Valor inicial
Professorat 30%
Alumnat 43%
Famílies 85%
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Índex de millora +5%
1.8.2. Disseny i aplicació d’un Pla de lectura

Tot el curs

Professorat
llengües

àmbit

Índex satisfacció alumnat i
professorat > 7
Assolir un 75%
Realitzat/ no realitzat

1.8.3. Foment de les activitats de
comprensió lectora a totes les matèries

Tot el curs

Tot el professorat

ESTRATÈGIA 1.9.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

1.9. Potenciar les llengües estrangeres al
centre per millorar les competències
comunicatives del nostre alumnat en
llengua anglesa i francesa
Consolidar el projecte GEP: Touch the
sky

Tot el curs

Equip directiu

Augmentar
% d’alumnes
amb els resultats mitjà alts i
alts de llengua anglesa a les
CCBB de 4t ESO
Valor inicial
Global
36,8%
Comp. oral
52,6%
Comp. Lect. 60,5%
Expr. escrita 13,2%
Índex de millora +5%
respecte al curs anterior

ACTUACIONS
1.9.1. Consolidació del programa AICLE de
Science a 1r d’ESO

Tot el curs

Professorat implicat

Índex satisfacció alumnat i
professorat > 7

1.9.2. Manteniment de la formació del
professorat en metodologia AICLE

Tot el curs

Professorat
assisteix
a
formació

Índex satisfacció professorat
>7
Assolir un 75%

1.9.3. Realització estada lingüística English
week per alumnes de1r i 2n ESO. Cada dos
cursos. Mínim assistència 50% alumnat
1.9.4. Realització estada lingüística a
França per alumnat de francès de 3r i 4t
d’ESO. Mínim assistència 50% alumnat
1.9.5. Sol·licitar un auxiliar de conversa pel
centre

2n trimestre

Equip directiu
Professorat anglès

Realitzada o no realitzada

2n trimestre

Equip directiu
Professora francès

Realitzada o no realitzada

Segons data
convocatòria

Equip directiu

Valorar si ha estat assignat i
s’incorpora al centre

1.9.6. Fomentar l’ús de la llengua anglesa
en matèries no lingüístiques

Tot el curs

Professorat anglès

1 activitat redactada en
llengua anglesa com a
mínim
als
projectes
trimestrals

1.9.7. Promoure el plurilingüisme en les
diferents festes activitats realitzades pels
alumnes del centre

Tot el curs

Teulateam Coral
Professorat anglès i
francès

Incloure en el repertori de la
Coral cançons en diferents
idiomes . Valorat si s’ha fet

1.9.8. Incloure un apartat a la pàgina web
dedicat al plurilingüisme

Tot el curs

Teulateam
comunicadors
Professorat anglès
o francès

1 notícia o article redactat en
llengua anglesa o francesa
com a mínim cada mes per
penjar a la pàgina web o al
twitter del centre

1.9.9. Manteniment activitats extraescolar de
preparació per a l’obtenció del PET (Anglès)
o el DEL (francès). Fomentar la presentació
als exàmens oficials d’aquests títols al
finalitzar 4t d’ESO

Tot el curs

Equip directiu
Professorat anglès
o francès

Alumnes que a finals de 4t
d’ESO assoleixen algun
d’aquests dos títols
Valor inicial 5%
Valor final 10%

que
la
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OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin millorar la cohesió social al
nostre centre
ESTRATÈGIA 2.1

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

2.1. Continuar desenvolupant projectes
singulars de centre que fomenten la
cohesió social

Tot el curs

Equip directiu

Índex satisfacció alumnat ,
famílies i professorat > 7

2.1.1.
Consolidació
(Aprenentatge-servei)

Tot el curs

Professorat
responsable
cada teulateam

Teulateams

de

Índex satisfacció alumnat,
famílies i professorat > 7
Valor inicial
Alumnat 72%
Famílies 86,8%
Professorat 30%
Valor final
Índex de millora
alumnat i famílies
+ 10 % Professorat

2.1.2. Implementació mediació entre iguals

Tot el curs

Orientadors

2.1.3. Consolidació
Sinergia

Tot el curs

Equip directiu

projecte

en

valors:

+5%

Índex satisfacció alumnat >
7 pel què fa a la resolució de
conflictes amb diàleg i
mediació.
Valor inicial 36%
Valor final de millora 50%
Índex
satisfacció
professorat > 7 pel què fa
als 30 minuts de tutoria per
treballar els valors.
Valor inicial 45%
Valor final de millora 60%

2.1.4. Consolidació Esports al pati

Tot el curs

Prof. Ed. Física

2.1.5. Consolidació Restaura Ter i altres
projectes artístics

Tot el curs

Prof. Ed.
plàstica

I

Valorar com ha funcionat

2.1.6. BiciTer
Reparació de les bicicletes del centre

Tot el curs

Valorar com ha funcionat

2.1.7. Consolidació Tutoria entre iguals
(Alumnes de 4t acompanyen alumnes de 1r
d’ESO)

Tot el curs

Equip directiu
Professorat
taller
bicicletes
Equip directiu

2.1.8. La teva empremta (reconeixement de
les tasques de voluntariat i d’altres
aportacions al centre al llarg de l’ESO)

Tot el curs

Equip directiu

Valorar si s’ha realitzat

ESTRATÈGIA 2.2

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

2.2. Afavorir una bona convivència i
cohesió entre el professorat del centre

Tot el curs

Equip directiu

Índex satisfacció
professorat > 7
Valor inicial
Grau de satisfacció de
treballar al centre85%
Grau satisfacció general
amb el centre 75%
Grau satisfacció ambient de

V.

Valorar com ha funcionat

Valorar com ha funcionat
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treball 85%

Equip directiu

Índex de millora +5%
Índex satisfacció
professorat > 7

2.2.1. Foment de la participació del
professorat en el funcionament del centre.
-Implementació del Consell de direcció
- Consolidació de les comissions de treball

Tot el curs

2.2.2. Realització de trobades informals
entre el professorat

Tot el curs

Equip directiu

Realitzar 1 activitat
cohesió per trimestre

2.2.3. Organització de les activitats festives
del centre a càrrec dels diferents àmbits i
participació activa en aquestes

Tot el curs

Equip directiu

ESTRATÈGIA 2.3

TEMPORITZACIÓ

Professorat
per
àmbits
RESPONSABLES

Realitzar 1 activitat festiva
per trimestre com a mínim

2.3. Foment de la participació i
implicació de les famílies en el centre

Tot el curs

Equip directiu

Valor final 75%
de

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS
Índex satisfacció famílies
amb el centre > 7
% famílies que assisteixen a
la reunió de pares d’inici de
curs
Valor inicial 50%
Índex de millora +5%

ACTUACIONS
2.3.1. Incentivar la participació de les
famílies a l’AMPA

Tot el curs

Equip directiu
AMPA

% Famílies paguen l’AMPA
Valor inicial 79%
Índex de millora +5%

2.3.3. Incentivar la participació de les
famílies al Consell Escolar

Tot el curs

Equip directiu
AMPA

Augmentar un 5% els
candidats a les properes
eleccions al Consell Escolar
Valor inicial 1 candidat

2.3.4. Manteniment de les reunions
mensuals entre la direcció del centre i
l’AMPA
2.3.5. Promoure activitats formatives per a
les famílies: Escola de pares

Tot el curs

Equip directiu
AMPA

Tot el curs

Equip directiu
AMPA

Realitzar un mínim d’una
reunió mensual
Valorar si s’han realitzat
Realitzar un mínim de 2
activitats formatives

2.3.6. Participació de les famílies, dins la
seva expertesa, en projectes i activitats del
centre
(participació
directa
o
assessorament)

Tot el curs

Equip directiu
AMPA

Realitzar un mínim de 2
participacions de les famílies

2.3.7. Posar a l’abast de les famílies
informacions i recursos a través de la pàgina
web del centre.

Tot el curs

Equip directiu
Coordinació
comunicació

Valorar si s’ha realitzat

2.3.8. Fomentar i donar suport a les
activitats extraescolars que s’organitzin des
de l’AMPA

Tot el curs

Equip directiu
AMPA

Valorar participació alumnat

2.3.9. Incentivar la participació de les
famílies en les activitats proposades des del
Museu del Ter

Tot el curs

Equip directiu
AMPA
Museu del Ter

Un mínim de 2 activitats

ESTRATÈGIA 2.4

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

2.4. Foment de la participació i de la
implicació de l’alumnat en la vida i
activitats del centre

Tot el curs

Equip directiu

Índex satisfacció alumnes
amb el centre > 7
Valor inicial
58%
Índex de millora +5%

Tutors/es
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2.4.1. Consolidació el consell de delegats
com a òrgan d’expressió de les inquietuds i
propostes del conjunt de l’alumnat i com a
interlocutor amb la direcció del centre

Tot el curs

Equip directiu

Valorar si s’ha realitzat

2.4.2. Intervenció dels delegats a les juntes
d’avaluació

3 cops durant el
curs

Tutoria

Valorar si s’ha realitzat.

2.4.3. Organització d’activitats, tallers i
sortides

Tot el curs

Equip directiu
Tot el professorat

Índex satisfacció alumnes >
7
Valor inicial
Sortides 44%
Xerrades i tallers 60%
Índex de millora +5%

Tutors/es

Índex satisfacció famílies > 7
Valor inicial
sortides i tallers: 85%
Índex de millora +5%
Assolir un 75% de
participació dels alumnes a
les sortides i activitats amb
cost econòmic
Augmentar un 6% els
candidats a les properes
eleccions al Consell Escolar
Valor inicial 3 candidats

2.4.4. Foment de la participació de l’alumnat
en el Consell Escolar

Tot el curs

Equip directiu

2.4.5. Foment de les activitats extraescolars
de caire esportiu dins del marc de
l’Associació Esportiva Escolar

Tot el curs

Equip directiu
AMPA
Prof. Ed. Física

Augment nombre alumnes
que participen a les activitats
extraescolars de l’AMPA
Valor inicial 10 alumnes
Índex de millora +5%
Valorar si s’han realitzat i
valorar índex de satisfacció
alumnat

2.4.6. Manteniment de les activitats
esportives als esbarjos dins del projecte
“Esports al pati”

Tot el curs

Prof. Ed. Física

2.4.7. Manteniment de les activitats
extraescolars per la tarda ofertades des del
centre

Tot el curs

Equip directiu

Índex satisfacció alumnes,
famílies i professorat > 7
Valoració funcionament
activitats extraescolars per
les tardes > 7:
Valor inicial
Famílies 67,9% Alumnat
67% Professorat 100%
Índex de millora +5%
famílies i alumnat
Valorar
funcionament
activitats ofertades : Coral,
Francès DELF, anglès PET,
teatre

2.4.8. Foment de la participació dels
alumnes en premis i concursos tant interns
com externs
2.4.9. Implicació dels alumnes de 4t d’ESO
en l’acollida dels alumnes de 1r d’ESO dins
de del projecte de “Tutoria entre iguals
ESTRATÈGIA 2.5

Tot el curs

Tot el professorat

Participar en un mínim de 2
concursos cada curs

Tot el curs

Tutories de 1r i 4t
ESO
Equip directiu
RESPONSABLES

Mínim de 2 activitats
realitzades conjuntament per
curs
INDICADORS AVALUACIÓ

TEMPORITZACIÓ
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I PROGRÉS
2.5. Fomentar una bona convivència al
centre

Tot el curs

Equip directiu
Tutors/es

ACTUACIONS
2.5.1. Celebració d’activitats festives:
Castanyada, Nadal, dijous llarder, Sant Jordi
i festa de comiat a 4t d’ESO

Tot el curs

Equip directiu
Àmbits

Índex satisfacció comunitat
educativa > 7
Valor inicial
Professorat: 70%
Alumnat: 67%
Famílies: 83%
Índex de millora +5%

2.5.2. Realització d’activitats i sortides de
cohesió com gimcana, bicicletada o parc
aquàtic
2.5.3. Implicar l’alumnat en la resolució de
conflictes i en la millora de la convivència al
centre implementant la mediació entre iguals
per substituir d’altres mesures disciplinàries

Tot el curs

Equip directiu
Àmbits

Realitzar un mínim de 2

Tot el curs

Cap d’estudis

Nº alumnes formats en
mediació
Nº de mediacions realitzades

2.5.4. Aplicació del pla d’acollida a l’alumnat
nou al centre

Tot el curs

Índex satisfacció alumnat
resolució de conflictes amb
diàleg i mediació > 7
Valor inicial
36% de l’alumnat
Índex de millora +5%
Tutoria

Índex de satisfacció alumnat
nou al centre respecte a la
seva acollida al centre > 7
Valor inicial 68%

ESTRATÈGIA 2.6

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

Tot el curs

TIS

Índex de millora +5%
INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

2.6. Reduir l’absentisme escolar
2.6.1. Control assistència matins a càrrec de
la TIS

2.6.2. Mantenir les taxes baixes
d’absentisme amb l’aplicació rigorosa del
protocol d’absentisme

2.6.3. Utilització del programa informàtic
(AGIRE)per introduir els casos d’absentisme
més greus (+ 25% índex absències)
ESTRATÈGIA 2.7
2.7. Vetllar per la integració escolar,
social i laboral de l’alumnat amb NEE
2.7.1. Seguiment dels alumnes amb NEE i
amb situació de risc social. Establir les
actualitzacions concretes (Pla de treball) a

Índex satisfacció sistema
control assistència famílies
>7

Tot el curs

Cap d’estudis
TIS

Valor inicial
Valoració famílies 94,4%
Índex de millora +2%
Reduir l’índex d’absències
de l’alumnat superior a 5% i
25%
5%- No superar el 5%
25%- Mantenir el 0%

Tot el curs

Cap d’estudis

Valoració dels casos

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

Tot el curs

Equip directiu
Orientadors
Equip directiu
Orientadors

Tot el curs

Acompliment del calendari
de les reunions de Comissió

17

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

realitzar amb participació de Serveis socials,
EAP, CAP i d’altres serveis de referència.
ESTRATÈGIA 2.8

2.8. Vetllar pel bon funcionament i
compliment de les normes de
convivència al centre

social
TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

Tot el curs

Equip directiu

Índex satisfacció comunitat
educativa > 7
Valoració
satisfacció
comunitat educativa > 7
respecte a la normativa del
centre i la manera de fer-la
complir

Orientadors

Valor inicial
Professorat 20%
Famílies 83,1%
Alumnat 50%
Índex de millora +5%
2.8.1. Redacció del Pla de convivència del
centre

Estiu 2019

2.8.2 Creació comissió convivència

Tot el curs

Equip directiu

Començar a treballar en
la seva redacció

Cap d’estudis i una
professora

Índex de satisfacció alumnat
i professorat > 7
Valor inicial: 50%
Índex de millora +5%

2.8.3. Impuls de les mesures que
afavoreixen una millor convivència com per
exemple la normativa sobre l’ús responsable
dels dispositius mòbils al centre
2.8.4. Utilització del programa informàtic
AGIRE per a compatir informació entre el
centre i la resta de serveis externs implicats
en les comissions socials

Tot el curs

Equip directiu

Es fa signar una carta de
compromís a les famílies.
Assolir el 100%

Tot el curs

Comissió social

Índex
satisfacció
del
programa informàtic de les
comissions socials

OBJECTIU 3 : PROMOURE L’ACCIÓ TUTORIAL PER ACONSEGUIR QUE EL
CENTRE SIGUI CAPAÇ D’ORIENTAR UN PROJECTE DE FUTUR PELS ALUMNES
Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin promoure l’acció tutorial
ESTRATÈGIA 3.1

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

3.1. Promoure el treball dels valors del
Pla de suport conductual positiu

Tot el curs

Equip directiu
Orientadors

Índex satisfacció alumnat i
professorat > 7
Assolir el 75%

3.1.1. Manteniment dels 30 minuts
setmanals de tutoria per treballar els valors

Tot el curs

Equip directiu
Orientadors

3.1.2. Elaboració i aplicació del projecte
SINERGIA per treballar els valors

Tot el curs

Equip directiu
Orientadors

Índex satisfacció professorat
> 7:
Valor inicial 45%
Índex de millora +5%

ESTRATÈGIA 3.2

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS
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3.2. Aplicar un PAT que a més de fer el
seguiment dels alumnes fomenti la
cultura de l’esforç

Tot el curs

Equip directiu
Orientadors
Tutors de grup i
individuals

Índex satisfacció comunitat
educativa > 7
Valors inicials
Professorat:
Índex
satisfacció
tasca com a tutor
individual> 7: 75%
Índex
satisfacció
relació
famílies
alumnes tutoritzats
> 7: 85%
Famílies:
Índex
satisfacció
atenció
tutor
individual>
7:
96,2%
Índex
satisfacció
atenció rebuda fill/a
> 7: 96,2%
Índex
satisfacció
informació rebuda
avaluació
>
7:
42,5%
Alumnat:
Índex
satisfacció
doble tutoria grup
classe> 7: 69%
Índex
satisfacció
Tutor individual >
7: 81%
Índex
satisfacció
orientació
rebuda
del tutor individual>
7: 68
Índex de millora +5%

ACTUACIONS
3.2.1. Manteniment de la doble tutoria
(tutoria de grup i tutoria individual)
Utilització del dossier de tutoria individual

Tot el curs

3.2.2. Revisió i actualització de les activitats
del PAT

Tot el curs

ESTRATÈGIA 3.3

TEMPORITZACIÓ

3.3. Promoure l’orientació acadèmica i
professional del nostre alumnat

Equip directiu
Orientadors
Tutors de grup i
individuals
Coordinació
Pedagògica
Orientadors
Tutors de grup
RESPONSABLES

Índex satisfacció comunitat
educativa > 7

Tot el curs

Equip directiu
Orientadors
Tutors/es 4t ESO
TIS

% alumnes que segueixen
les recomanacions de
l’informe del consell
orientador > 75%

3.3.1 Manteniment de l’informe del consell
orientadors a 4t ESO

Tot el curs

ESTRATÈGIA 3.4

TEMPORITZACIÓ

Equip directiu
Orientadors
Tutors/es 4t ESO
TIS
RESPONSABLES

% alumnes que segueixen
les recomanacions de
l’informe del consell
orientador > 75%
INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

3.4. Promoure les activitats
d’aprenentatge servei i/o voluntariat
entre el nostre alumnat
3.4.1. Continuació del projecte dels

Tot el curs

Equip directiu

Nº activitats voluntariat i nº
alumnes participants

Tot el curs

Professorat

Índex satisfacció alumnat,

Full seguiment tutories

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

ACTUACIONS
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teulateams

responsable
cada teulateam

de

famílies i professorat > 7
Valor inicial
Alumnat 72%
Families 86,8%
Professorat 30%
Índex de millora +5%

3.4.2. Continuació del projecte “La teva
empremta” (reconeixement de les tasques
de voluntariat i d’altres aportacions al centre
al llarg de l’ESO)
3.4.3. Implementació del servei comunitari
en el currículum de la matèria de cultura i
valors ètics a 3r d’ESO

Tot el curs

Equip directiu

Valorar si s’ha realitzat

Tot el curs

Equip directiu
Orientador
responsable de la
matèria de cultura i
valors ètics

Índex de satisfacció
participants > 7
Assolir el 75%

OBJECTIU 4 : ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS PRESCRIPTIUS DE CENTRE
Descripció: Revisar, actualitzar i redactar els documents de centre
ESTRATÈGIA 4.1

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

4.1 Actualització del PEC actual amb la
participació de tota la comunitat
educativa

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

Valorar si les diferents
actuacions s’han realitzat
en els terminis previstos

ACTUACIONS
4.1.1 Revisió del PEC actual i debat
possibles modificacions

2n trimestre

Equip directiu
Consell direcció

4.1.2. Redacció de la proposa inicial
d’actualització del PEC

3r trimestre

Equip directiu
Consell direcció

4.1.3. Revisió de la proposta inicial
d’actualització del PEC i aprovació

Inici curs 2019-2020

Equip directiu
Consell direcció
Claustre
Consell Escolar

ESTRATÈGIA 4.2

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

4.2. Redacció de les NOFC

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

Valorar si les diferents
actuacions s’han realitzat
en els terminis previstos

ACTUACIONS
4.2.1. Redacció proposta inicial NOFC

3r trimestre

4.2.2. Presentació proposta inicial NOFC al
claustre i consell escolar

3r trimestre

4.2.3. Aportacions pel claustre i consell
escolar

Inici curs 2019-2010

Equip directiu
Consell direcció

ESTRATÈGIA 4.3

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

Equip directiu
Consell direcció
Equip directiu
Consell direcció

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS
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4.3 Revisió i actualització d’altres
documents del centre
ACTUACIONS
4.3.1. Revisió i actualització del dossier per
al professorat que recull les informacions
principals de funcionament del centre
4.3.2. Revisió i actualització de la guia de
l’estudiant que recull les informacions
principals de funcionament del centre
ESTRATÈGIA 4.4

Inici de curs

Equip directiu

Valorar si s’ha fet

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

4.4. Redacció del Pla TAC

Valorar si les diferents
actuacions s’han realitzat
en els terminis previstos

ACTUACIONS
4.4.1. Nomenament dels membres de la
Comissió TAC: Coordinador informàtic,
membre de l’Equip directiu i 2 professors
més
4.4.2. Redacció provisional del document
del Pla Tac amb l’assessorament dels
Serveis Territorials
4.4.2. Revisió del document i aportacions

1r trimestre

Equip directiu

2n trimestre

Comissió TAC

3r trimestre

Comissió TAC

ESTRATÈGIA 4.5

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

4.5. Redacció del projecte lingüístic

2n i 3r trimestre

Coordinació
lingüística i de
comunicació
Àmbit de llengües

Valorar si les diferents
actuacions s’han realitzat
en els terminis previstos

4.5.1. Redacció provisional del projecte
lingüístic
4.5.2. Revisió del document i aportacions

OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES
RELACIONS AMB L’ENTORN
Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin projectar una bona imatge del
centre i mantenir bones relacions amb l’entorn
ESTRATÈGIA 5.1

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

5.1.

Participació del centre en el
Programa "Magnet. Aliances per a l’èxit
educatiu” en aliança amb el Museu del
Ter per tal de reduir la segregació escolar

Tot el curs

Equip directiu
Equip impulsor

Valorar si les diferents
accions s’han realitzat en els
terminis indicats
Grau satisfacció de tots els
implicats > 7:
Valor inicial 75%

5.1.1. Definició planificació estratègica curs
2018-2019

1r trimestre

Equip directiu
Equip impulsor
Magnet
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5.1.2. Revisió i realització del Projecte
trimestral Vora Ter

2n trimestre

5.1.3. Planificació i realització d’activitats
conjuntes Institut del Ter i el Museu del Ter
5.1.4. Participació formació Magnet

Tot el curs

5.1.5. Realització sessió seguiment Projecte
MagneTer
5.1.6. Elaboració Memòria anual Projecte
MagneTer
ESTRATÈGIA 5.2

Final de curs

5.2 Difusió del projecte educatiu del
centre i de les activitats i projectes del
centre entre les famílies i el públic en
general
5.2.1. Difusió a la pàgina web del centre i a
les xarxes socials com el twitter

Tot el curs

Final de curs
TEMPORITZACIÓ

Comissió de
projectes
Equips docents
Claustre
Museu del Ter
Claustre
Comissió de
seguiment
Equip directiu Equip
impulsor Magnet
RESPONSABLES

Mínim
75%
de
participació del claustre

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

Tot el curs

Coordinació
comunicació
Equip directiu

Mitjana
de
publicacions
setmanals a la pàgina web o
twitter > 1

5.2.2. Difusió a la premsa local i/o comarcal

Tot el curs

Almenys > 2 cada curs

5.3.3. Participació en actes del poble per tal
de fer visible a la comunitat que el nostre
institut és dinàmic i col·laborador
ESTRATÈGIA 5.3

Tot el curs

Coordinació
comunicació
Equip directiu
Equip directiu

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

5.3. Consolidar la matrícula a 1r d’ESO

Participació en
curs

> 2 cada

Nº preinscripcions de 1a
opció a 1r d’ESO
Curs 2017-2018: 33
Índex de millora +10%

5.3.1. Manteniment reunions periòdiques
amb les escoles d e primària en el context
del seminari de coordinació primàriasecundària
5.3.2. Disseny i organització de les portes
obertes . Participació del professorat i de
l’alumnat del centre
5.3.3. Realització d’activitats amb els
alumnes de 6è de primària de les escoles
públiques de Manlleu abans del període de
preinscripció a 1r d’ESO
ESTRATÈGIA 5.4

Al llarg del curs

Equip directiu

Valorar si s’han realitzat

2n trimestre

Valorar si s’han realitzat

2n trimestre

Claustre
Consell de delegats
AMPA
Equip directiu

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

5.4. Millorar i augmentar la relació entre
el centre i les institucions , entitats i
empreses del municipi
5.4.1. Realització de xerrades i tallers
impartits per entitats i altres agents externs
5.4.2. Col·laboració amb institucions,
entitats i empreses del municipi en el
context de les pràctiques de l’aula Oberta de
4t d’ESO i el Servei comunitari a 3r d’ESO

Tot el curs
Coordinació
pedagògica
Equip directiu

Enquesta valoració

5.4.3. Participació en les reunions i projectes
de la xarxa educativa del municipi
5.4.4. Redacció d’un protocol d’ús de les
instal·lacions del centre per entitats sense
ànim de lucre.

Valorar si s’han realitzat

Grau satisfacció de tots els
implicats > 7:
Valor inicial 75%

Equip directiu

Valorar si s’ha realitzat

Equip directiu

Valorar si s’ha realitzat
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ESTRATÈGIA 5.5

TEMPORITZACIÓ

5.5. Millorar la comunicació del centre

Tot el curs

amb la comunitat educativa i l’entorn
5.5.1. Manteniment actualitzat de la pàgina
web i del twitter de l’institut
5.5.2. Utilització del correu electrònic com a
eina de comunicació externa
5.5.3. Utilització de l’entorn virtual del
Moodle com a eina de comunicació interna i
externa
ESTRATÈGIA 5.6
5.6.
Millorar
les
comunicacions
pedagògiques amb les famílies
5.6.1. Manteniment del full de control de
deures al moodle

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

Coordinació
comunicació Equip
directiu

Mitjana
de
publicacions
setmanals a la pàgina web o
twitter > 1

Equip directiu
Secretaria
Professorat
Equip directiu

Valorar si s’ha utilitzat

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

Professorat

Grau satisfacció famílies > 7

Valorar si s’ha utilitzat

Tot el curs
Tot el curs

Valor inicial 73,6%
5.6.2. Incorporació de la plataforma de
comunicaciód’ additio i el seu servei de
missatgeria edvoice

Tot el curs

Equip directiu

Grau satisfacció famílies i
professorat > 7
Valor inicial 50%

ESTRATÈGIA 5.7

TEMPORITZACIÓ

5.7. Fomentar la sostenibilitat del centre i
la millora dels aspectes mediambientals

Tot el curs

5.7.1. Desenvolupament de les accions
programades des del comitè ambiental
5.7.2. Manteniment del projecte Vora Ter en
col·laboració amb el Museu del Ter
5.7.3 Creació d’un teulateam de
sostenibilitat

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS
Valorar si les diferents
accions s’han realitzat en els
terminis indicats

Comitè ambiental
Equip directiu
Museu del Ter
Professorat implicat
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B) ASPECTES ORGANITZATIUS I
DE FUNCIONAMENT DE CENTRE
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1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE

1. EQUIP DIRECTIU
Trini Montero
Cristina Grifell
Gemma Batlle
Julio Garcia

3. COORDINACIONS
Directora
Cap d’estudis
Secretària
Coordinador pedagògic

Coordinadora lingüística i
Comunicació
Coordinador TIC/TAC

Eva Plarromaní
Sergi Realp

2. CONSELL ESCOLAR
4. CAPS D’ÀMBIT
Equip directiu

Trini Montero
Cristina Grifell

Secretària

Gemma Batlle

Professorat

Fina Casacuberta
Palmira Rota
Maria Ferron
Maria Castán
Julio Garcia

Pares i mares

Fina Font
Fina López
Anna Montes

ÀMBIT DE LLENGÜES
Maria Castán
Llengua i literatura catalana/castellana/acollida
Llengües estrangeres: anglès i francès

ÀMBIT DE C. SOCIALS
Fina Casacuberta
Ciències socials, dibuix, educació física i música

ÀMBIT CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC Laia Torralba
Ciències experimentals, tecnologia i matemàtiques

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Cristina Grifell

5. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
Alumnat

Abel Salinas
Omayma Zariouh

Ajuntament

Marta Alsina

PAS

Emma Ragués

A.M.P.A

Consol Carmona

Directora
Coordinador pedagògic
Orientadors educatius

Trini Montero
Julio Garcia
Cristina Grifell
Pam Rota

6. TUTORIES
1r A: Fina Casacuberta
1r B: Emma Canals
2n A: Ramon Mas
2n B: Núria Paré
3r A: Bàrbara Golkowska
3r B: Lídia Rich
4t A:
Pam Rota
4t B:
Maria Ferron
4t C: Berta Picart
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EQUIPS DOCENTS PER CURSOS
ESO
TUTORIA

1r A

1r B

2n A

F.
Casacu
berta

E.
Canals

R. Mas

2n B
N.
Paré

3r A

3r B

4t A

B.
Golkow
ska

L. Rich

P.Rota

M. Ferron

B. Picart

E.
Plarroma
ní
Mª P. Vall

P. Rota

CATALÀ

E. Plarromaní

L. Rich

E. Plarromaní

P. Rota

CASTELLÀ

E. Canals

E. Canals

Mª P. Vall

P. Rota

ESTRUCTURES
LINGÜÍSTIQUES

L. Rich
E. Canals

E.Vallbona
E. Canals

L. Rich
Mª P. Vall

MATEMÀTIQUES

G. Batlle

J. Costa

B. Golkowska

L.
Serrats

ANGLÈS

M. Castán

N. Paré

M. Ferron

CIÈNCIES
EXPERIMENTALS
FÍSICA I QUÍMICA

L. Torralba

L. Rovira

M.
Castán
L.
Serrats

BIOLOGIA I
GEOLOGIA
CIÈNCIES
SOCIALS
EDUCACIÓ
FÍSICA
TECNOLOGIA

4t B

4t C

P. Rota

E.
Plarroma
ní
Mª P.
Vall

L. Rovira

B.
Golkows
ka
M.
Ferron

B. Picart

N. Paré
B. Picart

T. Montero

R.Mas

R. Mas

R. Mas

N.
Casals
L.
Torralba
R. Mas

S. Costa

S. Costa

S. Costa

S. Costa

S. Costa

N. Paré

B. Picart

L. Serrats

S. Realp
F.
Casacu
berta

F.
Casacu
berta
J. Garcia

N. Paré

N. Casals

ED. VISUAL I
PLÀSTICA

F. Casacuberta

MÚSICA

J. Garcia

ALT CULTURA V.
ÈTICS
ALT.TRAD
CATALANES
LLATÍ

P. Rota

OPT. FRANCÈS

M. Ambros

M. Ambros

M. Ambros

OPT. CIÈNCIES
APLICADES
OPT. ANGLÈS
APLICAT
ALTERNATIVA
PROJECTE DE
RECERCA
TECNOLOGIA I
TIC

N. Casals

N. Casals

N. Casals

M. Castán

M. Castán

M . Ferron

F. Casacuberta

J. Garcia

C. Grifell

C. Grifell
E. Vallbona
M. Castán
T.
Montero
M.
Ambros

P. Rota

M.
Ferron

C. Grifell

L.
Serrats

S. Realp

B. Picart
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CIÈNCIES
APLICADES
ECONOMIA I
EMPRENEDORIA
BIOLOG-GEOLOG
I CIÈNCIES
APLICADES
TALLER
BICICLETES

S. Realp
G. Batlle
L.
Torralba
S. Costa
L.
Serrats
L.
Serrats
B. Picart
L.
Serrats
B. Picart
L.
Serrats
J.
Garcia
S. Realp

TALLER HORT I
JARDINERIA
TALLER CUINA I
ALIMENTACIÓ
TALLER
CONSTRUCCIÓ

TALLER
INFORMÀTICA

2.- HORARI MARC DEL CENTRE

ESO

MATÍ

TARDA
16:00 a 18:00

Dilluns
Dimarts
De 8:00 a 14:40
Dimecres Esbarjo 1: 10:20 h – 10:40 h
Dijous
Esbarjo 2: 12:30 h – 12:50 h
Divendres
JORNADA REDUÏDA:

Reunions
Extraescolars
Hora conductual

Dia 21 de desembre de 2018 (de 9:00 a 13:00)
Dia 21 de juny de 2019 (de 9:00 a 13:00)

3.- CALENDARI ESCOLAR
VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS:
Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 (ambdós inclosos).
Setmana Santa: del 13 d’abril al 22 d’abril 2019 (ambdós inclosos)
Festes oficials : 12 d’octubre de 2018 – 1 de novembre de 2018 – 6 i 8 de desembre de
2018 i 1 de maig de 2019
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Festes locals : 18 d’abril (dijous sant) de 2019 i 10 juny (2a Pasqua) de 2019
Festes de lliure disposició: 2 de novembre de 2018- 7 de desembre 2018- 4 de març de
2019 i 7 de juny de 2019

CELEBRACIONS A L’INSTITUT
Castanyada
Nadal
Carnestoltes/ Dijous llarder
Sant Jordi/concurs literari
Final de curs

31 d’octubre (dimecres)
21 de desembre (divendres)
28 de febrer (dijous llarder)
23 d’abril (dimarts)
21 de juny (divendres )

3.1. PLANIFICACIÓ DEL CURS
1r ESO

2n ESO

3r ESO

Acollida famílies i
alumnes nous
Inici classes
Reunió
general
pares
Avaluació Inicial

12 setembre 2018
17 de setembre
8 d’octubre de 2018 a les 19:00h
2018 a les 19.00 h
29 d’octubre 2018

Fi 1r trimestre

5 de desembre 2018

Projecte hivern

Del 14 al 20 de desembre de 2018
10 de desembre de 2018 ( 1r i 2n ESO)
17 de desembre de 2018 (3r i 4t ESO)

1a avaluació
Festa
final
trimestre
Recuperacions
pendents
Fi 1r quadrimestre
Proves CB de 4t
ESO
Portes obertes
Fi 2n trimestre
2a avaluació

4t ESO

De l’1 al 10 de setembre 2018

21 de desembre de 2018
Del 21 al 25 de gener 2019
4 de febrer de 2019
Febrer 2019
Març 2019 ( condicionat a dates de preinscripció)
15 març 2019
1 d’abril de 2019 (3r i 4t ESO)
8 d’abril de 2019 (1r i 2n ESO)
Del 8 al 12 d’abril de 2019

Projecte primavera
Fi 3r trimestre

13 juny 2019

3a avaluació
17 de juny ( data límit per entrar notes 3a avaluació)
Treball de síntesi /
Projecte
de 17 – 20 de juny 2019
recerca
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Sortida lúdica final
Divendres 14 de juny de 2019
de curs
Viatge final d’etapa
4t
Activitats fi de curs 21 juny 2019
Avaluació final

25 juny 2019

Revisió butlletins

26 juny 2019

Lliurament notes
Recuperacions
ESO
Avaluació
Extraordinària
Reclamacions

27 juny 2019

Maig 2019

3 i 4 de setembre 2019
5 de setembre 2019
6 de setembre 2019

3.2. CALENDARI DE REUNIONS


Claustre de professors
RESPONSABLE: director
Dia i hora de reunió: dilluns a les 16.00 h
Periodicitat: aproximadament un per trimestre



•

3 de setembre 2018

•

Novembre- desembre 2018

•

Abril-maig 2019

•

28 de juny 2019

Equip directiu
Dia i hora de reunió: divendres de 8.00 h a 09.50 h
Periodicitat: setmanal



Reunions d’avaluació
RESPONSABLES: tutors de grup i orientador/a
FUNCIONS: Seguiment resultats acadèmics i concreció de les estratègies
derivades d’aquests resultats
Dia i hora de reunió: dilluns de 16.00 h a 18.00 h
Periodicitat: bimensual
• 5 de setembre 2018
avaluació extraordinària (matí)
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•

29 d’octubre 2018

avaluació inicial

•

10 i 17 de desembre 2018

primera avaluació

•

1 d’abril i 8 d’abril 2019

segona avaluació

•

25 de juny 2019

avaluació 3r trimestre i final juny (matí)

•

6 de setembre 2019

avaluació extraordinària setembre (matí)

Tutors/es d’ESO
RESPONSABLES: coordinadora pedagògica
FUNCIONS: Activitats de tutoria amb el grup classe / tutoria individual / full
control de deures / faltes d’assistència i retards / disciplina: hora d’estudi
conductual i expulsions / aules: neteja i ordre / cohesió i dinàmica de treball
del grup classe ...
Dia i hora de reunió: Dimecres de 8.55 h a 9.50 h
Periodicitat: setmanal


Reunió Consell de direcció

RESPONSABLES: El Consell de direcció està format per l’equip directiu, els
caps d’àmbit i els coordinadors
FUNCIONS:
.És l’òrgan d’assessorament a l’equip directiu i de seguiment dels objectius de
centre. També és d’on surten i/o es recullen i prioritzen les propostes que
afecten al funcionament i organització del centre. Aquestes propostes es
comuniquen setmanalment a tot el professorat en les reunions d’àmbit i la
reunió de tutors. Des del Consell de direcció també es podran prendre
decisions a nivell disciplinari.

Dia i hora de reunió: dilluns de 13.45 h a 14.40 h
Periodicitat: setmanal


Reunió Comissió de comunicació

RESPONSABLES: E. Plarromaní, J. Garcia, S. Realp, T. Montero
FUNCIONS: Definició línies actuació difusió del centre a les xarxes socials .
Gestió de les xarxes socials del centre: Pàgina web, twitter , instagram, etc
Dia i hora de reunió: dimecres de 8:55 a 9:50 h
Periodicitat: setmanal
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Les tasques específiques de les reunions de comissió de comunicació són:
 Assessorar al professorat a l’hora de fer fotos tenint en compte la política de
privacitat.
 Vetllar de que hi hagi 3 entrades l’any a la pàgina web respecte algun projecte
de centre explicant la vessant més pedagògica, per tant, explicant els
aprenentatges adquirits.
 Seguiment de la pàgina web i tria de notícies i informacions destacades per
penjar-hi.
 Actualització i imatge de la pàgina web.


Reunió Equip impulsor Magnet

RESPONSABLES: C. Grifell, F. Casacuberta, L. Rich, G. Batlle, T. Montero
FUNCIONS:
Definició línies actuació Projecte Magnet. Elaboració,
planificació i seguiment del projecte MAGNET i de les activitats relacionades
amb el projecte.
Dia i hora de reunió: Dimarts de 13.45 h a 14.40 h
Periodicitat: setmanal


Reunions d’àmbit

RESPONSABLES: cap d’àmbit / coordinadora pedagògica –si calFUNCIONS:
- Les reunions d’àmbit serveixen per assegurar la coordinació
d’activitats pedagògiques i metodologies desenvolupades a l’aula, el
traspàs d’informacions generals ( reunió caps d’àmbit) i la
coordinació d’activitats de centre ( projectes, festes..)

Dia i hora de reunió:
• Àmbit llengües: Dimarts 13:45-14:40
•

Àmbit orientació: Dimecres 13:45-14:40

•

Àmbit científico-tecnològic: Dijous 13:45-14:40

•

Àmbit social: Dimecres 13:45-14:40

Periodicitat: Setmanal
Reunió àmbit:
•

Traspàs informacions generals
31

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter



•

Revisió de les programacions multinivell per adaptar-les a les
diferents versions amb l’objectiu de reflectir a la versió final la
informació que fins ara es contemplava a la memòria. Control
temporització.

•

Preparar les unitats didàctiques seguint la metodologia SCAP i
aprenentatge cooperatiu.

•

Introduir i complementar les activitats penjades al moodle. Foment
i ús de la plataforma moodle com a eina bàsica pel desplegament
del model sessió lectiva AAA

•

Revisar i crear rúbriques d’avaluació. Identificar les principals
activitats que es desenvolupen en cada matèria i realitzar-ne la
rúbrica amb la finalitat que l’alumne/a sàpiga clarament que
esperem d’ell, i també per deduir-ne els criteris competencials
corresponents.

Reunions de comissions (atenció a la diversitat, mediació escolar,
mediació i comissió social) CAD / CS

RESPONSABLES: Equip directiu
FUNCIONS: Organització de tots els temes referents a l’atenció a la
diversitat i les necessitats educatives específiques. / Coordinació de les
funcions de cada comissió, agilitzar-ne el funcionament i assegurar la
difusió de les decisions que es prenguin en cadascuna.
Dia i hora de reunió:
 Comissió atenció a la diversitat (CAD) dimarts 11.35 h a 12.30 h
EAP, orientadors i algun membre de l’equip directiu. Puntualment i
quan es consideri necessari per la temàtica tractada s’incorporaran a
la CAD d’altres professors
 Comissió Social (CS) dimarts 11.35 h (trimestral)
EAP, director, cap d’estudis , responsables de salut i benestar social
de l’Ajuntament
•

Reunió comissió de delegats
RESPONSABLE: secretària
OBJECTIUS: Dinamitzar el funcionament democràtic del centre pel que fa
als alumnes. / Crear un fòrum de debat que proposi accions de millora pel
que fa a l’activitat acadèmica com pel que fa al funcionament del centre i les
activitats que li són pròpies.
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Dia i hora de la reunió: dimecres i divendres 9.50 h a 10.20 h (teulateams)
Les tasques específiques de la comissió de delegats són:
 Fomentar la presa democràtica de responsabilitats.
 Determinar les estratègies de millora de la convivència.
 Participar en l’elaboració de les activitats del centre i fomentar-ne la crítica
constructiva i la millora.
 Definir les millores dels equipaments que puguin afavorir l’ambient d’estudi i confort
del centre.
 Avaluar el funcionament del centre i proposar modificacions per millorar-lo.
•

Reunió competencial
RESPONSABLES. Professors de matèria
FUNCIONS: Planificació i coordinació d’activitats
metodologies desenvolupades i compartides a l’aula .

pedagògiques

i

Dia i hora de reunió: dimarts i dijous de 9:50 a 10:20h
Periodicitat: setmanal

REUNIÓ COMPETENCIAL
PROFESSOR/A
ÀMBIT/MATÈRIA
Emma Canals
Castellà
Eva Plarromaní
Català
Lídia Rich
Català
Maria Ferron
Anglès
Núria Paré
Anglès
Francès
DIMARTS Maria Ambrós
Josep Costa
Matemàtiques
Gemma Batlle
Matemàtiques
Barbara Golkowska
Matemàtiques
Fina Casacuberta
Visual i plàstica
Trin Montero
Socials
Ramon Mas
Socials
Berta Picart
Tecnologia
REUNIÓ COMPETENCIAL
PROFESSOR/A
ÀMBIT/MATÈRIA
Maria Castán
Anglès
Català
DIJOUS Prof català
M.Pilar Vall
Castellà
Laura Rovira
Física i química
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Laia Torralba

Biologia i
geologia
Núria Casals
Biologia i
geologia
Laura Serrats
Tecnologia
Sergi Realp
Tecnologia
Julio García
Música
Sendo Costa
Ed. Física
Cristina Grifell
Orientació
Pam Rota
Orientació
Montse Rocadembosch Aula Acollida
•

ALTRES COORDINACIONS I COMISSIONS:

•

Coordinació GEP
RESPONSABLES: M. Castán i L. Torralba
FUNCIONS: Coordinar, programar i avaluar les activitats a desenvolupar.
Gestió i manteniment de l’apartat GEP de la pàgina web del centre
Dia i hora de reunió: dimecres de les 10:40 – 11:35
Periodicitat: setmanal

•

Comissió de convivència
RESPONSABLES: C. Grifell i L. Rich
FUNCIONS: Ajudar a reflexionar als alumnes que hagin tingut conductes
disruptives a l’aula per tal d’acompanyar-lo en el procés de modificació
d’aquestes conductes. Mediar en conflictes generats entre alumnes.
Sancionar aquells alumnes que de manera reiterada incompleixin les normes
de centre.
Dia i hora de reunió: dimecres 11:35 a 12:30, dimecres i divendres de 9:50 a
10:20
Periodicitat: setmanal

•

Coordinació treball per projectes
RESPONSABLES: L. Rich, E. Canals, F. Casacuberta, B. Picart
FUNCIONS: Coordinar, programar i avaluar les activitats a desenvolupar en
el treball per projectes a 1r d’ESO a la matèries d’estructures lingüístiques
Dia i hora de reunió: dimecres de 8:00 a 9:00
Periodicitat: Setmanal
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 REUNIONS DE CENTRE (Dilluns tarda)
Aquest curs les reunions de centre giraran totes en fixar-nos un objectiu i treballar entorn
a ell. L’objectiu anirà lligat a un dels principis metodològics Magnet, entre tots escollirem
per quin volem començar a aprofundir. La idea serà observar, documentar, analitzar,
reflexionar, innovar, crear i millorar el que ja estem fent al centre en relació al principi
escollit.
• Comissions de treball
Seran comissions basades en l’aprenentatge cooperatiu, venen a representar els equips
d’experts de la tècnica del trencaclosques. Cada comissió serà experta d’un tema i
desenvoluparà tasques concretes per aconseguir els objectius que se’ls demani des de
l’equip impulsor Magnet. A més de desenvolupar temes proposats des de l’equip Magnet,
un altre objectiu que tenen és enriquir les reunions de professorat per aconseguir parlar i
debatre aspectes pedagògics de centre.
Hi haurà 4 comissions:
• Comissió d’aprenentatge basat en projectes
• Comissió d’aprenentatge cooperatiu
• Comissió d’avaluació competencial i additio
• Comissió de sostenibilitat
A cada comissió hi haurà un membre de l’equip impulsor Magnet més 5 o 6 professors del
Claustre. Cada comissió tindrà un objectiu específic a treballar i caldrà que es realitzi una
acta de cada sessió, on hi constin els temes tractats, els acords arribats i els temes que
queden pendents.
Temporització: tres comissions de treball cada trimestre
•

Reunions de professorat

Són reunions on es parlarà d’aspectes pedagògics de centre, per tant, es debatran temes
sorgits de les comissions de treball. Cada expert exposarà que estan fent des de la seva
comissió i es demanarà ajuda, suport, aportacions per enriquir les comissions de treball.
Seran el nexe d’unió de tot el que està passant al centre. D’aquesta manera tot el
professorat coneixerà que s’està fent al centre.
Aquest equips seran creats per l’equip directiu i es tindran en compte els següents criteris:
 Professor nou
 Professor antic
 Professor de primer cicle
 Professor de segon cicle
 Professor de cada comissió de treball
• Reunions d’equip docent d’alumnes
L’objectiu és parlar de l’aprenentatge que estan realitzant els alumnes i la seva adaptació
al centre, al grup-classe, i acordar noves formes de treball per ajudar-los a progressar tant
a nivell de grup-classe com de manera individual.
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Les funcions d’aquest equip docent són:
 Posar en comú la informació relativa a cadascun dels alumnes amb tot
l’equip docent. Gestionar les respostes educatives adequades i avaluar-ne
el procés.
 Compartir totes les actuacions específiques que es fan des del centre amb
les que es deriven de la CAD, dels serveis socials i d’altres serveis externs.
 Assegurar la informació individual per poder-la transmetre, via tutor
individual, a les famílies.
•

Formació Magnet: un cop al mes es farà una sessió de 2h de formació. Excepte el
Juny que es farà dues sessions de 2h. L’objectiu és treballar conjuntament un dels
principis metodològics magnet.

4. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT
4.1. ENTRADES,SORTIDES I RETARDS DE L’ALUMNAT
Entrada al centre
A les 7.55 h el conserge obrirà la porta principal i romandrà oberta fins les 8.05 h. El
conserge restarà a la porta d’entrada durant aquest període de temps i després
retornarà a consergeria. Passats uns deu minuts, a les 8.15 h, el conserge tornarà a
obrir la porta principal per fer entrar els alumnes que hagin arribat tard. Aquests
alumnes aniran a consergeria.
El professors de guàrdia/TIS trucarà a casa per comunicar a la família el retard de
l’alumne. Un cop la família està avisada l’alumne podrà anar a l’aula i el professor li
posarà el retard corresponent. Si no es pogués contactar amb la família l’alumne
haurà d’esperar-se a la sala de guàrdia fins que pugui entrar a l’aula (8.55 h).
Els alumnes que arribin tard amb un justificant podran entrar a l’aula.
Si quan la porta està tancada, algun professor ha d’entrar al centre, no permetrà
l’entrada de cap alumne. Durant la resta de la jornada lectiva la porta s’obrirà quan
convingui sota el control del personal de consergeria.
Retards entre hores
Si un alumne arriba a classe quan el professor ja ha tancat la porta pot ser que no
pugui entrar. El professor escoltarà els motius pels quals arriba tard i, si considera
que el retard és injustificat, el professor farà anar l’alumne a la sala de guàrdia amb
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feina i anotarà el retard. Per tal d’evitar que els alumnes rondin pels passadissos, els
professors de guàrdia estaran al cas durant la seva guàrdia.
Sortida del centre
A les 14:40 el conserge obrirà la porta principal perquè surtin els alumnes. Restarà a
la porta de sortida fins que hagin sortit la majoria dels alumnes.
Si un alumne ha de sortir del centre abans de l’acabament de les classes haurà de ser
recollit obligatòriament per un adult que signarà l’autorització corresponent.

4.2. TRACTAMENT DELS RETARDS I LES FALTES INJUSTIFICADES DE
L’ALUMNAT
Els retards hauran de ser justificats per la família per escrit (o per la comunicació telefònica el dia
del retard). El retards hauran de ser justificats en el termini de la setmana on es produeixi el retard.
En cas de no justificació es procedirà de la següent manera:
Retards:
-

L’acumulació de 2 retards o més en una setmana comportarà l’assistència obligada al
centre un dimecres de 16.00 h a 18.00 h, on es portaran a terme determinades tasques de
neteja, manteniment del centre o lectives. El cap d’estudis/TIS avisarà per telèfon a les
famílies i supervisarà la sanció.

Pel què fa a les faltes d’assistència aquestes hauran de ser justificades en el termini de la
setmana on es produeixi la falta. En el cas que es tracti d’una falta prevista aquesta es pot
justificar per avançat per escrit També es pot trucar per telèfon a primera hora del matí per
justificar l’absència.
Tots els justificants s’hauran de lliurar a consergeria.
Faltes injustificades:
-

Per l’acumulació de 2 o més dies en una setmana de faltes sense justificar, l’alumnat serà
sancionat amb l’assistència obligada al centre un dimecres de 16.00 h a 18.00 h on es
portaran a terme determinades tasques de neteja, manteniment del centre o lectives. El
cap d’estudis/TIS avisarà per telèfon a les famílies i supervisarà la sanció.

El recompte de retards i faltes injustificades es farà des de direcció. El full per anotar els retards i
les absències estarà a la sala de professors. Si s’escau es farà arribar a les famílies un extracte
dels retards o faltes d’assistència dels seus fills.
La reiteració de faltes injustificades obligarà a la Direcció a comunicar-ho a Serveis Socials.
Si es tracta d’una absència de llarga durada, els pares hauran de justificar oficialment l’absència (
notificació del metge, ...).
El no compliment de les diferents sancions comportarà que aquestes es dupliquin. El no
compliment reiterat de les sancions podrà comportar l’obertura d’un expedient disciplinari.
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4.3. CONTROL DE L’ASSISTÈNCIA DIÀRIA DE L’ALUMNAT
a. A la primera sessió de cada dia el/la professor/a ha de passar llista al grup que li
correspongui i ha d’apuntar els alumnes que faltin en un full del talonari d’absències (en
trobareu a la sala de professors). Aquest taló es diposita al vidre de la porta d’entrada de
l’aula. (En cas de no faltar cap alumne es diposita igualment).
b. Els professors de guàrdia/TIS han de recollir els talons i comprovar que els tinguin tots
(primer quart d’hora). A continuació ha de telefonar a les famílies, excepte que els alumnes
o la família hagin comunicat la falta prèviament
c. Després de la trucada, el professor de guàrdia s’encarregarà d’anotar les absències en el
full setmanal de la sala de professors. En el cas que un alumne arribi tard, el marcarà amb
una “R” i anotarà qualsevol canvi en la situació inicial, i tot seguit romandrà a la sala de
guàrdia tota l’hora en cas que no hagi de substituir cap professor/a.
d. Les incidències, respecte a l’assistència, al llarg del matí seran anotades pel conserge o
TIS del centre
e. Si un alumne té previst no assistir al centre un o uns dies determinats (malaltia, assumptes
familiars, ...) cal que ho notifiqui / justifiqui per escrit (Justificant absència alumnat) i el lliuri
a consergeria. El conserge ho anotarà al full setmanal fent constar també la “P” (permís).
Cap alumne podrà sortir del centre si no és recollit per un adult, que signarà el full
de permís.
f.

Quan es facin sortides extraescolars, els responsables de la sortida han de deixar
fotocòpia de les llistes dels assistents al conserge i a direcció. Aquest full s’enganxarà al
costat dels fulls d’absències i el professor de guàrdia comprovarà que els alumnes que no
assisteixen a la sortida són al centre i traspassarà les absències al full setmanal de faltes.
Els justificants d’absència s’hauran de lliurar a consergeria. Els alumnes tenen una
setmana per justificar les faltes..
Les faltes d’assistència que coincideixin amb exàmens s’hauran de justificar amb
documentació oficial (visita mèdica, etc.).

Funcions específiques dels tutors
a. Comunicar el procediment de justificació de faltes als alumnes.
b. Fer un seguiment de les faltes dels alumnes i recordar-los que han de presentar els
justificants d’aquelles faltes que siguin justificables. S’informarà a la reunió de tutors de les
faltes d’assistència i retards.
c. Recordar als tutors individuals l’estat de justificació dels seus tutorants.
d. Amonestar oralment els alumnes d’acord amb el pla d’absentisme.

Funcions específiques dels tutors individuals .
a. Fer un seguiment de les faltes dels alumnes i recordar-los que han de presentar els
justificants d’aquelles faltes que siguin justificables.
b. Amonestar oralment els alumnes d’acord amb el pla d’absentisme.
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Funcions específiques del cap d’estudis
a. Buidat dels fulls de control d’absències setmanals.
b. Seguiment i traspàs de la informació als tutors individuals.
c. Amonestar i sancionar els alumnes amb molts retards o faltes injustificades.
d. Comunicar a les famílies les sancions originades per la no justificació de les faltes i retards.

4.4. APLICACIÓ DEL PROTOCOL D’ABSENTISME ESCOLAR DE
MANLLEU
• RESUM DEL PLA D’ABSENTISME DE MANLLEU
1. OBJECTIU
Aconseguir la plena escolarització de tots els infants i adolescents de Manlleu, reduint al
màxim l’absentisme escolar durant la segona etapa d’educació infantil, les etapes
d’educació primària i l’educació secundària obligatòria.
2. TIPOLOGIA D’ABSENTISME

3. JUSTIFICACIÓ DE LES FALTES





Cada centre gestiona la justificació.
Des del nostre centre sempre que l’alumne falta o es preveu que faltarà es demana
que la família ho comenti al centre a través del tutor de grup o el tutor individual, el
qual informe al conserge i a la TIS, que són els que normalment truquen a casa i ho
anoten als fulls de la sala de professors.
La Cap d’estudis passa les faltes, tant justificades com injustificades a una graella
d’excel.
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Quan un alumne no ve al centre es truca a la família, si aquesta no ha trucat
prèviament, per informar-la i estar al cas del que passa.
Si un alumne falta sovint la TIS podria arribar anar a casa per veure que passa.

4. PAUTES D’ACTUACIÓ
Absentisme puntual (faltes < 5% de l’horari lectiu)
Control per part dels centres.
 Trucada telefònica per part del centre a la família
 Tutor/a està alerta i fa seguiment de la situació
 Intervenció preventiva des de l’acció tutorial i altres actuacions del centre.
Absències justificades per la família en excés.
Requereixen un tractament diferenciat per la implicació de la família en la justificació
(causes molt diverses: malaltia crònica, rebuig escolar...).
 Tutor/a convoca a la família a una entrevista al centre escolar i fa seguiment de la
situació Intervenció preventiva des de l’acció tutorial i altres actuacions del centre.
Absentisme intermitent per períodes de retorn al país d’origen o vacances
 Tutor/a i/o director/a convoca a la família a una entrevista al centre•
 Direcció informa a inspecció educativa
 Seguiment perquè l’alumne/a pugui tornar al seu entorn habitual per facilitar-ne
l’adaptació i arrelament (Comissió de garanties d’admissió).
Absentisme moderat (faltes entre el 5 i el 25% de l’horari lectiu)
 Reunió amb la família, diagnòstic de les causes del comportament absentista,
intervenció des de l’acció tutorial.
 S’involucren altres agents educatius, depenent de les causes. Si es tracta de
causes més lligades amb la metodologia, el currículum i la part escolar:
desmotivació, falta d’hàbits d’estudi, manca de perspectives pel que fa a la
formació, situació de l’alumne en el grup classe, es treballa conjuntament amb
l’EAP, TIS, en els centres on hi hagi, i la tècnica d’educació.
 Si es tracta de causes que impliquen risc familiar i social, s’ha de fer la coordinació
amb SSB. Si es tracta d’un cas no conegut per SSB, es presenta la situació en
l’espai d’assessorament i atenció de l’educadora social al centre, en el qual es fa la
valoració conjunta i pautes a seguir. Si és un cas conegut, i en funció de la
intensitat de l’absentisme i dels factors de risc, es treballa a la Comissió Social
(CS).
Absentisme regular (més del 25% de faltes) i crònic (més del 75% de faltes)
A més del que està proposat en l’absentisme moderat, s’ha de tenir en compte:
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Elaboració d’un pla d’acollida i de retorn personalitzat segons la intensitat de
l’absentisme i en els casos en què l’alumne/a es reincorpori al centre després d’un
període d’absentisme.
Se n’encarregarien el professorat i els professionals involucrats, (EAP, el TIS on hi
hagi aquesta figura, tècnica d’educació...).
En aquest pla es clau la implicació del tutor/a d’aula, en la línia de garantir que es
generin condicions favorables pel seu retorn al grup-classe.

5. CIRCUIT D’ACTUACIÓ

41

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

6. FUNCIONS DELS DIFERENTS AGENTS













Equip directiu
Vetllar perquè els tutors i el professorat facin una detecció i seguiment acurat dels
alumnes en risc d’absentisme i/o abandó.
Garantir l’aplicació dels procediments establerts.
Designar el referent d’absentisme del centre.
Informar els òrgans i les institucions competents quan s’escaigui.
Citar a les famílies quan s’escaigui.
Dissenyar el pla d’acollida de les famílies al centre (que expliciti la importància de
l’assistència per a l’èxit escolar i que incorpori la detecció de factors familiars de
risc).
Impulsar mesures preventives (organitzatives, formatives, metodològiques, etc).
Fer una tasca de sensibilització continuada sobre l’absentisme amb tots els
professionals que intervenen en el centre, donant a conèixer els indicadors de risc i
establint els mecanismes de seguiment corresponents.
Crear i o aprofitar les comissions específiques des de les quals abordar les
respostes a l’absentisme escolar







Professorat
Controlar diàriament l’assistència i els retards de l’alumnat.
Detectar problemàtiques associades a l’absentisme de l’alumnat.
Coordinar la seva actuació amb la resta del professorat i agents educatius i socials.
Acollir l’alumnat absentista quan retorna a l’aula.





Tutor/a
Rebre les faltes diàries d’assistència i de retards de l’alumnat.
Comunicar o fer comunicar de forma immediata l’absència a les famílies, de
manera que quedi constància de la comunicació.
Desenvolupar el pla d’acció tutorial i fer el seguiment individualitzat de l’alumnat
absentista i la seva evolució (tutories individualitzades).
Citar a la família, i mantenir el vincle amb aquesta.
El/la tutor/a i el referent d’absentisme del centre, fan la diagnosi segons tipologia i
segons factors de risc.
També activen les mesures d’intervenció segons tipologia.
Comunicar les situacions no resoltes al referent del centre per a la posada en
marxa del circuit corresponent.
Vetllar per l’acollida de l’alumnat absentista quan retorna a l’aula.










Referent d’absentisme del centre (preferentment un membre de l’equip
directiu)
Aglutinar la informació sobre l’absentisme per tal que la comissió de centre
decideixi les intervencions a realitzar per part dels diferents professionals.
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Fer de nexe entre les intervencions externes i els tutors.
Fer el seguiment de les intervencions sobre els alumnes amb qui s’ha treballat.•
Servir de nexe amb la Comissió Local d’Absentisme.
Notificar els casos no resolts als responsables del Departament d’Ensenyament i a
la Regidora Municipal d’Educació perquè prenguin les mesures oportunes.
El/la tutor/a i el referent d’absentisme del centre, fan la diagnosi segons tipologia i
segons factors de risc. així també activen les mesures d’intervenció segons
tipologia



Tècnic d’Integració Social (TIS) (en aquells centres a on n’hi hagi)



D’acord amb les pautes del Departament d’Ensenyament 14 , correspon a
l’integrador/a social:
Desenvolupar habilitats d’autonomia personal i social amb alumnes en situació de
risc.
Participar en la planificació i desenvolupament d’activitats d’integració social.
Afavorir relacions positives de l’alumne/a amb l’entorn.
Col·laborar en la resolució de conflictes.
Intervenir en casos d’absentisme escolar.
Acompanyar els alumnes en activitats lectives i extraescolars.
Donar suport a les famílies en el procés d’integració social dels joves i infants.
Col·laborar en l’organització d’activitats de dinamització de l’ús del temps lliure i de
sensibilització social.










A la reunió d’inici de curs del Pla d’absentisme escolar de Manlleu es va arribar a
l’acord que els centres entraríem a l’aplicatiu d’absentisme de l’AGIRE tots els
casos a partir del 5% d’absentisme.
7. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ DE L’ABANDONAMENT ESCOLAR PREMATUR
DURANT EL CURS 2018 – 19
L’acció preventiva als centres educatius de secundària de Manlleu, entre ells l’institut del
Ter ,pel curs escolar 2018 -2019 s’emmarquen en les eines següents:
Acompanyament i orientació a les diferents transicions:
- Jornades Càpsula
- Tallers del catàleg d’educació
- Recurs “La maleta de les famílies”
- Accions del Pla Estratègic de la FP d’Osona
Treball en xarxa entre tots els agents del territori:
- Espais per a la coordinació de la intervenció dels diferents agents
- Protocol de derivació dels alumnes amb risc d’abandonament escolar prematur al servei
d’ocupació i formació de l’OPE
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Programes de diversificació curricular:
- Conveni acadèmic laboral: pràctiques laborals en empreses de Manlleu .
- Colònies Vogadors amb l’assistència dels alumnes de les aules obertes de Manlleu

5. ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT
5.1 Horari del professorat
 La jornada laboral del professor és de 37 hores i mitja setmanals distribuïdes de
la manera següent:
•

19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a
l’alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en
grup) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a
l’exercici d’aquestes funcions. Aquestes 19 hores es podran prendre com a mitjana
quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a
causa de variacions trimestrals.

•

9 hores d’activitats complementàries d’horari fix: guàrdies i altres vigilàncies,
reunions setmanals de departament o seminari, comissió d’atenció a la diversitat,
coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat, entrevistes
amb pares o tutors legals, manteniment del laboratori i aules específiques,
organització i execució de les accions que ofereix el centre en el marc de
determinats programes.

•

2 hores d’activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a
horari fix, (reunions d’avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb
pares o tutors legals, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb
professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, coordinació o
tutoria de les pràctiques de la formació inicial del professorat, tutoria de professors
novells i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director/a
del centre).

•

7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a
cursos i activitats de formació, etc, que no s’han de fer necessàriament al centre.
 El personal docent està obligat a complir l’horari establert i el calendari
d’activitats establert en la programació general anual del centre. També està
obligat a assistir als claustres, a les reunions d’avaluació, a les reunions dels
àmbits de coordinació que correspongui i a les altres reunions extraordinàries
no previstes en la programació general anual del centre que siguin degudament
convocades pel director.
 Els tutors tenen una reducció de dues hores lectives. D’una banda els tutors,
dedicaran una hora a la tutoria del grup classe i l’altra hora a la reunió de tutors.
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 D’altra banda, els caps d’àmbit tenen una reducció de dues hores lectives per la
reunió de caps d’àmbit, i per a qüestions relatives al funcionament diari dels
departaments (material, aules específiques ...).
 Les coordinacions tenen una reducció de dues hores lectives per la reunió de
coordinació i per a qüestions relatives al funcionament de la seva coordinació
5.2 Llicències i permisos



Les llicències són aprovades
pel director dels Serveis Territorials
tramitades i aprovades pels Serveis Territorials, i són concedides pels motius
següents:

Per cursar estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre
que hi hagi un informe favorable del director del centre. Per a assumptes propis, sense
retribució, la durada acumulada dels quals no pot excedir en cap cas els sis mesos cada
dos anys, en què cal la conformitat del director del centre. Per malaltia. Per exercir
funcions sindicals. Concedeix les llicències el director dels serveis territorials.
 Els permisos que són tramitats i aprovats pels Serveis Territorials es
concedeixen pels motius següents:
-

Naixement de fills/es prematurs/es.

-

Maternitat biològica, adopció o acolliment. (16 setmanes)

-

Paternitat.

-

Lactància.

-

Matrimoni / unió estable de parella.

-

Atenció d’un familiar.

-

Permís d’un any amb retribució parcial.

 Els permisos, que són tramitats i concedits pel director del centre, i que s’han
de sol·licitar amb anterioritat, són:
a) El progenitor o progenitora que no gaudeix del permís per maternitat té dret a un
permís de cinc dies laborables consecutius dins els deu dies següents a la data de
naixement o a l’arribada del menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas
d’adopció o acolliment.
b) Per trasllat de domicili sense canvi de localitat, un dia; amb canvi, fins a quatre
dies.
c) Per assistir a exàmens finals en centres oficials, un dia, i per a altres proves
definitives d’avaluació, alliberadores de matèria, en els centres esmentats, el temps
indispensable per fer-les.
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d) Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per
deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral (la causa ha de
justificar-se per escrit i el temps de permís serà l’indispensable per al compliment
del deure).
e) Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat,
un dia. Aquest permís és ampliable a dos dies si el matrimoni té lloc fora de
Catalunya.
f) Per a exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, durant el temps
necessari per dur a terme aquestes pràctiques, amb la justificació prèvia de la
necessitat de fer-ho dins la jornada laboral.
g) Per assistir a activitats de formació del Departament d’Ensenyament. Això inclou la
possibilitat d’assistència a jornades de formació durant un matí, dins l’horari lectiu.
h) Per atenció de fills/es amb discapacitat.
i) Per mort, accident, malaltia greu o hospitalització d'un familiar fins al segon grau
d'afinitat o consanguinitat, dos dies si l'esdeveniment es produeix a la mateixa
localitat, i fins a quatre dies si és en una altra localitat.
j) Per naixement d’un fill prematur
k) Per violència de gènere
l) Flexibilització horària recuperable per a visites o proves mediques i per a
reunions de tutoria: els directors o directores dels centres educatius públics poden
autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un mínim d’una hora i un màxim
de set per a visites o proves mèdiques del cònjuge i dels ascendents i descendents
fins al segon grau de consanguinitat o afinitat i per a reunions de tutoria amb els
docents responsables dels fills. El temps d’absència l’ha de recuperar la persona
afectada en el termini d’un mes a partir del dia que gaudeix del permís.

Recuperació hores:
Hores lectives: Sempre que sigui possible es canviarà o permutarà una hora de classe
amb altres professors.
Hores no lectives: Amb hores de permanència complint les tasques corresponents al dia
d’absència
Els permisos només seran concedits pels motius anteriors. El permís s’haurà de
demanar per escrit al director (document de sol·licitud de permís d’absència) i
aquest hi donarà el vistiplau .Després d’obtenir l’autorització del director aquest
n’informarà al cap d’estudis per tal de preveure les substitucions i atenuar-ne els efectes.
5.3 Faltes d’assistència i retards
Els directors dels centres han de registrar les absències justificades i injustificades del
personal adscrit al centre mitjançant l'aplicació informàtica de l'expedient d'absències,
disponible al portal ATRI (Gestió del temps > Expedients docents). S'ha d'especificar el
motiu de l'absència justificada segons la classificació següent:
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a. Absència per motius de salut de durada màxima de tres dies
consecutius
b. Absència per assistència a consulta mèdica
c. Absència justificada per concessió de llicència o permís
d. Encàrrec de serveis
e. Formació
 Justificació d'absències formalitzades a l'aplicació informàtica
•

Absències per motius de salut de durada màxima de tres dies consecutius

Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu
inici, amb una durada màxima de tres dies consecutius, s'han d'acreditar documentalment
mitjançant una justificació de presència o un document acreditatiu d'atenció mèdica, en el
qual han de constar el nom i cognoms del pacient, la data d'atenció mèdica i les dades
identificatives del centre o consulta mèdica.
Aquestes absències també es podran acreditar mitjançant declaració responsable de
l'interessat, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa
d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", disponible al
Portal de centre del Departament d'Ensenyament.
Els justificants o la declaració responsable s'han de fer arribar al director o
directora del centre on la persona presta serveis, el mateix dia en què es
reincorpora al lloc de treball.
Els interessats podran consultar el saldo d'hores d'absència per motius de salut al portal
ATRI (Gestió del Temps > Expedient d'absentisme).
•

Absències per assistència a consulta mèdica

L'assistència a una consulta mèdica ha de concertar-se fora de l'horari de treball; els
casos en què aquesta circumstància no sigui possible han de quedar degudament
acreditats mitjançant la declaració responsable de l'interessat, d'acord amb el model
"Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a
consulta mèdica", que es pot consultar al Portal de centre del Departament
d'Ensenyament.
L'assistència a una consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i
retornar al lloc de treball i s'ha d'acreditar documentalment mitjançant un justificant del
centre o de la consulta mèdica, en el qual han de constar expressament el nom i cognoms
del pacient i l'hora d'entrada i sortida del centre o consulta mèdica.
El justificant, juntament amb la declaració responsable, s'han de fer arribar al
director o
directora del centre on la persona interessada presta serveis, el mateix dia en què
retorna al lloc de treball.
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•

Absències justificades per concessió de llicència o permís

Com a absència justificada, els directors dels centres han de registrar tots els permisos
que són competència del director o directora i que estan detallats a Llicències i permisos
del personal docent, disponible al Portal de centre del Departament d'Ensenyament. Per
justificar aquest tipus d'absència cal seguir els criteris que s'especifiquen en el document
esmentat. Es poden registrar també com a justificades les absències provocades per
causes de força major, que han de correspondre a fets o situacions que, per la seva
naturalesa, no s'hagin pogut preveure ni evitar.
Correspon al director o directora del centre apreciar si l'absència té caràcter o naturalesa
de força major, tenint en consideració si el motiu de l'absència es pot resoldre en un horari
compatible amb la jornada de treball.
Recordeu que el permís s’haurà de demanar per escrit al director (amb el model de
document que se us proporcionarà) i aquest hi donarà el vistiplau
• Absències per encàrrec de serveis
Els encàrrecs de serveis s'han de comunicar al claustre i han de quedar registrats a
l'aplicació informàtica, a disposició de la Inspecció d'Educació
• Absències per motius de formació
S'inclouen en aquest supòsit les absències per motius de participació en cursos de
formació i altres activitats formatives dins el Pla de formació permanent dels professors,
que es justifiquen amb la conformitat de l'admissió de la persona inscrita.
 Supòsits d'absència i d'impuntualitat dels professors. Aplicació de la
deducció proporcional de retribucions
Si es produeix una absència o una impuntualitat de personal docent, el director o directora
del centre l'ha d'anotar a l'aplicació informàtica disponible a aquest efecte (cal especificar
les hores si l'absència és inferior a tota la jornada i cal especificar-ne els dies si l'absència
és de tota la jornada) i, si no hi havia permís concedit, ho ha de notificar immediatament a
l'interessat mitjançant el model corresponent, que es pot obtenir en la mateixa aplicació,
amb acusament de recepció; el director o directora ha de donar cinc dies hàbils a
l'interessat per tal que justifiqui la falta d'assistència o de puntualitat o presenti qualsevol
altra al·legació que consideri convenient.
Transcorregut el termini de cinc dies, el director o directora del centre ha de modificar a
"justificada" la qualificació de l'absència o bé n'ha de confirmar el caràcter d'injustificada",
segons correspongui, a l'aplicació informàtica. En aquest segon cas, s'obté de la mateixa
aplicació la resolució sobre la deducció de retribucions que s'aplicarà al docent, que el
director o directora ha de signar i notificar a la persona afectada. Aquesta deducció
proporcional de retribucions no té caràcter sancionador.
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5.4.

Justificació d'absències per motius de salut de durada superior a tres dies
(baixa per malaltia o incapacitat temporal)

Les baixes per malaltia o incapacitat temporal (absència per motius de salut de durada
superior a tres dies) no s'han de registrar a l'aplicació informàtica, ja que el control i el
seguiment d'aquestes llicències corresponen als serveis territorials.
Les absències produïdes per motius de salut de durada superior a tres dies s'han de
justificar necessàriament mitjançant el comunicat mèdic de baixa i han de seguir la
tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal. Tan bon punt el treballador
tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar per telèfon al director o
directora del centre on està adscrit, i fer-li arribar el comunicat de baixa -com a molt tard
l'endemà de l'expedició.
La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual
cosa els comunicats mèdics d'alta s'han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el
mateix dia de reincorporació al lloc de treball. Tan bon punt el treballador tingui
coneixement de l’alta ho ha de comunicar per telèfon al director .
5.5.

Altres aspectes a considerar

 Totes les faltes d’assistència s’han de justificar, sigui pel motiu que sigui. Els
professors han de presentar les justificacions després de tornar de l’absència
Sempre que es pugui s’haurà de justificar amb un document extern (per ex. amb un
justificant de visita mèdica, d’entrevista amb el tutor del fill/a, ...). Els justificants cal
lliurar-los al director.
 Quan es produeixi una falta d'assistència i no es justifiqui, es donarà un màxim de 5
dies per justificar-la. En cas contrari, constarà com a falta injustificada.
 En cas de malaltia, els professors que faltin més de tres dies consecutius (les
primeres 30 hores laborables d’absència no comporten descomptes retributius) al
centre hauran de presentar la baixa per malaltia..
 Abans del dia 5 de cada mes es publicarà la relació de faltes d’assistència
mensual, així com la suma acumulada d’hores dels mesos anteriors. L’esmentada
relació es posarà en coneixement del Consell Escolar periòdicament en sessió
ordinària.
 En cas de l’absència prevista d’un professor aquest deixarà la feina al cap
d’estudis, usant un formulari específic per a cada hora. En cas d’una absència no
prevista el professor hauria de trucar a 1a hora del matí i comunicar la feina que
han de fer els alumnes, o bé enviar-la per correu electrònic al centre. Si no és
possible s’agafarà material de la carpeta de l’àrea del professor/a que falta, que
custodia el cap d’estudis.
Tots els professors de guàrdia hauran de buscar la feina que han de fer els
alumnes a les safates de la sala de guàrdia. El professor de guàrdia, un cop
acabada la classe, recollirà la feina i la deixarà a la safata del professor
corresponent, perquè la pugui revisar i tenir en compte en l’avaluació dels alumnes.
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6. GUÀRDIES
6.1.Organització en cas d’absència d’un professor
El centre procurarà que els alumnes facin classe sempre. Així doncs, ens
organitzarem de la forma següent:
•

Absència prevista d’un professor/a:

1. Es pot fer un canvi de classes:
a) Per acord entre dos professors, que ho comunicaran al cap d’estudis. Un
cop rebut el vistiplau es podrà notificar als alumnes.
b) Per indicació del cap d’estudis, que sempre respectarà l’hora d’entrada i
sortida del centre i qui un cop fet el canvi, ho comunicarà als alumnes.
2. Si el canvi de classes no és possible, el professor de guàrdia es farà responsable
del grup classe: lliurarà la feina prevista pel professor que substitueix i la recollirà al
final de classe. Aquesta feina la trobarà a la sala de professors i a la safata de
l’hora corresponent.
Nota: en cas de fer-se un canvi de classes, la falta no comptabilitzarà en el resum
mensual de faltes.
•

Absència no prevista d’un professor/a:

1. El professor de guàrdia es farà càrrec del grup classe. En referència a la feina que
pot lliurar als alumnes, pot optar per:
a) Fer una activitat de la seva àrea en cas de ser també professor titular del
grup classe.
b) O bé, agafar material de la carpetes de l’àrea del professor/a que falta que
es custodia a prefectura d’estudis. per a les faltes imprevistes, repartir-ho als
alumnes i recollir-ho a final de classe.
c) També hi ha l’opció que el professor enviï la feina per correu electrònic a les
adreces del director o del cap d’estudis, no al correu del centre.
•

Absències de professors motivades per sortides i/o activitats

Quan el professorat acompanyant a una sortida i/o activitat tingui classe en un grup que
no participa de la mateixa, haurà de deixar la feina programada al cap d’estudis, amb les
instruccions corresponents perquè la pugui fer el professor/a de guàrdia o el professor a
qui li pertoqui fer la substitució.
A l’hora d’assignar el professor substitut, es respectarà el següent ordre:
a) Els professors que queden lliures de classes perquè el seu grup classe
participa en la sortida.
b) El professor de guàrdia.
Els professors que no intervinguin en el grup classe, quedaran com a professors de
guàrdia.
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6.2.Guàrdies en hores lectives
És deure del professorat de guàrdia:
 Iniciar un recorregut per tot l’institut immediatament després que soni el timbre
d’entrada a classe per comprovar que les activitats es desenvolupen amb tota
normalitat. Avisar els alumnes, quan s’escaigui, de l’absència d’un professor i
donar-los les instruccions oportunes per garantir el control de la situació.
 A primera hora del matí recollir els talons d’absències de les aules i fer les
trucades telefòniques a les famílies dels alumnes absents. La TIS o el professor
de guàrdia s’encarregarà de fer el buidat dels talons i anotar les absències al
full setmanal d’assistència.
 Signar l’informe de guàrdia i anotar les dades dels alumnes expulsats que es
presentin a la sala de professors, així com qualsevol observació que consideri
oportuna.
 Portar els alumnes expulsats a l’espai de guàrdia, vigilar-los i donar-los feina en
cas que no en portin.
 Fer-se càrrec dels grups d’ESO afectats per l’absència del seu professor.
Mantenir a l’aula tots els alumnes del grup i vetllar perquè facin la feina de
l’assignatura corresponent, que ha d’haver deixat el professor absent. En cas
que no hi hagués material programat per treballar el crèdit, proposarà l’activitat
que consideri més adient.
 Atendre, quan s’esdevingui, els alumnes accidentats en aquella hora.
6.3.Guàrdies en hores d’esbarjo
És deure del professorat de guàrdia:
 Recórrer els passadissos, després que soni el timbre de sortida i fer sortir al pati
els alumnes que estiguin a l’interior de l’institut.
 Distribuir-se per les diferents zones de vigilància per garantir el total
funcionament.
 Vetllar per la bona convivència, el respecte de l’entorn, i quan calgui, restablir
l’harmonia.
 Atendre, quan s’esdevingui, els alumnes accidentats a l’esbarjo.
 En cas d’alguna incidència prou important, fer-ho constar per escrit i prendre les
mesures oportunes.
 Durant l’esbarjo no hi pot haver alumnes dins el centre sense cap professor/a.
 Vetllar per garantir la neteja del pati per part dels alumnes que els pertoca.
 Protocol a seguir a l’hora d’esbarjo els dies de pluja
Un cop decidit que les condicions meteorològiques són tan adverses que desaconsellen
sortir al pati, s’actuarà de la següent manera:
 L’alumnat romandrà a la seva aula, procurant mantenir-les en un ordre escaient.
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 S’esmorzarà a l’aula procurant no embrutar gaire el terra i tirant els papers i la
brossa a les escombraries.
 Es sortirà per tandes i amb ordre al lavabo.
 El professorat de guàrdia es distribuirà de la següent manera: un professor a
l’àrea dels lavabos, un professor al distribuïdor de primer d’ESO, un professor al
distribuïdor de segon d’ESO, un altre al de tercer i quart d’ESO i un altre al nou
mòdul. La resta de professors de guàrdia i la TIS donaran suport on més sigui
necessari
 En cap cas els alumnes manipularan els ordinadors de l’aula.

7. FULL DE CONTROL DE DEURES
Finalitat
La finalitat principal del full de control de deures és que els pares/mares o tutors legals de
l’alumne/a puguin disposar d’una informació actualitzada de l’evolució del seu fill/a pel que
fa a les tasques de treball diari a l’aula, i així poder ajudar-lo en la planificació i execució
de les tasques que se’ls encomanen per reeixir en els aprenentatges i en l’adquisició
d’hàbits i aptituds que els permetin el seu desenvolupament com a persones i, com a
ciutadans i ciutadanes del nostre país. Alhora el full pot servir com element d’avaluació i
seguiment del volum de treball exigit als alumnes per curs i per això esdevindrà un
element de seguiment fiable i potent per al tutor, i que, de ben segur, contribuirà a la
modificació d’estratègies pedagògiques adreçades a la reorientació de l’alumne/a d’acord
amb el seu treball i procés
Procediment
Cada alumne/a disposarà d’una agenda de control de deures que li serà lliurada pel
tutor/a el primer dia de classe. Aquesta agenda està dividida per setmanes i per dies
El tutor individual farà un seguiment dels deures de cada setmana . Els darrers fulls de
l’agenda estan destinats a la comunicació família-centre.
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8. NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE
 Respecte a les persones
•

Tractar amb respecte tota la comunitat educativa (professorat, conserge, personal
de secretaria, pares, companys,…) Cal evitar les agressions físiques i verbals, els
gestos despectius o amenaçadors, el to de veu desafiant, ...

•

Cal procurar que les expressions i les paraules siguin sempre un instrument de
comunicació, evitant insults, ofenses, grolleries, paraulotes, humiliacions,
coaccions, etc

•

Respectar les diferències i no discriminar ningú pel seu origen, aspecte físic, sexe,
orientació sexual ni per la seva manera de ser.

•

Denunciar davant d’un adult (professor, tutor/a, família, equip directiu) qualsevol
situació, que posi en perill la integritat física o psicològica, o suposi qualsevol tipus
de vexació o humiliació de qualsevol membre de la comunitat educativa.

•

Generar un ambient favorable a l’estudi, una conducta correcta i un clima d’ordre i
silenci, tant a l’aula com altres espais del centre (passadissos, pati, lavabos...).

•

Mostrar respecte en les intervencions: demanar la paraula, respectar el torn de
paraules, escoltar els altres i respectar les seves opinions, parlar amb el to
adequat...

•

Resoldre les diferències i els problemes que puguin sorgir per mitjà del diàleg
raonat i respectant les opinions diferents.

•

Participar en trobades de mediació com a mitjà per a resoldre conflictes.

•

Entendre l'autoritat com un servei necessari i per tant, admetre-la i respectar-la i
en conseqüència, exercir-la amb humanitat i sense cap abús, en tot cas es
considerarà una falta greu qualsevol actitud que posi en risc la integritat física,
emocional o psicològica pròpia o dels altres.

 Respecte a la higiene i hàbits de salut
•
•
•

No es pot fumar, ni consumir, ni promoure el consum de substàncies que puguin
crear dependència en tot el recinte escolar.
No es pot menjar ni beure a les aules ni als passadissos, cal fer-ho a l'hora de
l'esbarjo.
A l’Institut s’hi ha d’anar net i endreçat, vestit adequadament per anar a un
centre educatiu, i no s’acceptarà l’ús de gorres o altres elements anàlegs com
caputxes . No es podrà portar cap tipus de vestimenta que impedeixi la
realització d’activitats curriculars, la comunicació interpersonal, la identificació
personal, o que atempti contra la salut o seguretat personal de la resta de la
comunitat educativa.
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•

Per realitzar l'assignatura d'Educació Física és obligatori dur roba d'esport, és a
dir, sabates esportives, xandall o similar. El casc és obligatori quan es vagi amb
bicicleta.

•

Caldrà portar una bata de cotó per treballar al laboratori i l’aula de tecnologia. Es
recomana també portar els cabells lligats i evitar els mocadors voluminosos al
cap per seguretat en el treball desenvolupat al laboratori i a l’aula de tecnologia.

•

Respecte al material i instal·lacions del centre

•

Tractar acuradament l'edifici, les instal·lacions, els lavabos, el mobiliari, el material i
l'entorn de l’ institut

•

Mantenir els espais nets: no es poden embrutar les classes, els passadissos, els
lavabos o els patis.

•

Tothom serà responsable del material que li és assignat i per tant, en farà un bon
ús. També cal respectar amb la mateixa cura les instal·lacions del centre. En
conseqüència, tot el professorat del centre vetllarà perquè les aules siguin netes,
estiguin en ordre i s'evitin desperfectes.

•

Els alumnes procuraran desplaçar-se ordenadament, a poc a poc i sense cridar
per les instal·lacions ni donar cops a les portes o al mobiliari ni molestar als
companys.

•

Per facilitar l’ordre a l’aula i les tasques de neteja, cada professor ha de vetllar per:
a. Mantenir la distribució de les taules deixant espai per a la mobilitat del
personal.
b. Col·locar les cadires a sobre les taules en el moment d’acabar l’última classe
en aquella aula.
c. Després d'un examen cal que s'ordeni la classe i no es deixin ni les taules ni
les cadires escampades.
d. Es vigilarà (també a l'hora de l'esbarjo i al migdia) que els llums quedin
apagats i les finestres i la porta, tancades.

•

Al final de la jornada lectiva les taules dels alumnes hauran de quedar
completament buides. Els llibres i d’altre material es guardaran a les guixetes o a
casa. El material que es trobi es guardarà a consergeria.

•

Les bates de laboratori i d’altre material han d’estar degudament identificades amb
el nom de l’alumne/a propietari.

•

Per treure material fora del centre caldrà el permís de Direcció, sota la
responsabilitat del professor i sempre i quan no afecti el bon funcionament del
centre.
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•

Quan un alumne/a - o grup d'alumnes - hagi de fer ús, fora de l'horari lectiu, de les
instal·lacions, caldrà que el professor/a que ha encarregat la tasca ho comuniqui a
direcció i es faci responsable del control de l'aula i de l'activitat.

•

A qualsevol espai del centre els alumnes han d’estar sempre acompanyats d’un
professor/a.

•

En cas de voler utilitzar una aula que no és l’assignada, caldrà informar al cap
d’estudis en primer lloc, i un cop donat el vistiplau, utilitzar-la. En finalitzar la sessió
cal deixar en ordre les dues aules.

 Respecte a les classes
•

La puntualitat és una mostra de respecte cap als altres; cal ser puntual, doncs,
tant a l'inici com a l'acabament de les classes i en les altres sessions de treball;
òbviament el professor, i no el timbre, indicarà el final de la classe.

•

Els alumnes han de portar el material necessari per la classe i per les reunions de
treball i realitzar les tasques encomanades.

•

No es pot sortir de l’aula entre classe i classe. En els casos dels desdoblaments,
grups de reforç i optatives, l’alumnat ha de ser a l’aula corresponent abans que el
professor tanqui la porta.

•

Només es pot anar al lavabo a l’hora del pati. Durant les classes o entre les
classes no es podrà fer servir.

•

Quan el professorat entra a classe, l’alumnat ha de:
e. Seure al seu lloc.
f. Tenir el material sobre la taula (llibres, llibreta i bolígraf).
g. Romandre en silenci

•

Durant la classe l’alumnat ha de :
h. Seguir i obeir les instruccions del professorat.
i.

Demanar i respectar el torn de paraula.

j.

Seure correctament.

k. Romandre al seu lloc, llevat que ho autoritzi el professorat.
l.

Fer servir el seu propi material (bolígrafs, gomes, ..), especialment en els
exàmens. No es pot demanar ni deixar material als companys. Cal marcar el
material propi.

m. Tractar amb respecte tota la comunitat educativa (professorat, companys,
conserge, pares...). Cal evitar, sobretot, les agressions físiques, els insults,
els gestos despectius o amenaçadors, el to de veu desafiant, les amenaces,
les preguntes impertinents, ...
n. Fer un bon ús del full de control de deures: apuntar- hi sempre els deures i
els exàmens.
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•

Normalment la distribució de taules i cadires de l’aula serà en grups de 4 alumnes.
La distribució serà canviant i dinàmica, adaptable al tipus de tasques que s’hagi
de realitzar dintre de l’aula.

•

Es procurarà no arrambar les taules i les cadires dels alumnes a les parets,
sobretot per la banda de les finestres, per evitar desperfectes en la xapa o en els
recollidors de les corretges de les persianes.

 Respecte al pati
•

No es pot jugar de forma violenta.

•

Cal entrar a classe quan ho indiqui el professor.

•

Cal seguir en tot moment les instruccions dels professors de guàrdia.

•

Cal aprofitar l’hora del pati per anar al lavabo i no esperar als últims minuts.

•

La neteja dels espais del pati la faran els mateixos alumnes. Cada setmana un grup
classe diferent serà l’encarregat de netejar l’espai d’esbarjo. Els alumnes del grup
encarregat es distribuiran pels diferents dies.

 Respecte als lavabos
•

Durant les hores de classe els lavabos estaran tancats.

•

Al lavabo només s’hi podrà anar durant les hores d’esbarjo. Excepcionalment per
accedir al lavabo en hores de classe caldrà demanar permís al professor de l’aula.
L’alumne haurà de demanar a consergeria la clau del lavabo.

•

Es farà un ús responsable de les instal·lacions i materials ubicats als lavabos.

 Respecte a l’ús dels ordinadors i la pissarra digital de l’aula:
•

Pel que fa als ordinadors connectats a les pissarres digitals, només els podran
utilitzar els professors, que en cap cas permetran que els alumnes els utilitzin i/o
els manipulin.

•

Pel que fa als ordinadors d’aula cooperativa sols es podran fer servir amb
autorització del professor que gestiona l’activitat. Un cop finalitzada la feina a
realitzar caldrà assegurar que l’aparell queda correctament apagat.

•

Si algun ordinador o portàtil no funciona s’informarà el coordinador informàtic.

•

Per evitar la transmissió de virus electrònics es recomana no utilitzar pen-drives.
Si es necessita guardar alguna informació, es farà preferentment al correu
electrònic propi, o al Drive.

•

Cal parar els projectors de les pissarres digitals amb el botó “off” si han d’estar
inactius més de 15 minuts. El botó “blank” només serveix si no es vol que
l’alumnat visualitzi el que fa el professorat a l’ordinador per un període curt de
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temps (accés a carpetes). Al cap de pocs minuts es bloqueja i cal reiniciar tot el
sistema.
•

Cal assegurar-se que quan s’abandoni una aula tots els llums i aparells
electrònics estiguin desconnectats.

 Respecte al treball amb ordinadors fixes i portàtil
•

Els ordinadors són propietat del centre i per això si un alumne provoca una
destrossa o avaria degut al mal ús s’haurà de fer càrrec de la seva reparació o
restitució.

•

L’ús de l’ordinador es farà sempre seguint les pautes que indiqui el professor.

•

Les pantalles hauran d’estar abaixades quan no es treballi directament amb
l’ordinador i la pausa no sigui suficient com per aturar-lo.

•

S’ha de fer un ús responsable de la connexió a la xarxa: en cap cas, no es poden
descarregar pel·lícules, jocs, cançons o d’altres fitxers no relacionats amb el seu ús
acadèmic.

•

No està permesa la connexió a xats, facebook o qualsevol altra xarxa social, si no
és per indicació del professorat.

•

El professorat té tota l’autoritat per retirar l’ordinador a l’alumne en cas que observi
un ús inapropiat del mateix.

•

Els ordinadors s’endreçaran al carro o bossa corresponent sota la supervisió del
professorat present a l’aula.

 Respecte a la utilització d’aparells electrònics
El centre ha redactat una NORMATIVA SOBRE L’ ÚS RESPONSABLE DELS
DISPOSITIUS MÒBILS AL CENTRE que signaran totes les famílies.
NORMES:
•

•

•

Dintre el recinte escolar no hi ha cap urgència que justifiqui la utilització del
telèfon mòbil. Les famílies, en qualsevol moment, poden trucar al centre i, en
cas de necessitat justificada, l´alumnat també pot demanar fer ús del telèfon
de l´Institut.
Pel que fa a la sostracció, pèrdua o deteriorament d´aquests dispositius
electrònics, l´Institut no se´n fa responsable i no iniciarà cap mena de gestió o
denúncia davant les autoritats.
Dins de les aules i d’altres espais de l’interior del centre es prohibeix l’ús dels
dispositius mòbils a tot l’alumnat, excepte amb autorització expressa del
professorat que es troba a l’aula per a usos didàctics i/o finalitats
pedagògiques. Els dispositius mòbils hauran d’estar completament apagats i
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guardats a la motxilla o guixeta. En cap cas es podran portar a les butxaques i
menys deixar-los a la vista.
•

A l’hora del pati es podran utilitzar els dispositius mòbils però respectant a la
resta de la comunitat educativa.
• Està totalment prohibit registrar sons, vídeos o fer fotografies , fora de les
activitats guiades pel professorat que així ho requereixin. Les manques de
respecte provocades per possibles enregistraments de sons, vídeos,
fotografies o similars amb algun dispositiu mòbil seran sancionades de manera
rigorosa i sotmeses a la legalitat vigent. Cal ser molt conscient que qualsevol
membre de la comunitat educativa (professorat, alumnes, personal PAS,
pares...) pot prendre les mesures legals oportunes en el cas que es vulneri la
seva imatge
L’article 18.1 de la Constitució cita com a fonaments els drets a l’honor, a la
intimitat i a la pròpia imatge. Els pares han de saber que són responsables jurídics
de les actuacions de llurs fills que lesionin els drets dels altre
•

Per això, quan un alumne/a usi aquests aparells (a excepció d’alguna activitat
docent que ho requereixi de forma puntual i amb el permís del professor/a),
s’estableixen les següents sancions:
1. El/la professor/a marcarà incidència lleu al full de notificació i l’aparell serà
requisat i portat al cap d’estudis. Se li tornarà al dia següent als pares o
tutors legals.
2. En cas de reincidir una segona vegada, se li requisarà durant tres dies. Es
tornarà als pares o tutors legals.
3. En cas de reincidir una tercera vegada, se li requisarà durant una setmana.
Es tornarà als pares o tutors legals

 Respecte als llibres i material didàctic
•

Cal recordar als alumnes que cal tractar els llibres amb cura, ja que es reutilitzen
cada curs i han de durar el màxim de temps possible.

•

A finals de curs, cada professor/a recollirà els llibres de la matèria que ha impartit.
Abans de recollir-los cal comentar a l’alumnat que esborri tot allò que s’hi hagi
pogut escriure; si s’observa algun llibre en mal estat o algun alumne/a l’ha perdut,
caldrà notificar-ho a direcció i comentar a l’alumne/a en qüestió que haurà
d’abonar l’import del llibre.

•

Tot el material imprès en forma de dossiers que generi l'activitat acadèmica dels
seminaris s'haurà de preveure amb suficient antelació. A ser possible haurien de
ser dossiers reutilitzables, és a dir, que les activitats s’hagin de fer en els fulls
corresponents.
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•

Per poder disposar dels llibres i dels dossiers l’alumnat haurà de pagar prèviament
la quota de material i llibres.

 Altres normes de funcionament
•

Durant els canvis de classe, els alumnes o es quedaran a dins de l'aula o es
dirigiran ordenadament a l'aula que els correspongui sempre acompanyats pel
professor receptor que els retornarà a l’aula un cop acabada l’activitat; tant en un
cas com en l'altre es prepararan per a la propera matèria. Els professors de
guàrdia vetllaran per l’ordre als passadissos durant aquests canvis.

•

Caldrà mantenir un silenci discret (parlar amb falset) als passadissos durant
l'horari de classes, sobretot si el grup fa desplaçaments entre aules.

•

Evitar qualsevol acte que, de forma injustificada, alteri el desenvolupament normal
de les activitats del centre.

•

Totes aquestes normes de convivència del centre són igualment aplicables a les
activitats i les sortides que es fan fora del centre, així com en qualsevol activitat
extraescolar dins o fora del centre.

RECORDAR A L’ALUMNAT I EXIGIR EL COMPLIMENT DE TOTES LES NORMES
ANTERIORS SERÀ COMPETÈNCIA DE TOT EL PROFESSORAT DEL CENTRE

9. NORMES DE CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA
Tots els membres de la comunitat escolar tenen el dret a una bona convivència i el deure
de facilitar-la. Les regles de convivència als centres educatius s'han de basar
genèricament en els principis democràtics i específicament en els principis i normes que
deriven de la Llei d’Educació de l’any 2010.
9.1.

Mesures que ajuden a millorar la convivència al nostre centre

•

Adaptació del currículum dels alumnes amb més dificultats.

•

Suports amb dos professors a l’aula

•

Aula oberta a 4t d’ESO

•

Desdoblaments.

•

Inclusió en el PAT d’activitats que ajudin a desenvolupar les habilitats de relació i
l’educació emocional.

•

Metodologies més dinàmiques i participatives a l’aula, promoció de l’aprenentatge
cooperatiu.
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•

Posada en comú a les reunions d’equip docent de les diferents dificultats,
metodologies i estratègies a seguir.

•

Projecte de mediació escolar. La mediació és la millor eina per gestionar els
conflictes entre alumnes.

•

Pla de suport conductual positiu: A les tutories es treballen les conductes
desitjables per a una bona convivència.

•

Pla educatiu de conducta: check-in check-out

•

Acció tutorial intensa: el tutor individual té un contacte freqüent amb els alumnes
més problemàtics per portar-ne un seguiment.

•

Intensificació del contacte amb les famílies.

•

Intervenció d’altres serveis externs: EAP,CSMIJ, Serveis Socials, ...

•

Hora conductual els dimarts o dijous de 4 a 6 de la tarda.

Cal que tot el centre actuï de manera conjunta i rigorosa segons les normes de
convivència general pactades.
9.2.

Pautes d’obligat compliment per tota la comunitat educativa en relació a la
convivència al centre

•

Tota amonestació oral seriosa, discussió d’un conflicte s’ha de fer en un despatx,
en privat (màxim un professor i un membre de l’equip directiu, si cal testimoni) i
amb tota la calma. Mai al mig del grup classe, o en un passadís on hi ha altra gent,
o amb la presència d’altres professors no implicats en l’afer.

•

Coherència en l’actuació. Quan donem una consigna, una ordre, una promesa,
etc., hem de ser molt conseqüents en el compliment per part nostra del que s’ha dit
i sempre ho hem de complir.

•

Marcar límits molt clars, respectar-los i fer-los respectar, amb contundència però
sempre i al mateix temps amb molt afecte. Cal que sàpiguen el que poden fer i el
que no.

•

Flexibilitat en l’actuació davant dels alumnes. En segons quins moments és millor
deixar el tema per una estona més tard i tractar-lo amb ell en un despatx, ja que
tots estem massa nerviosos, però cal una conseqüència pel que s’hagi fet.

•

Tot comportament sancionable ha de tenir una conseqüència (de tipus reparador,
de prestació d’un servei, un càstig a l’hora del pati, una amonestació oral en un
despatx i lluny del grup, etc. ...). aplicable pel propi professor en el cas d’una sanció
o amb l’aplicació d’un full de notificació de conducta contrària a la disciplina.

•

Atribuir a l’alumne la responsabilitat de les conseqüències dels seus actes. El noi o
la noia ha de comprendre que si hi ha un càstig és per que ELL/ELLA ha fet i dit
alguna cosa que implica aquesta conseqüència, és ell/ella qui ha fet allò que no és
acceptable.
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•

Tractar l’alumne amb respecte, sempre i en tot moment. Si nosaltres no el
respectem ell tampoc no ho farà, ni a nosaltres ni als companys professors.

•

No caure en la provocació de l’alumne (ens posaríem al seu nivell). La provocació
no és res personal, molt sovint és per cridar l’atenció i/o és el reflex del seu
malestar. Mantenir sempre la calma i si en aquells moments no estem calmats, ja
tractarem el tema unes hores més tard o l’endemà si convé. Aconseguirem molt
més des de la calma que des del neguit.

•

Si haguéssim d’intervenir en una baralla, caldria enfocar la intervenció tenint en
compte aquests criteris:
-

Aturar la baralla evitant totalment el contacte físic amb els alumnes:
Estendre braços i fer de barrera de separació. MAI AGAFAR-LOS!

-

Si no estan gaire enfadats cal preguntar-los què volien aconseguir, i que
s’ho parlin ells, com ho podrien haver resolt, i si estan molt enfadats cal
deixar que es calmin i parlar-ne més tard. Sempre és millor que siguin ells
que resolguin el seu conflicte abans que nosaltres intentem fer justícia.

•

Mantenir una relació positiva amb la família. Iniciar les entrevistes amb les famílies
durant el primer trimestre per poder establir un vincle.

•

Tenir molta cura de les informacions que fem circular en relació a l’alumnat i la
manera i el lloc on ho fem. El professor pot parlar del treball i comportament de
l’alumne, dins la seva matèria, de les dades objectives per escrit que tindrà dels
altres professors o de les dades del butlletí de notes. No està però autoritzat a fer
ús d’informacions confidencials sobre un alumne o una família fora de les reunions
oficials i professionals de centre, equip docent i claustre.

9.3.

Conductes contràries a la convivència

Les conductes i els actes contraris a la convivència dels alumnes són objecte de correcció
pel centre si tenen lloc dins el recinte escolar o durant la realització d'activitats
complementàries i extraescolars o la prestació de serveis escolars de menjador i transport
o d'altres organitzats pel centre. Igualment, comporten l'adopció de les mesures
correctores i sancionadores que escaiguin els actes dels alumnes que, encara que tinguin
lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats per la vida escolar o hi estiguin directament
relacionats i afectin altres alumnes o altres membres de la comunitat educativa.
Les conductes contràries a la convivència poden ser de dos tipus:
a. Conductes contràries a les normes de convivència del centre.
b. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.
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9.3.1. Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures
correctores
•

Conductes contràries a les normes de convivència:


Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.



Els actes lleus d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la
comunitat educativa.



Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats a
classe, al pati i al centre.(xerrar a classe, molestar a un companys, etc.)



Quedar-se a les aules en moments no autoritzats i sense supervisió d’un/a
professor/a.



Menjar i beure a les aules. Només es podrà beure a l’aula sota prescripció
mèdica.



No portar l’equipament d’educació física, el material d’educació visual i plàstica,
el material de música i en general el material necessari per al bon
desenvolupament de les classes.



Fer ús d’aparells electrònics al centre (mòbils, mp4, ...) sense permís del
professorat.



Fer un ús inadequat dels ordinadors.



El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, o
del material d’aquest o del de la comunitat escolar.



No presentar repetidament els deures i treballs assignats pel professorat.



Embrutar el centre.



Fer servir vocabulari groller a l’aula.



Córrer i cridar per dins del centre.



Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat
escolar, que no constitueixi una falta greu o que comporti l’incompliment
d’algunes de les normes de convivència del centre.

 Es poden sancionar els actes contraris a les normes de convivència del centre
realitzats per l’alumnat dins del recinte escolar o durant la realització d’activitats
complementàries i extraescolars.
 Igualment, es poden sancionar les actuacions de l’alumnat que, encara que dutes a
terme fora del recinte escolar, estiguin motivades o directament relacionades amb
la vida escolar i afectin els seus companys o companyes o altres membres de la
comunitat educativa.
 La reiteració de conductes contràries a les normes de convivència pot ser
considerada una falta greu.
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9.3.2. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre i
sancions aplicables.
•

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre:


Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions
a altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de
llurs pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur
integritat personal.



L’agressió física o amenaces a membres de la comunitat educativa. Les
baralles en el centre.



L'alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del
centre, el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre,
la falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la
suplantació de personalitat en actes de la vida escolar.



Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials
per a la salut i la integritat personal dels membres de la comunitat educativa, i la
incitació a aquests actes.



El deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del
centre, del seu material o dels objectes i les pertinences dels altres membres de
la comunitat educativa. Els alumnes que, intencionadament o per negligència,
causin danys a les instal·lacions o el material del centre o en sostreguin material
han de reparar els danys o restituir el que hagin sostret, sens perjudici de la
responsabilitat civil que els correspongui, a ells mateixos o a les mares, als
pares o als tutors, en els termes que determina la legislació vigent.



Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les
activitats del centre.



La reiteració de conductes contràries a les normes de convivència en el centre.

9.3.3 Actuacions previstes
Davant d’una actitud contrària a les normes de convivències les mesures correctores
podran ser:
a. Amonestació oral i/o escrita:
Qualsevol professor/a pot amonestar oralment o per escrit (a l’apartat de comunicacions a
la família dels fulls de control de deures) un alumne/a que tingui una conducta
inadequada, tant a classe com a la resta del recinte escolar sense que impliqui sanció o
incidència.
Si l’amonestació és escrita, el professor/a que l’ha posada s’ha d’encarregar de
comprovar posteriorment que els pares l’han signada.
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b. Full de notificació de conducta contraria a la convivència
a. Sanció interna:
El professor/a que ha detectat la conducta inadequada pot sancionar l’alumne/a amb unes
tasques concretes que el mateix professor/a controlarà (exercicis, dies sense pati, neteja
de l’aula, recollida de papers del pati, canvi de lloc a l’aula, etc.). El professor omplirà el
full de notificació de conducta contrària a la convivència assenyalant la casella on diu
sanció. També anotarà els motius de la sanció i les tasques correctores. Farà una
fotocòpia del full per donar-la a l’alumne que la farà arribar a la seva família. Aquesta
còpia s’haurà de retornar signada al professor en el termini d’un dia.
Si el procés es conclou correctament (la sanció està signada per la família) i l’alumne ha
complert la mesura correctora establerta), el full de sanció signat per la família es lliurarà
al cap d’estudis i no es sumarà al recompte general d’incidències de l’alumne/a.
Si el procés no es conclou correctament (perquè l’alumne/a no compleix la sanció, no
retorna el full signat per la família etc.), el professor marcarà també en el full de notificació
la casella d’incidència lleu i el farà arribar al cap d’estudis que decidirà les mesures
sancionadores més adients.
El cap d’estudis comunicarà setmanalment als tutors individuals tota la informació relativa
a les sancions corresponents als seus alumnes.
b. Full d’incidència:
Qualsevol professor/a pot posar una incidència, tant a classe com a la resta del recinte
escolar, a qualsevol alumne/a que tingui un comportament contrari a les normes de
convivència del centre.
El/la professor/a que posi la incidència marcarà en el full de notificació de conducta
contrària a la convivència la casella d’incidència lleu i anotarà les causes d’aquesta i si
s’escau la mesura o mesures correctores. En el cas que l’alumne sigui expulsat de l’aula
també s’anotarà en el full de notificació. Així mateix el/la professor/a comunicarà
telefònicament als pares la incidència i també prendrà nota de la resposta de la família.
El full es farà arribar al cap d’estudis. També farà arribar una còpia del full al tutor
individual.
El professor/a pot decidir si el full d’incidència comporta una expulsió de classe o no. Cal
tenir ben present que l’expulsió de l’aula d’un/a alumne/a és una estratègia que sols es
pot utilitzar quan s’han esgotat tots els altres recursos.
En cas que el full d’incidència comporti expulsió de classe el procediment serà el següent:
-

Si un alumne és exclòs de la classe ho és únicament amb un full d’incidència
i l’expulsió comporta l’anada de l’alumne a la sala de guàrdia .Per tant,
durant les classes, no hi pot haver cap alumne als passadissos, ni que sigui
momentàniament.

-

L’alumne/a anirà a la sala de guàrdia. El professorat de guàrdia anotarà en
el full de guàrdia el nom de l’alumne/a, el curs , el nom del professor/a que
l’ha expulsat i l’hora en que s’ha produït l’expulsió.
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-

El professor que hagi expulsat l’alumne sempre haurà de posar-li alguna
feina per fer durant l’estona que estigui fora de l’aula i s’ha d’encarregar de
comprovar que l’hagi fet quan el torni a tenir a classe.

-

Si es donés la circumstància que no hi hagués cap professor de guàrdia
aleshores se’n faria càrrec el membre de l’equip directiu que estigui de
guàrdia.

Els fulls d’incidència i les expulsions de l’aula seran gestionades pel cap d’estudis.
9.3.4. Mesures reparadores i correctores :
La Comissió de convivència serà l’encarregada de gestionar les diferents notificacions de
conducta contrària a la convivència per tal de poder-ne donar una resposta detallada en
funció de cada cas. D’entre les opcions possibles hi hauria:
a. Servei de mediació.
Quan el motiu de la sanció pugui ser resolt a través de la mediació, es derivarà les
persones implicades al grup de mediació del centre sota la supervisió dels orientadors
educatius. La mediació és la millor eina per gestionar els conflictes entre alumnes.
(competència dels orientadors educatius).
b. Contracte de conducta (Competència de prefectura d’estudis).
Un alumne tindrà un contracte de conducta quan l’equip de professors consideri que
aquest sistemàticament no es comporta correctament a l’aula tot i l’aplicació de diferents
mesures correctores.
Es seguirà el següent procediment:
•

El cap d’estudis lliurarà a l’alumne el contracte de conducta setmanalment (dilluns a
primera hora). En farà el seguiment i el recollirà el següent dilluns quan li lliurarà
l’altre contracte.

•

El cap d’estudis comprovarà que el contracte estigui signat pels pares.

•

Aquest contracte ha de servir perquè l’alumne millori el seu comportament i
conseqüentment, redimir els fulls d’incidència acumulats – per cada setmana de
bon comportament ( 80% correcte) se li reduirà un full d’incidència.

•

En cas que un alumne posi dificultats en lliurar el contracte o bé s’hi negui, es
comunicarà a la família.
c. Hora conductual

Els alumnes sancionats hauran de venir els dimarts i/o dijous de 16.00 h a 18.00 h. La
supervisió anirà a càrrec de la TIS i l’equip directiu.
d. Realització de tasques reparadores i/o la restitució econòmica dels danys
causats.
L’alumne sancionat haurà de fer tasques reparadores i/o abonar el cost econòmic
corresponent als danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la
comunitat educativa. Les tasques reparadores es faran els dimarts i/o dijous de 16.00 h a
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18.00 h de la tarda sota la supervisió de l’equip directiu. Aquesta mesura correctora
s’anotarà en el full de notificació que es farà arribar al cap d’estudis.
e. Suspensió del dret a participar en activitats, sortides, extraescolars per un
període màxim d’un mes.
Aquesta mesura la podrà proposar l'equip docent. Per acumulació de conductes contràries
a les normes de convivència, es podrà excloure qualsevol alumne/a de les activitats
complementàries i sortides que organitza el centre.
f. Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del
centre.
Quan un/a alumne/a cometi un acte greu es comunicarà a direcció. El director podrà
decidir (sempre que el fet no impliqui la necessitat d’un expedient ) una expulsió cautelar
d’entre 1 i 5 dies lectius, d’execució immediata, o la prohibició d’assistir a la classe d’una
matèria determinada per un període determinat. Tot i això s’obrirà un expedient cautelar
que es tancarà sense considerar el procediment de tràmit i audiència dels pares/mares
amb escrit formal.
g. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes
Durant el període de la suspensió l’alumne ha de romandre al centre efectuant els treballs
acadèmics que se li encomanin.
h. Suspensió del dret d’assistència al centre
L’alumne/a realitzarà determinats treballs acadèmics fora del centre. El tutor o tutora
individual ha de lliurar a l’alumne o a l’alumna un pla de treball de les activitats que ha de
realitzar i establirà les formes de seguiment i control durant els dies de no assistència al
centre per tal de garantir el dret a l’avaluació contínua. En el moment de reincorporar-se al
centre, cal que el tutor individual citi a l’alumne/a i la família per tal de fer-ne l’acollida i
revisar les tasques acadèmiques que se li havien encomanat. Si l’alumne/a es reincorpora
al centre sense presentar els treballs o presentant-los amb clara deficiència, es
considerarà que no ha complert la sanció imposada i passarà de nou a la Comissió de
convivència.
i. Canvi temporal de grup o classe de l’alumne.
j. Expedient disciplinari.
Quan a un alumne se li obri un expedient disciplinari per acumulació d’expulsions o per
actes d’indisciplina greus, el director li podrà aplicar una sanció immediata de prohibició
d’assistència al centre per un període màxim d’una setmana lectiva sense esperar a la
resolució de l’expedient.
Es procurarà que el procés de l’expedient es resolgui el més aviat possible (en un termini
màxim de 15 dies).
Els expedients seran incoats per professorat del centre, seguint l’ordre alfabètic a partir de
la lletra sortejada a principi de curs (primer claustre).
Quan un alumne cometi una agressió física o verbal que sigui percebuda com a tal per
l’altre alumne, o un altre membre de la comunitat educativa, l’agressor serà expulsat de
forma cautelar i immediata, durant cinc dies lectius i se li obrirà un expedient disciplinari.
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Normalment se seguirà el següent barem en els expedients disciplinaris referits a la
reiterada i sistemàtica realització de conductes greument contràries a les normes de
convivència del centre:
 (1r expedient): suspensió del dret d’assistència al centre durant cinc dies lectius
(amb treballs acadèmics a casa) o realització al centre de tasques educadores.
 (2n expedient): suspensió del dret d’assistència al centre durant deu dies lectius
(amb treballs acadèmics a casa) o realització al centre de tasques educadores.
 (3r expedient): suspensió del dret d’assistència al centre durant quinze dies lectius
(amb treballs acadèmics a casa).
 (4t expedient): inhabilitació per cursar estudis al centre per un període de tres
mesos, pel que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic si el període és
inferior o inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre.
Treballs acadèmics per als sancionats:
Mentre l’alumne/a no pot assistir al centre per sanció haurà de fer uns treballs obligatoris.
Si l’alumne/a es reincorpora al centre sense presentar els treballs o presentant-los amb
clara deficiència, es considerarà que no ha complert la sanció imposada i, per tant,
l’expedient restarà obert i continuarà el procés sancionador.
Expedients disciplinaris:
Decret 102 / 2010 d’autonomia dels centres educatius
Article 25
Garanties i procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la
convivència.
9.4.

Gradació de les mesures correctores i de les sancions:

Per tal de graduar les mesures correctores i les sancions, s'han de tenir en compte les
següents circumstàncies:
•

Es consideren circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l’actuació
de l’alumnat:
 El reconeixement espontani de la seva conducta incorrecta.
 No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a la
convivència en el centre.
 La petició d'excuses en els casos d'injúries, ofenses i alteració del
desenvolupament de les activitats del centre.
 L'oferiment d'actuacions compensadores del dany causat.
 La falta d'intencionalitat.
 Quan no es pugui arribar a un acord de mediació perquè la persona
perjudicada no accepti la mediació, les disculpes de l'alumne/a o el
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compromís de reparació ofert, o quan el compromís de reparació acordat
no es pugui dur a terme per causes alienes a la voluntat de l'alumne/a.
•

S’han de considerar circumstàncies que poden intensificar la gravetat de
l’actuació de l’alumnat:
 Que l'acte comès atempti contra el deure de no discriminar a cap membre
de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe, religió o per
qualsevol altra circumstància personal o social.
 Que l'acte comès comporti danys, injúries o ofenses a companys d'edat
inferior o als incorporats recentment al centre.
 La premeditació i la reiteració.
 Col·lectivitat i/o publicitat manifesta.

10. PLA D’ACOLLIDA PROFESSORAT NOU AL CENTRE
Benvingut/da a l'Institut del Ter
Hem elaborat aquesta petita guia per tal que puguis conèixer millor el nostre centre i per
ajudar-te en la teva estada amb nosaltres. Volem facilitar-te tant com sigui possible l'accés
a tota la informació que necessitis, de manera que desenvolupis amb eficàcia la teva
tasca.
PRESENTACIÓ DE LA GUIA D’ ACOLLIDA
La guia que et presentem està estructurada en diferents apartats. D'altra banda,
conscients que la guia no pot preveure totes i cadascuna de les circumstàncies i
demandes personals, estem a la teva disposició l'equip directiu i, de ben segur, els
companys de departament i d'equip docent per aclarir-te qualsevol dubte o ajudar-te en el
que calgui: no et sàpiga greu de demanar-nos-ho.
QUÈ CAL FER EN ARRIBAR AL CENTRE:
1) Identificar-se a consergeria.
2) Presentar-se a secretaria. Acolliment per part de l’equip directiu
3) Lliurar la credencial a secretaria
RESPONSABLES

Director/a

TASQUES

•
•

Presidir la reunió d’acollida del professorat nou al centre l’ 1
de setembre .
Presentar i/o lliurar la documentació corresponent
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•

•
•
•
•
•
Cap d’estudis

•
•

•

•
•
Coordinador/
pedagògica

•
•
•
•

Secretari/a

Coordinador TIC
Cap d’àmbit

•
•
•
•
•
•

(documents de treball,...)
Explicar els aspectes generals del centre, tipus
d’ensenyament, model organitzatiu, aspectes bàsics de
funcionament...
Presentar l’equip directiu, coordinadors, caps d’àmbit, etc.
Gestionar si s’escau
la sol·licitud de contrasenyes
(xtec,saga)
Explicar el procediment de comunicació d’absències del
professorat i de petició de permisos i llicències.
Ensenyar l’edifici i les seves instal·lacions .
Presentar el pla d’emergència i donar línies bàsiques
d’actuació en casos d’emergència
Informar sobre l’horari marc del centre i normativa d’entrades
i sortides.
Lliurar assignació de grups/matèries/ horari personal del
professor/ llistat alumnes i matèries . Notificar els càrrecs
(tutoria, coordinació...)
Explicar les normes de convivència del centre i els
procediments associats (absències i incidències de l’alumnat)
.
Explicar el procediment seguir en les guàrdies d’aula i de
pati....
Explicar el procediment d’avaluació pel que fa referència a
l’entrada de qualificacions al programa SAGA
Presentar l’equip docent al professorat nou.
Repassar les característiques específiques del grup
d’alumnes
Si és tutor/a de grup : Repassar les funcions dels tutors/es i
el funcionament de les tutories de grup
Com a tutor individual: Lliurament de la carpeta de tutor/a
individual
Lliurar la fitxa de dades personals del professor
Si s’escau donar-li accés al drive del professorat
Lliurar les claus d’entrada del centre i de la taquilla personal
Donar d’alta al professorat nou al moodle del centre i
proporcionar contrasenyes d’accés
Donar a conèixer l’estructura i organització de l’àrea .
Donar a conèixer el funcionament de l’àrea - Matèries i
assignatures que imparteix i crèdits corresponents - Criteris
d’elaboració i revisió de les programacions - Programació de
les matèries, crèdits per cada curs .
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•
•
•

Explicar el procediment de compres de l’àrea .
Informar de les sortides de l’àrea i de l’ avaluació de les
activitats de l’àrea: sortides, xerrades, conferències, etc
Informar del Pla de formació permanent (Departament
d’Educació)

QUÈ CAL FER EN MARXAR DEL CENTRE
1) Retornar el material específic del centre (claus...) a secretaria. ( a finals de curs o al
finalitzar la substitució )
2) Recollir la credencial a secretaria. ( en el cas de substitució)
3) Complimentar l'enquesta que et lliuraran a secretaria.(Durant el 1r trimestre en el
cas de professorat nou i al final de la substitució en el cas de professorat substitut)

11. SERVEI DE REPROGRAFIA
•

S’ha de preveure l’encàrrec de les còpies amb unes 24 h d’antelació. Els originals
es deixaran a la safata que hi ha a la taula del costat de consergeria. El conserge ,
un cop fetes les còpies les deixarà a la safata de cada professor/a. Cal omplir
degudament el full per encarregar les fotocòpies.

•

El professorat també podrà imprimir directament des dels ordinadors de la sala de
professors. En aquest cas podran treure les còpies de la fotocopiadora ubicada a la
sala de reunions. El professorat evitarà utilitzar la fotocopiadora de consergeria.

•

Les còpies encarregades es lliuraran al professorat en el termini de 24 hores.

•

L’última recollida d’encàrrec de fotocòpies del matí es farà a les 12 del migdia.

•

Cal evitar les urgències de fotocòpies a les 8 del matí. El conserge no ho podrà
atendre.

•

Per a encàrrec de dossiers, cal lliurar els originals amb un mínim de 5 dies
d’antelació.

•

Si no es dóna cap indicació, les còpies es faran per les dues cares del paper.

•

A les hores d’esbarjo el conserge ha d’atendre els encàrrecs de fotocòpies dels
alumnes.
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12. PROTOCOLS DE RESERVA I UTILITZACIÓ
D’APARELLS AUDIOVISUALS I MULTIMÈDIA
 El centre disposa de diferents aparells audiovisuals i multimèdia (càmera de
fotos, vídeo, gravadora de so, projector portàtil...) guardats a consergeria o
administració.
Auxiliar administrativa: Càmera de fotos, vídeo
Conserge: Bosses amb ordinadors portàtils i carro de portàtils
•

El professorat que els vulgui utilitzar haurà de demanar-los al conserge i/o la
auxiliar administrativa, deixant signat el registre de sortida del mateix (nom del
professor, data i motiu d’ús).

•

En retornar l’aparell es comprovarà que el seu estat sigui correcte i caldrà tornar
a signar el registre de tornada del mateix (data de retorn i estat).

•

El conserge i/o la auxiliar administrativa, seran els encarregats de portar el
registre del préstec.

•

El professorat que utilitzi aquests aparells es fa responsable del seu bon ús i
correcta manipulació. Haurà d’estar al cas de les autoritzacions sobre l’ús de les
imatges dels alumnes.

•

Després d’utilitzar qualsevol aparell (càmera de fotografiar o de fer vídeo), cal
descarregar les imatges.

 Per reservar el material armari TIC:
1. Cal fer-ho amb 48 h d’antelació avisant a consergeria que en prendrà
nota a l’agenda i comprovarà la disponibilitat de l’armari i de l’aula.
2. Es prioritzarà la reserva d’ordinadors per a aquelles matèries
especifiques de l’àrea curricular TAC. Per a la resta de matèries es
podrà reservar per dues setmanes seguides com a màxim.
3. La connexió i desconnexió de l’armari anirà a càrrec del conserge.
Ningú pot tocar-ho sense la seva presència. En cap cas pot manipular
aquest material l’alumnat.
4. El professorat serà el responsable d’anotar el nom de l’alumne que ha
utilitzat cada ordinador i les possibles incidències en el full de registre.
També haurà de comprovar que es retornen dins l’armari tots els
portàtils utilitzats
5. El conserge serà el responsable d’anar a buscar i retornar l’armari
TIC (cinc minuts abans de l’acabament de la classe)
 Per reservar les bosses amb ordinadors portàtils :
1. La reserva s’ha de fer a consergeria amb 48 hores d’antelació.
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2. Es prioritzarà la reserva d’ordinadors per a aquelles matèries especifiques
de l’àrea curricular TAC. Per a la resta de matèries es podrà reservar per
dues setmanes seguides com a màxim.
3. Un cop feta la reserva cal tenir ben present que els ordinadors sols tenen
una autonomia de 90 minuts i que la recàrrega requereix unes dues hores,
aproximadament.
4. El professorat serà el responsable d’anotar el nom de l’alumne que ha
utilitzat cada ordinador i les possibles incidències en el full de registre.
També haurà de comprovar que es retornen dins les bosses tots els portàtils
utilitzats
5. El conserge serà el responsable d’anar a buscar i retornar les bosses amb
els ordinadors portàtils. ((cinc minuts abans de l’acabament de la classe).
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C)
PLANIFICACIÓ
XERRADES,
TALLERS, ACTIVITATS I SORTIDES
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1. PROTOCOL DE SORTIDES
 Podem distingir tres tipus de sortida :
•

Sortides de tutoria:

Al llarg del curs s’acostuma a organitzar una sortida gratuïta de tutoria en la que participen
tots els alumnes de l’institut.
•

Sortides didàctiques o curriculars :

Aquestes sortides educatives estan incloses en les programacions de les àrees. Aquestes
sortides són obligatòries per als alumnes de l’assignatura organitzadora.
•

Sortides especials:
Són les sortides de més d’un dia de durada o d’un caire més lúdic .
Falta determinar les sortides especials que es faran durant aquest curs escolar.

 PLANIFICACIÓ
•

Els departaments a la seva primera reunió de principi de curs confeccionaran la
llista de sortides previstes per a tot el curs, desglossada per trimestres i indicant les
dates corresponents, despeses de monitoratge i entrades, objectius pedagògics,
avaluació de la sortida i professorat responsable.

•

Des de Coordinació pedagògica es comprovarà que cada sortida s’ajusta a la
normativa (aprovació pel Consell Escolar, número de professors acompanyants,...),
que no hi ha cap coincidència en les dates previstes i que les sortides es
reparteixen equitativament al llarg dels tres trimestres.

•

La coordinació pedagògica és la responsable, juntament amb la resta de direcció
del lloguer del transport, pagament de les activitats que es realitzaran en les
sortides, etc. i de vetllar que les despeses globals s’ajustin al pressupost.

 APROVACIÓ
•

Qualsevol sortida, visita i viatge ha d’haver estat aprovada i comunicada
prèviament al Consell escolar a començament de curs o amb una antelació mínima
d’un trimestre. No es pot fer cap sortida sense aquesta aprovació. El fet que una
sortida hagi estat aprovada no obliga necessàriament a fer-la, és a dir, s’han
d’aprovar encara que no hi hagi seguretat de la seva realització. Un cop aprovat el
calendari de sortides és convenient no proposar-ne cap de nova si aquesta
ocasiona una despesa. Si és una sortida que no origina despesa caldrà que amb
una antelació mínima es comuniqui a coordinació pedagògica. Aquesta sortida no
prevista a principi de curs haurà de ser comunicada en la propera reunió del
Consell Escolar.
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 AUTORITZACIÓ FAMILIAR
•

L’autorització familiar general per a totes les sortides i activitats fora del centre es
demanarà inici de curs. Només en el cas de les estades de més d’un dia de durada
o en aquelles sortides o activitats especials (piscina, esports d’aventura, platja, ...)
es demanarà una autorització especial als pares o tutors legals dels alumnes.

 DATES
Es procurarà de no programar sortides per la setmana anterior al final del trimestre, ja que
en aquest període acostuma a haver-hi exàmens. També s’intentarà reduir al mínim les
sortides durant el mes de maig. I durant el Ramadà .
 ASSISTÈNCIA DELS ALUMNES
Totes les sortides didàctiques incloses en les programacions de les àrees es consideren
part important del currículum i, per tant, l’assistència és obligatòria (excepte les activitats
que, tot i ser d’un dia només, suposin una important despesa per a les famílies). L’alumnat
que no pugui participar en l’activitat ha d’assistir al centre. La matèria que organitza la
sortida haurà de preparar alguna activitat alternativa per a aquest alumnat,
Seria convenient que a la reunió de pares el tutor ja comuniqués a les famílies la previsió
de les sortides i els informés de la importància de participar-hi. El tutor individual i/o la TIS
haurien de fer un acompanyament a aquells alumnes i famílies que per qüestions socioculturals i/o econòmiques no assisteixen a les sortides.
 ORGANITZACIÓ DE LA SORTIDA
•

Amb suficient antelació (com a mínim dues setmanes abans de la sortida), es
passarà als alumnes i als pares una carta informativa amb totes les dades i el preu
de la sortida:

•

Aquesta carta l’escriurà el coordinador pedagògic amb la informació que li farà
arribar el departament o professorat organitzador de la sortida (què es visitarà, el
material necessari, l’horari de la sortida, ...) i la farà arribar al professorat
responsable de la sortida. Es posarà una data límit per al pagament de la sortida.
La carta també s’enviarà per correu e-mail a les famílies. (ho faran des de
secretaria)

•

El professorat responsable de la sortida serà l’encarregat de fer arribar i de
comentar la carta informativa als alumnes que hi participaran.

•

Totes les notes informatives de les sortides han de tenir el registre de sortida del
centre.

•

El coordinador pedagògic omplirà els fulls de registre de la sortida i vetllarà pel
retorn de l’imprès d’autorització familiar per fer la sortida per aquells casos que no
van signar l’autorització general per a totes les sortides a inici de curs, o per quan
es tracti d’una sortida especial o en el cas de no assistir a la sortida. Els
justificants de pagament es lliuraran a secretaria
75

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

•

El coordinador pedagògic confirmarà al cap d’estudis els alumnes que
participaran a la sortida perquè pugui preveure la incidència en les activitats
lectives.

•

Es confirmarà a l’empresa contractada pel transport el nombre d’alumnes que
participen a la sortida com a mínim amb 5 dies d’antelació. El coordinador ho
comunicarà al director i si el transport és en autobús aquest trucarà a l’empresa de
transport per confirmar el viatge. .

 PROFESSORAT RESPONSABLE I ACOMPANYANT
•

S'ha de garantir que el grup d’alumnes que participen en la sortida siguin
acompanyats pel professorat que l’ha organitzat (professorat responsable).

•

El professorat responsable de la sortida serà l’encarregat d’informar els alumnes,
engrescant-los i despertant en ells l’interès necessari per participar en la sortida.

•

També serà l’encarregat de fer arribar la carta de la sortida.

•

Els professors acompanyants haurien de ser preferentment professors que
tinguin el grup d’alumnes que participen a la sortida de tal manera que l’absència
del professor perjudiqui el menys possible les classes d’aquell dia.

•

Cada departament s'encarregarà de proposar els professors que acompanyaran els
alumnes d'acord amb els criteris indicats anteriorment. Es farà arribar la proposta al
cap d’estudis que en donarà el vistiplau.

•

Es necessita un professor acompanyant per cada vint alumnes. Encara que el
nombre d’alumnes sigui molt reduït no es pot fer cap sortida amb menys de dos
professors.

•

Els professors que participin en la sortida tant els responsables com els
acompanyants deixaran preparada feina pels alumnes amb qui tenien classe el dia
de la sortida.

•

La feina es donarà al cap d’estudis el dia abans de la sortida.

 OBJECTIUS I AVALUACIÓ DE LA SORTIDA
•

Per al bon funcionament del centre i de l’activitat s’ha d’avaluar l’activitat
desenvolupada tant per als que es queden com per als que hi van, excepte en
sortides de caire més lúdic

•

El professorat responsable de la sortida deixarà feina significativa sobre el
contingut de la sortida per als alumnes que no poden assistir a la sortida i que es
quedaran al centre. Si no venen al centre l’hauran de fer igualment a casa. El
treball de la sortida ha de ser avaluable.

•

Aquesta feina també es deixarà al cap d’estudis
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 PAGAMENT DE LES SORTIDES
A principi de curs es passarà a les famílies la informació corresponent a les sortides del
curs.
El pagament de les sortides es farà sortida per sortida ingressant l’import al compte de
l’institut amb una data límit i improrrogable abans de la sortida (una setmana abans
s’acabarà el termini de pagament)
•

Fora de termini no s’acceptarà cap més pagament.

•

Algunes sortides o activitats poden ser gratuïtes i així s’indicarà ala carta
informativa.

 TRANSPORT
•

Per als alumnes el lloc de sortida i tornada és sempre l’institut a no ser que s’indiqui
el contrari. El desplaçament d’aquests alumnes es podrà fer en tren o autobús
sempre amb un mínim de dos professors acompanyants.

 EL DIA DE LA SORTIDA
•

El dia abans de la sortida el coordinador pedagògic farà arribar al professorat
responsable de la sortida els fulls de registre de la sortida. Els deixarà a la seva
safata.

•

El mateix dia de la sortida el professorat responsable de la sortida, abans de sortir
passarà llista als alumnes a la seva aula i anotarà en els fulls de registre
corresponents a cada grup classe la seva assistència o no assistència a la sortida.
Tanmateix comprovarà l’assistència a l’ institut de l’alumnat castigat o d’aquell que
no va voluntàriament a la sortida.

•

En el cas que un alumne que hagués de participar a la sortida no hi fos s’ha de
trucar a casa seva abans de marxar per esbrinar els motius de la seva absència i
anotar-ho en els fulls de registre i indicar l’hora de la trucada.

•

Abans de marxar farà una fotocòpia dels fulls de registre dels grups classe que
participen en la sortida. Deixarà l’original dels fulls de registre de cada grup classe
a consergeria que els farà arribar a direcció i al professorat de guàrdia. Es
imprescindible que el professorat acompanyant de la sortida torni a comptar els
alumnes quan aquests siguin ja a l’autobús.

El professorat de guàrdia a l’institut s’encarregarà de trucar a casa d’aquells alumnes que
haurien de ser a l’ institut i no hi són.
L’alumnat que no ha anat a la sortida i que sigui a l’Institut quedarà sota la supervisió d’un
professor de guàrdia i treballarà la feina alternativa a la sortida.
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 CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA
•

Durant qualsevol tipus de sortida o d’activitat extraescolar, el professorat
acompanyant vetllarà pel bon comportament de l’alumnat. En cas que un alumne
no tingui un comportament adequat durant una activitat o sortida podrà ser
sancionat amb la suspensió del dret a participar de la primera activitat o sortida
següent organitzada pel centre.

 DESPRÉS DE LA SORTIDA
•

Després de cada sortida el professorat responsable d’aquesta farà arribar a
secretaria els rebuts o factures dels pagaments realitzats durant aquesta, i cap
d’estudis la informació de totes les incidències relacionades amb l’alumnat que ha
participat a la sortida, en cas de possibles sancions. És important escriure la
incidència i fer-la arribar a direcció `per poder determinar la sanció corresponent.

•

També completarà el full de valoració de la sortida penjat al moodle de
l’institut

 CRITERIS DE PARTICIPACIÓ A LES SORTIDES
Els criteris de participació en les activitats són diferents segons el tipus d’activitat.
•

Sortides de caire curricular d’un dia :

Tot i que la participació a les sortides de caire curricular d’un dia és de caràcter obligatori,
no hi podrà participar:
a) L’alumnat que hagi estat sancionat a no assistir a la sortida
b) L’alumnat al que se l’hagi obert un expedient disciplinari
c) L’alumnat que no hagi pagat la sortida
En qualsevol cas, l’àmbit que organitza la sortida tindrà l’opció de permetre la participació
a l’alumnat afectat pels criteris anteriors sempre que ho consideri oportú, atenent al
caràcter formatiu de la sortida.
El tutor individual informarà a la família de l’alumne sancionat , del motiu pel qual no pot
assistir a la sortida.
•

Viatges (sortides de caire lúdic i/o curricular de més d’un dia) i sortides de
caire lúdic-cultural d’un dia

El caràcter no obligatori de les sortides de més d’un dia i de les sortides de caire lúdiccultural, així com la necessària confiança que els responsables/acompanyants han de
tenir amb l’alumnat que hi participa, especialment en el cas dels viatges, fan que els
requisits per poder assistir a les mateixes siguin més estrictes.
En aquestes sortides no podrà participar:
a) L’alumnat que, tot i haver manifestat el seu desig de participar, no hagi satisfet els
pagaments corresponents en els terminis pactats;
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b)L’alumnat amb faltes d’assistència no justificades (més de 25);
c) L’alumnat que no hagi participat (sense justificació) en alguna de les sortides de caire
curricular programades al llarg del curs;
d) L’alumnat que hagi mostrat reiteradament conductes contràries a les normes del centre.
En aquest sentit, 3 incidències greus o 1 falta molt greu, acumulades durant tot el curs,
suposaran la inhabilitació per poder participar en el viatge o sortida lúdica .
El tutor/a individual i prefectura d’estudis
seran els encarregats/des d’informar els
alumnes i, si s’escau, les seves famílies, del motiu pel qual no poden assistir a la
sortida/viatge.
En qualsevol cas, seran els/les professors/es acompanyants, com a responsables de
l’alumnat a la sortida, els que tindrà l’última paraula per decidir sobre la participació de
l’alumnat en aquesta.

2. XERRADES, TALLERS I ACTIVITATS
TRIMESTRE

DATA

CURS

ACTIVITAT

MATÈRIA
RESPONSABLE

1r trimestre

Dilluns 1
d'octubre

4t ESO B

Projecte de Recerca

Tutoria

1r trimestre

Dilluns 8
d'octubre

4t ESO A i
C

Projecte de Recerca

Tutoria

1r trimestre

Dimecres 24
d'octubre

1r ESO A

Educació Viària

Tutoria

1r trimestre

Dimecres 24
d'octubre

1r ESO B

Educació Viària

Tutoria

1r trimestre

Dilluns 29
d'octubre

3 ESO A

M'agrado tal i com sóc

Tutoria

1r trimestre

Dilluns 29
d'octubre

3 ESO B

M'agrado tal i com sóc

Tutoria

1r trimestre

Dilluns 29
d'octubre

4 ESO A /
C

M'agrado tal i com sóc

Tutoria

1r trimestre

Dilluns 29
d'octubre

4 ESO B

M'agrado tal i com sóc

Tutoria

1r trimestre

Dimarts 30
d'octubre

2 ESO A

M'agrado tal i com sóc

Tutoria

1r trimestre

Dimarts 30
d'octubre

2 ESO B

M'agrado tal i com sóc

Tutoria
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1t trimestre

Dimecres 7 de
novembre

3r i 4t ESO
B

La prehistòria llegida en el genoma

Ciències

1r trimestre

Divendres 16
de novembre

3 ESO B

Les paraules no se les emporta el
vent

Tutoria

1r trimestre

Divendres 16
de novembre

3 ESO A

Les paraules no se les emporta el
vent

Tutoria

1r trimestre

Dijous 29 de
novembre

3 ESO A

Esmorzar complet i saludable

Ciències

1r trimestre

Dijous 29 de
novembre

3 ESO B

Esmorzar complet i saludable

Ciències

1r trimestre

Divendres
23 o 30 de
novembre

Delegats

Trobada de delegats i
delegades

Teulateams

1r trimestre

Dimarts 4 de
desembre

1 ESO A

Estratègies per afavorir el
desenvolupament de les
competències personals

Tutoria

1r trimestre

Dimarts 4 de
desembre

1 ESO B

Estratègies per afavorir el
desenvolupament de les
competències personals

Tutoria

4 ESO

Share

Tutoria

1r trimestre

LES DATES PER LES ACTIVITATS I TALLERS DEL 2N I 3R TRIMESTRE NO ESTAN
ENCARA CONFIRMADES.
CURS

ACTIVITAT

MATÈRIA
RESPONSABLE

2n trimestre

1r i 3r
d'ESO

Autors a les aules

Català i Castellà

2n trimestre

1r i 2n
d'ESO

Serpent de llibres

Català i Castellà

2n trimestre

3r d'ESO

Parlem de llibres. La biblioteca
recomana.

Català i Castellà

2n trimestre

1r d'ESO

Taller d’arqueologia i vida quotidiana

Tutoria

2n trimestre

3r d'ESO

La violència domèstica/ de gènere/
masclista

Tutoria

2n trimestre

4t d'ESO

Riscos sanitaris de les pràctiques de
tatuatge i pírcing

Tutoria

2n trimestre

4t d'ESO

Consum en festes locals, carnaval i
Sant Joan.

Tutoria

2n trimestre

4t d'ESO

Afectivitat i sexualitat.

Tutoria

TRIMESTRE

DATA
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2n trimestre

4t d'ESO

Del “no graduat” a estudiar una
carrera universitària

Tutoria

2n trimestre

4t d'ESO

La publicitat

Tutoria

2n trimestre

4t d'ESO

Flipart (DJ Tillo)

Tutoria

CURS

ACTIVITAT

MATÈRIA
RESPONSABLE

3r trimestre

1r ESO

Que no et posin de mal rumor!

Tutoria

3r trimestre

2n ESO

Descoberta de les fonts i la seva
problemàtica

Ciències

3r trimestre

2n ESO

Necessito el que compro?

Socials/CVE

3r trimestre

3r ESO

Necessito el que compro?

Socials/CVE

3r trimestre

3r ESO

Xerrada sobre drogues

Tutoria

3r trimestre

4t ESO

Com hem de fer una bibliografia?

Interdisciplinari

3r trimestre

4t ESO

Com i on buscar feina

Tutoria

3r trimestre

4t ESO

Economia Social i Solidària: una altra
manera de fer activitat

Socials

3r trimestre

4t ESO

Càpsula (orientació acadèmica i
professional)

Tutoria

TRIMESTRE

DATA

ALTRES ACTIVITATS AMB PARTICIPACIÓ D’ALUMNAT DEL CENTRE
 ACTIVITATS DE CELEBRACIONS FESTIVES A L’INSTITUT
•

Castanyada

31 d’octubre (dimecres)

A partir de les 12:30 hi ha prevista la celebració de la castanyada:
- Venda de castanyes i pastissos als alumnes per part dels alumnes de 4t
d’ESO
- Tallers a càrrec del professorat del centre
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•

Nadal

21 de desembre (divendres)

De 9 a 13 h. hi ha prevista la celebració del festival de Nadal al centre cívic Frederica
Montseny i una xocolatada
•

Carnestoltes/ Dijous llarder

28 de febrer (dijous llarder)

A partir de les 12:30 hi ha prevista la celebració del dijous llarder:
- Venda d’entrepans de botifarra a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO
•

Sant Jordi/concurs literari

23 d’abril (dimarts)

Per aquest dia hi ha previstes diferents activitats:
•

Participació d’alguns alumnes del centre al concurs de dibuix que organitza
l’Ajuntament de Manlleu
Els alumnes de 4t d’ESO vendran roses en horari lectiu i extraescolar a
diferents parades ubicades a la població
Certamen literari de Sant Jordi

Final de curs
21 de juny (divendres )
- Al matí es fa el comiat als alumnes de 4t d’ESO a càrrec dels alumnes de
cursos inferiors i del professorat
- A la tarda-vespre es fa el comiat oficial als alumnes de 4t dESO amb la
presència d’aquests , de les seves famílies, del professorat i d’autoritats de
la població

 ACTIVITATS REALITZADES PER L’ALUMNAT DE 4t d’ESO
Els alumnes de 4t d’ESO realitzen al llarg del curs diferents activitats per tal d’aconseguir
guanyar uns diners que els han de permetre costejar una part del viatge de fi d’etapa.
Algunes d’aquestes activitats són:
•
•
•
•

•
•
•

Sorteig d’entrades per anar al cinema
Sorteig de paneres
Venda de castanyes i pastissos als alumnes del centre per la castanyada en horari
lectiu
La cocció i la venda de castanyes del dimecres 31 d’octubre per la tarda fins el
diumenge 4 de novembre Els dos punts que han escollit per instal·lar les seves
parades són la Plaça Sanglas i Alsina i la rotonda de davant del cementiri . Es
realitza en horari extraescolar sota la supervisió i autorització de les famílies
Xocolatada per Nadal
Elaboració i venda d’entrepans de botifarra al centre amb motiu del dijous llarder.
Venda de roses per Sant Jordi en horari lectiu i no lectiu en diferents parades
ubicades al poble.
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•
•

Participació dels alumnes en el concurs de ràdio Moià “S’acaba el temps” . El
programa es realitza els diumenges en horari matinal.
D’altres activitats encara per determinar

 PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA DE RÀDIO MANLLEU “MANLLEU EDUCA”
- Dimecres 31 d’octubre: Programa sobre la celebració de la castanyada i de
Halloween
- Dimecres 24 d’abril: Programa sobre la celebració de Sant Jordi

3. SORTIDES
SORTIDES 1r ESO
TRIMESTRE

DATA

CURS

ACTIVITAT O SORTIDA

MATÈRIA
RESPONSABLE

PROFESSORAT
RESPONSABLE

1r trimestre

28/09/2018

Tots

Sortida de convivència inici
de curs: Itinerari fins el
naixement del riu
Ter.UlldeTer

Tutoria

Tots

1r trimestre

16/10/2018

1r i 2n
ESO

Obra de teatre: Mon pare és
un ogre

Llengües

Eva

1r trimestre

20-11-18 1r
B
22-11-18
1r A

1r
ESO

Sortida de Btt a Lourdes

Ed. Fisica

Sendo Costa

1r
ESO

Visita Aquàrium de
Barcelona (Hi anirem si
aconseguim les beques
entrades gratuïtes)
Visita jaciment arqueològic
de l'Esquerda i taller
d'antropologia

Ciències
naturals

Mireia Ylla i Trini

Socials

Trini

1r trimestre

2n trimestre

20 de març
2019

1r
ESO

2n trimestre

Març

Tots

Proves Cangur

Matemàtiques

G. Batlle

2n trimestre

per
determinar

1r
ESO

C. Naturals

Laia Torralba

2n trimestre

Del 2 al 5
d'abril de
2019
Setmana
Projecte
Vora Ter

1r i 2n
ESO

Setmana ambiental: neteja i
replantació del bosc del riu
del Gelabert (Marc Ordeix i
Èlia Bretxa)
English week a Tossa de
Mar

Anglès

Maria C. i Maria
F.

Gimcana L'enigma del Ter
(activitat inicial projecte Vora
Ter)

Projecte
VoraTer

Equip docent 1r
ESO

2n-3r
trimestre

1r
ESO
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2n-3r
trimestre

8 d'abril
2019

1r
ESO

Discover the river Ter

Projecte
VoraTer

Equip docent 1r
ESO

2n-3r
trimestre

5 d'abril
2019

1r
ESO

Projecte
VoraTer

Equip docent 1r
ESO

3r trimestre

23-abr-19

EVP

Fina Casacuberta

3r trimestre

28/05/2019

Alumn
es
selecci
onats
de tots
els
cursos
1r
ESO

Sortida per conèixer la
vegetació i la fauna que viu
al costat del riu Ter
(organitza Museu del Ter)
Concurs de dibuix Sant Jordi

Gimcana de Miquel Martí i
Pol

Català i Castellà

Eva i Lídia

3r trimestre

Maig

Mercatec

Tecnologia

Berta Picart

3r trimestre

9-5-2019

Música

Júlio Garcia

3r trimestre

Maig

Música

Julio

3r trimestre

per
determinar

1r
ESO
1r
ESO

Trobada de corals de
secundària a Cervera
Pianos al carrer

C. Naturals

Laia torralba

3r trimestre

17 de juny
2019

1r
ESO

Activitat al Museu del Ter:
Peix viatger i espècies en
perill
Museu de la Mediterrània i la
Gola del Ter a Torroella de
Montgrí

3r trimestre

primers
dies de
juny

Tots
els
cursos

Sortida lúdica a un parc
aquàtic

Tutoria

Equip directiu

CURS

ACTIVITAT O SORTIDA

MATÈRIA
RESPONSABLE

PROFESSORAT
RESPONSABLE

1r
ESO
Coral

Tutoria

SORTIDES 2n ESO
TRIMESTRE

DATA

1r trimestre

28/09/2018

Tots

Sortida de convivència inici
de curs: Itinerari fins el
naixement del riu Ter

Tutoria

Tots

1r trimestre

16/10/2018

Eva

12-11-2018

Obra de teatre: Mon pare és
un ogre
Sortida a Bellmunt trekking

Llengües

1r trimestre

1r i 2n
ESO
2n
ESO

Ed. Física

Sendo Costa

1r trimestre

13 i 15
Novembre
2018
11-des

2n
ESO

Visita Catalunya Ràdio.
(Visita a les 10 i a les 12 del
matí)
El romànic i escriptorium de
Ripoll

Català i Castellà

Eva i Lídia

Socials

Ramon Mas

Per
determinar

2n
ESO

Sortida a l'abocador d'Orís

Física i Química

Laura Rovira

2n trimestre
2n trimestre

2n
ESO
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2n trimestre

Per
determinar

2n
ESO

Natació a la piscina de
Manlleu (falta concretar
sessions)

Ed. Física

Sendo Costa

2n trimestre

15-02-2019

2n
ESO

Romànic i gòtic i joc de rol al
Museu Episcopal de Vic

Socials

Ramon Mas

2n trimestre

Març

Tots

Proves Cangur

Matemàtiques

G. Batlle

2n trimestre

1r i 2n
ESO

English week a Tossa de
Mar

Anglès

Maria C. i Maria
F.

2n-3r
trimestre

Del 2 al 5
d'abril de
2019
2 d'abril
2019

2n
ESO

Projecte
VoraTer

Equip docent 2n
ESO

3r trimestre

23-abr-19

EVP

Fina Casacuberta

3r trimestre

07/05/2019

Ruta Jacint Verdaguer

Català i Castellà

Eva i Lídia

3r trimestre

9-5-2019

Alumn
es
selecci
onats
de tots
els
cursos
2n i 3r
ESO
Coral

Taller i visita al museu del
Ter per veure màquines
procés tèxtil i la tecnologia
hidràulica .
Concurs de dibuix Sant Jordi

Trobada de corals de
secundària a Cervera

Música

Júlio Garcia

3r trimestre

primers
dies de
juny

Tots
els
cursos

Sortida lúdica a un parc
aquàtic

Tutoria

Equip directiu

SORTIDES 3r ESO
TRIMESTRE

DATA

CURS

ACTIVITAT O
SORTIDA

MATÈRIA
RESPONSABLE

PROFESSORAT
RESPONSABLE

1r trimestre

28/09/2018

Tots

Sortida de convivència
inici de curs: Itinerari
fins el naixement del
riu Ter

Tutoria

Tots

1r trimestre

8 de
novembre
2018

Taller al Caixa Forum:
Del VHS al VJ. Una
introducció a la
videocreació

EVP

Fina
Casacuberta

2n trimestre

Març

3r ESO + 7
alumn 4t
ESO (opt.
EVP)
Aprox 30
alumnes
Tots

Proves Cangur

Matemàtiques

G. Batlle

3r trimestre

29-032018

3r ESO

Parlament i El Born
(Barcelona 1714)

Socials

Professor socials
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2n trimestre

Alumnes de
francès 3r i
4t ESO
3r ESO

Sortida al sud de
França

Francès, castellà
i socials

Maria Ambrós

2n-3r
trimestre

1a
setmana
abril
9 d'abril de
2019

Taller investiguem la
salut del riu

Projecte VoraTer

Equip docent 3r
ESO

3r trimestre

23-abr-19

Concurs de dibuix Sant
Jordi

EVP

Fina
Casacuberta

3r trimestre

07/05/2019

Alumnes
seleccionats
de tots els
cursos
2n i 3r ESO

Ruta Jacint Verdaguer

Català i Castellà

Eva i Lídia

3r trimestre

05/04/2019

3r i 4t ESO

Obra de teatre
Bombers

Llengües i
Socials

Eva

3r trimestre

9-5-2019

Coral

Trobada de corals de
secundària a Cervera

Música

Júlio Garcia

3r trimestre

A
determinar

3r ESO

Sortida a Prats de
Lluçanès: cursa
d'orientació

Ed. Física

Sendo Costa

3r trimestre

A
determinar

3r ESO

Ed. Física

Sendo Costa

3r trimestre

primers
dies de
juny

Tots els
cursos

Visita al gimnàs de
Mohamed El Idrissi a
Manlleu (Judo)
Sortida lúdica a un
parc aquàtic

Tutoria

Equip directiu

SORTIDES 4t ESO
TRIMESTRE

DATA

CURS

ACTIVITAT O
SORTIDA

MATÈRIA
RESPONSABLE

PROFESSORAT
RESPONSABLE

1r trimestre

28/09/2018

Tots

Sortida de convivència
inici de curs: Itinerari
fins el naixement del riu
Ter

Tutoria

Tots

1r trimestre

Octubre/
novembre

4t ESO C

Tutoria

Berta i Emma

1r trimestre

8 de
novembre
2018

EVP

Fina
Casacuberta

2n trimestre

13-12-2018

3r ESO + 7
alumn 4t
ESO (opt.
EVP)
Aprox.30
alumnes
4t ESO

Sortida per conèixer
alguna entitat del
municipi
Taller al Caixa Forum:
Del VHS al VJ. Una
introducció a la
videocreació

Exposició de Velàzquez
i Toulouse Lautrec al
Caixa Forum

C. Socials

Ramon Mas

2n trimestre

25 de gener
de 2019

alumnes de
llatí 4t ESO

La Barcelona romana
(Ruta guiada i visita
Museu Hª de la Ciutat)

Llatí

Trini Montero
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2n trimestre

1a setmana
abril

Alumnes de
francès 3r i
4t ESO

Sortida al sud de
França

Francès, castellà
i socials

M. Ambrós

2n-3r
trimestre

1 d'abril
2019

4t ESO

Projecte VoraTer

Equip docent 4t
ESO

2n-3r
trimestre

8 d'abril
2019

4t ESO

Projecte VoraTer

Equip docent 4t
ESO

2n-3r
trimestre

9 d'abril
2019

4t ESO

Xerrada sobre el paper
de la dona a la
industrialització a càrrec
d'un historiador del
Museu del Ter
Taller "Una majoria
invisible. Les dones a la
fàbrica"i visita a
l'exposició del museu
del Ter "La societat
industrial"
Visita a la colònia tèxtil
de Borgonya (com i on
vivien els obrers)

Projecte VoraTer

Equip docent 4t
ESO

3r trimestre

05/04/2019

3r i 4t ESO

Obra de teatre Bombers

Llengües i
Socials

Eva

2n trimestre

Març

Tots

Proves Cangur

Matemàtiques

G. Batlle

4t ESO

Visita exposició al
Museu del Ter:
Represaliats del
franquisme a Manlleu

Socials

R. Mas

2n-3r
trimestre

3r trimestre

23-abr-19

Alumnes
seleccionats
de tots els
cursos

Concurs de dibuix Sant
Jordi

EVP

Fina
Casacuberta

3r trimestre

Maig

4t ESO (Opt
EVP)

Museu del disseny+
Ruta modernista

EVP

Fina
Casacuberta

3r trimestre

9-05-2019

Coral

Trobada de corals de
secundària a Cervera

Música

Júlio Garcia

3r trimestre

Per
determinar

4t ESO

Ed. Física

Sendo Costa

3r trimestre

Per
determinar

4t ESO

Via ferrada a Ribes de
Fresser i trekking al
Taga
Càpsula (Jornada
d'orientació acadèmica i
professional)

Tutoria

P. Rota, M.
Ferron i B. Picart

3r trimestre

A
determinar

3r ESO

Visita al gimnàs de
Mohamed El Idrissi a
Manlleu (Judo)

Ed. Física

Sendo Costa

3r trimestre

Maig

4t ESO

Sortida final d'etapa
Espanya

Tutoria

Equip directiu

3r trimestre

primers
dies de juny

Tots els
cursos

Sortida lúdica a un parc
aquàtic

Tutoria

Equip directiu
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4. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PEL CENTRE
Activitat
Preparació DELF francès
Preparació PET anglès
Coral
Teatre
Estudi assistit (Beca
Proeducar)
Estudi assistit (Alumnes
estada a l’empresa de
batxillerat)
Aula d’estudi
Aula
invulnerables

Dia
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Dilluns
dijous
Dimarts
dijous

Hora
15:00-16:00
15:00-16:00
16:00-17:00
16:00-17:00
i 16:30-18:00

Preu
Gratuïta
Gratuïta
Gratuïta
Gratuïta
Gratuïta

Lloc
Institut
Institut
Institut
Institut
Institut

i 16:30-18:00

Gratuïta

Institut

Dimarts
dijous
d’estudi Dilluns
dimecres

i 16:00-18:00

Gratuïta

Institut

i 16:00-18:00

Gratuïta

Institut

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
L’INSTITUT DEL TER

Activitat
Futbol Sala

Dia
Dill i Dim.

Dibuix de còmic Dijous
Natació

Dimecres

Zumba

Dilluns

Hora
16:00 a
17:00
17:0018:00
16:15 a
17:00
16:0017:00

ORGANITZADES

PER

L’AMPA

DE

Lloc
Institut Antoni Pous
Institut Del Ter
Piscina
Municpal
Manlleu
Institut Del Ter

de
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D) DISSENY
CENTRE

CURRICULAR

DE
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1. CONSIDERACIONS PRÈVIES ENTORN L’HORARI
GENERAL DEL PERSONAL DOCENT DEL CENTRE
L’horari setmanal general establert per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya
és actualment de 37 hores i 30 minuts setmanals, distribuïts de la forma següent:
•

19 hores lectives. que es destinen a la docència directa a l’alumne/a i a activitats
directives i de coordinació. Convé en aquest apartat distingir entre hora lectiva i
sessió de classe, ja que les sessions són de 55 minuts. Això fa que les vint
sessions previstes per a cada professor/a computin en el total d’hores en 95 minuts
de menys ( 5 minuts/ sessió x 19 sessions), decrement que cal compensar en
l’horari definitiu. Per fer-ho considerarem:

3 sessions que podran ser de Teulateams, lectura o tutoria x 30 minuts /sessió =
90/ 30 minuts
mitja jornada
 Els 5 minuts que queden per assignar els hem incorporat a les 9 hores
d’activitats complementàries. Les ½ els queda per assignar 15 minuts.
 Els Teulateams tindran assignats un o dos professors
•

9 hores d’activitats complementàries d’horari fix ( 8x60= 540 minuts): guàrdies i
altres vigilàncies, reunions setmanals de departament, comissions i coordinacions
de nivell ( equips docents ). Amb una distribució, orientativa, com la següent:

1 sessió reunió àmbit
1 sessió de visita de pares/mares (VP)
1 reunió de tutoria individual
1 reunió competencial 30 minuts/setmana
Guàrdies aula (GA) , lectura (GL) o esbarjo (GE)
( ja col·locades a l’horari)
2 hores dilluns tarda /Reunions de centre

total
•

= 55/55 minuts
= 55/55 minuts
= 55/30 minuts
= 30/30 minuts
= 230 /25 minuts
= 120 minuts

545/315 minuts
mitja jornada
2 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a horari
fix. Reunions d’avaluació, de claustre, i de consell escolar, reunions amb pares o
tutors legals, reunions de coordinació amb d’altres centres, ...)
Les reunions d’avaluació i claustre es faran la mateixa tarda de dilluns, prevista pel
treball d’equips i la formació del professorat, i per tant es comptabilitzen per
duplicat amb les hores complementàries d’horari fix. Convé, però, tenir present que
al llarg del curs la mitjana d’hores dedicades a aquestes tasques sol compensar
sobradament l’esmentada duplicació atès que un claustre o una avaluació solen
sobrepassar, normalment, el temps previst per a la seva realització.
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2. DISTRIBUCIÓ CURRÍCULUM/GRUPS 2018-2019
PRIMER ESO
Matèries

Hores

Distribució i planificació de les
hores

Hores professor/a

Llengua catalana

2

2h. català 1r A+ 2h català 1r B + 2 h
català suport aula

4 h. prof català - Eva + 2
h. E

Llengua castellana

2

2h. castellà 1r A+ 2h castellà 1r B+ 2
h. castellà suport aula

Estructures
lingüístiques

2

2 h. estruct. ling. 1r A+ 2 h. estruct.
ling. 1r B
Treball per projectes . 1a hora Ed.
Visual i plàstica. 2a hora Tecnologia

Ciències socials

3

2 h. socials +1h. socials

4 h. prof castellà 1Emma+ 2 h. un altre
prof castellà - Cat 3
4 h. prof català- Lídia
4h. prof castellà 1Emma
2 h. Fina
2 h. Berta
3X2= 6 h. Prof. socials Trini

Cultura i valors ètics

1

1h. Cultura i valors ètics

Ciències Naturals
(Biologia i geologia)
Llengua anglesa

3

Matemàtiques

3

Tecnologia

2

Tutoria

1

2h. Tipus A classe naturals + 2 h.tipus
A classe anglès + 2 h tipus B
A les 2 h tipus B (1 dia fan science i
l’altre es desdoblen(pràctica laboratori
de ciències o speaking anglès) Les 2
profes han de coincidir aquestes 2
hores B
2h tipus A + 2 h tipus B(Desdoblament
Mat/Tec)
1 suport 1 hora (a la 2a hora) x 2
grups= 2 h.
1 h tipus A+ 2 h tipus B
(Desdoblament Mat/Tec)
1h

Ed. Física

2

2

Musica

2

2

Ed. Visual i plàstica

2

2

3

1X2=2 h. Prof psicoPam
4X2= 8h. Prof. Biologia i
geol- Laia
4X2=8 h. Prof. anglèsM. Castán

4X2= 8 h. Prof. mat- G.
Batlle
1h.+1 h.= 2 h. profe
mates 2- Josep
3X2=6h. Prof.
tecnologia Berta
1h. 1r A Castellà 1Emma
1h. 1r B Fina
2X2= 4 h. Prof. Ed.
Física Sendo
2X2= 4h. Prof. música
Júlio
2X2= 4h. Prof. Ed.
Visual i plàstica Fina

Optatives
Els alumnes cursen o llengua francesa 2 h. tot el curs o cursen 1r quadrimestre ciències aplicades o
anglès aplicat i 2n quadrimestre ciències aplicades o anglès aplicat segons el seu nivell de
coneixements
Llengua francesa
2
2 h. tot el curs
2 h. Prof. francès - M.
Ambros
Ciències aplicades
2
2 h. tot el curs (1r quadrimestre nivell
2h. Prof ½ Biologia i
alt- 2n quadrimestre nivell baix)
geol – Núria
Anglès aplicat
2
2 h. tot el curs (1r quadrimestre nivell
2 h. prof anglès M.
baix- 2n quadrimestre nivell alt)
Castán
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SEGON ESO
Matèries

Hores

Distribució i planificació de les
hores

Hores professor/a

Llengua catalana

2

2h. català 2n A+ 2h català 2n B + 2 h
català 2n C( nivell alt)

4 h. prof català- Lídia + 2 h.
un altre prof català 3

Llengua castellana

2

2h. castellà 2n A+ 2h castellà 2n B+ 2
h. castellà 2n C(nivell alt)

Estructures
lingüístiques
Ciències socials

2

2 h. estruct. ling. 1r A+ 2 h. estruct.
ling. 1r B
2 h.+ 1h. socials

4 h. prof castellà 1- Emma +
2 h. un altre prof castellà 2 –
Mª Pilar
4 h. prof català 3
4h. prof castellà 1- Emma
3 X2= 6h. Prof. Socials 1Ramon

Cultura i valors ètics
(Tradicions catalanes)

1

Llengua anglesa

4

Tecnologia

2

Ciències Naturals
(Física i química)

3

Matemàtiques

4

Tutoria
Ed. Física

3

1h.Tradicions catalanes ( cultura i
valors ètics )
+ 1 h suport prof anglès GEP
3 h. tipus A + 2 h. tipus B
(desdoblament ang/C. Naturals)
1h.tipus A +2h.tipus B (desdoblament
mates/tec)
2h. tipus A+ 2 h.tipus B( desdoblament
ang/C. Naturals

1X2= 2 h. Prof.Cat. 3
1X2= 2 h. Prof. anglès- M.
Castán
5X2= 10 h. Prof. anglès N. Parés
3X2 = 6h.Prof. tecnologia Laura
4X2= 8 h. Prof. Fisica i
química- Albert
5X2= 10 h.Prof.
matemàtiques 2- Josep

1

3 h. Tipus A+ 2 h. Tipus B
(mates/tecno)
2 grups x 1 suport 1 hora (l’hora que
va sola)= 2 h. Prof Mates 1
1h.

2

2

1h. 2n A- Socials 1- Ramon
1 h. 2n B- N. Paré
2X2= 4h. Prof. Ed. FísicaSendo
2X2= 4h. Prof. Música- Júlio

Música
2
2
Optatives
Els alumnes cursen o llengua francesa 2 h. tot el curs o cursen 1r quadrimestre ciències aplicades o
anglès aplicat i 2n quadrimestre ciències aplicades o anglès aplicat sengons el seu nivell de coneixements
Llengua francesa
2
2 h. tot el curs
2h. Prof. francès- M. Ambros
Ciències aplicades
2
2 h. tot el curs (1r quadrimestre nivell
2h. Prof Física i química alt- 2n quadrimestre nivell baix)
Albert
Anglès aplicat
2
2 h. tot el curs (1r quadrimestre nivell
2 h. prof anglès – M. Castán
baix- 2n quadrimestre nivell alt)
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TERCER ESO
Matèries

Hores

Distribució i planificació de les
hores

Hores professor/a

Llengua catalana

2

2h. català 3r A+ 2h català 3r B + 2 h
català 3r C( nivell alt)

Llengua castellana

2

2h. castellà 3r A+ 2h castellà 3r B+ 2
h. castellà 3r C(nivell alt)

Estructures
lingüístiques
Ciències socials

2

2 h. estruct. ling. 1r A+ 2 h. estruct.
ling. 1r B
2 h. socials + 1h. socials

4 h. prof català- Eva + 2
h. un altre prof catalàLídia
4 h. prof castellà 2- Mª
Pilar+ 2 h. un altre prof
castellà 1- Emma
4 h. prof català- Lídia
4h. prof castellà 2
3X2= 6 h. Prof. Socials 1Ramon

Cultura i valors ètics
(Servei comunitari)

1

1h cultura i valors ètics (Servei
comunitari)

1hX2= 2h. Prof. PsicoCristina

Llengua anglesa

3

2 h. tipus A + 2 h. tipus B
(desdoblament ang/naturals)

4hX2= 8.Prof. anglès - M.
Ferron

Tecnologia

2

Tutoria

1

1h.tipus A+2h. tipus B ( desdoblament
mates/tec)
1h.

Matemàtiques

4

3 h. tipus A+ 2 h. tipus B
(desdoblament mates/tecno)
2 grupsx2h. suport= 4 h.

Ciències Naturals
(Biologia i
geologia/Física i
química)
Ed. Física

4

2

3 h. tipus A + 2 h. tipus B
(desdoblament anglès/naturals)
Quadrimestral= 1 quadrimestre
Biologia+ 1 Quadrimestre Físic i quim.
2

Ed. Visual i plàstica

2

2

3X2= 6h.Prof. tecnologia
3- Sergi
1h. 3r A –Mates 1Bàrbara
1h. 3r B Lídia
5X2= 10 h.Prof.
matemàtiques 1- Bàrbara
2h.+2h. suport = 4 h.
Mates 2- Josep
5h. Prof.Física i Química Albert
5h. Prof ½ biologia Núria
2X2= 4h. Prof Ed. FísicaSendo
2X2=4h. Prof Ed. Vis i plFina

3

Optatives
Els alumnes tenen tres opcions :
- llengua francesa 2 h. tot el curs
- 1r quadrimestre ciències aplicades o anglès aplicat i 2n quadrimestre ciències aplicades o anglès
aplicat segons el seu nivell de coneixements
- 1r quadrimestre cultura clàssica i 2n quadrimestre emprenedoria 2 h. a la setmana.
Llengua francesa
2
2 h. tot el curs
2h. Prof. francès- M.
Ambros
Ciències aplicades
2
2 h. tot el curs (1r quadrimestre nivell
2h. Prof. ½ Biologia –
alt- 2n quadrimestre nivell baix)
Núria
Anglès aplicat
2
2 h. tot el curs (1r quadrimestre nivell
2 h. prof anglès – M.
baix- 2n quadrimestre nivell alt)
Ferron
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QUART ESO A
Matèries

Hores

AULA OBERTA (AO)
Distribució i planificació de
Hores professor/a
les hores

Llengua catalana
Llengua castellana
Matemàtiques
Ciències socials

2
2
2
2

2
2
2
2

2 h. prof català- Pam
2 h. prof castellà- Pam
2 h. prof tecno- Laura
2h. prof socials – Socials 1Ramon

Llengua anglesa
Tutoria
Cultura i valors ètics

2
1
1

2
1
1 Projecte de Recerca

2 h.Prof anglès- M. Castán
1 h. Prof psico- Pam
1 h. Prof. psico- Pam

Ed. Física
TIC-Tecnologia

2
1

2
1

2 h. Prof.Ed. Física- Sendo
1h. Prof. tecnologia- Laura

Ed. Visual i plàstica
(Projecte RestauraTer)
Ciències de la
naturalesa

2

2 Franja del mig- dimecres

1

1

2h. Prof. Ed. Visual i
Plàstica- Fina
1h. Prof.tecno- Laura

Aula oberta 4t A : 18 hores curriculars (3 dies/ dilluns, dimecres i divendres) i 12 hores
pràctiques empresa (2 dies/ dimarts i dijous)
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QUART ESO B
Matèries

Hores

currículum ordinari
Distribució i planificació de les hores Hores professor/a

Llengua catalana
Llengua castellana

2
2

2 h. català
2 h. castellà

Estructures
lingüístiques

2

2 h. català+ 2 h. castellà

Ciències socials

3

2 h. socials +1h. socials

Llengua anglesa

3

2 h. tipus A+ 2 h. tipus B

Matemàtiques

4

3 h. tipus A +2 h tipus B

Tutoria
Cultura i valors ètics
Ed. Física

1
1
2

1h.
1 h. Projecte de recerca
2 h.

Optatives
Biologia i geologia

3

3 h.

Biologia-Geologia i
Ciències aplicades
Tecnologia i TIC

4

4h.

3

3 h.

Física i química

3

3 h.

Ciències aplicades

3

3 h.

Francès

3

3 h.

Llatí

3

3 h.

Economia i
emprenedoria
Música

4

4 h.

2

2h

Ed. Visual i plàstica

2

2 h.

2 h. català - Eva
2 h. castellà 2- Mª
Pilar
2 h. català- Eva
2 h. castellà 2-Mª
Pilar
3 h.Prof .socials 1
4 h Prof. anglès – M.
Ferron
5 h. Prof. Mates 1Bàrbara
1h. M. Ferron
1 h. M. Ferron
2h. Prof. Ed. física Sendo
3 h. Prof.Biologia i
geologia- Laia
4h. Prof .Biologia i
geologia - Laia
3 h. Profe tecnologia
3 - Sergi
3 h. Prof. Física i
química - Albert
3 h. Prof tecnologia
3- Sergi
3h.Prof. francès- M.
Ambros
3h. Prof. socials Trini
4 h. Prof. Mateseconomia – G. Batlle
2h. Prof. músicaJúlio
2h. Prof. Ed. Visual i
plàstica- Fina

optatives de cada franja
Franja 1 (3 hores) : Biologia i geologia / Francès / Tecnologia-TIC
Franja 2 (3 hores): Física i química / Ciències aplicades /Llatí
Franja 3 (4 hores) : Biologia – Geologia i ciències aplicades / Economia i emprenedoria / Ed.
Visual i plàstica (2 h) + Música (2 h)
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QUART ESO C
Matèries

Hores

AULA TALLER (AT)
Distribució i planificació de les hores Hores professor/a

Llengua catalana
Llengua castellana

2
2

2
2

Matemàtiques

2

2

Ciències socials

2

2

Llengua anglesa

2

2

Tutoria
Cultura i valors ètics

1
1

1
1 Projecte de recerca

Ed. Física

2

2

TIC-Tecnologia

1

1

Ed. Visual i plàstica

2

2

Ciències de la
naturalesa

1

1

Tallers

Dimarts i dijous

Manteniment bicicletes

2

Hort i jardineria

4

Cuina, alimentació

2

2 (Han de coincidir una hora de l’Albert i
una hora d’en Sendo)
2 hores Albert i Berta (feina exterior)
2 hores Albert sol (centre)
2

Construcció instruments
musicals
Disseny pàgines web,
blogs,etc

2

2 hores Albert i 2 hores Júlio

2

2

2 h. prof català- Pam
2 h. prof castellàPam
2 h. prof mates Berta
2h. prof socials –
Cristina
2 h.Prof anglès- N.
Paré
1 h. Prof tecno- Berta
1 h. Prof. psicoCristina
2 h. Prof.Ed. FísicaN. Paré
1h. Prof. tecnologiaBerta
2h. Prof. Ed. Visual i
Plàstica- N. Pâré
1h. Prof. tecno- Berta

1 h. Laura
2h. Sendo
4 h. Laura
3 h. Berta
2 h. Laura
1 h. Berta
2 h. Laura
2 h. Júlio
2 h. profe tecnologia
3- Sergi
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3. DISTRIBUCIÓ MATÈRIES/GRUPS/PROFESSORAT
2018-2019
ÀMBIT DE LLENGÜES
3 professors llengua catalana x 19 hores/prof= 57h
2 professors llengua castellana x 19 hores/prof= 38h.

Departaments de llengua i literatura catalana i castellana
2 grup 1r ESO català x 2 hores = 4 hores
2 grup 1r ESO català suport a l’aula x 2 hores = 4 hores (Cat. 3)
2 grup 1r ESO Català estructures lingüístiques X 2= 4 hores
2 grup 2n ESO català
x 2 hores
= 4 hores
2 grup 2n ESO Català estructures lingüístiques X 2= 4 hores
1 grup 2n ESO C (Nivell alt) català X 2 hores = 2 hores (prof diferent)
2 grup 3r ESO català
x 2 hores
= 4 hores
2 grup 3r ESO Català estructures lingüístiques X 2= 4 hores
1 grup 3r ESO C (Nivell alt) català X 2 hores = 2 hores (prof diferent)
1 grup 4t ESO A català X 2 h= 2 h. (Pam)
1 grup 4t ESO B català
x 2 hores= 2 hores
1 grup 4t ESO B Català estructures lingüístiques X 2= 2 hores
1 grup 4t ESO C català X 2 h.= 2 h. (Pam)
2 grups 2n ESO Tradicions Catalanes X1 h= 2 h.
4 hores aula d’acollida

2 grup 1r ESO castellà
x 2 hores
= 4 hores
2 grup 1r ESO castellà suport a l’aula x 2 hores = 4 hores (Cat 3)
2 grup 1r ESO Castellà estructures lingüístiques X 2= 4 hores
2 grup 2n ESO castellà
x 2 hores
= 4 hores
1 grup 2n ESO C (Nivell alt) castellà X 2 hores = 2 hores (prof diferent)
2 grup 2n ESO Castellà estructures lingüístiques X 2= 4 hores
2 grup 3r ESO castellà
x 2 hores
= 4hores
1 grup 3r ESO C (Nivell alt) castellà X 2 hores
= 2 hores (prof diferent)
2 grup 3r ESO Castellà estructures lingüístiques X 2= 4 hores
1 grup 4t ESO A català X 2 h= 2 h. (Pam)
1 grup 4t ESO B castellà
x 2 hores= 2 hores
1 grup 4t ESO B castellà estructures lingüístiques X 2= 2 hores
1 grup 4t ESO C castellàX 2 h.= 2 h. (Pam)
6 hores aula acollida=3 h castellà 1 i 3 h castellà 2

Biblioteca (Aplicació programa Pèrgam, manteniment i préstec)= 2 h (1 h lectiva + 3 patis
lectius)
(prof castellà 2)
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Coordinació lingüística i de comunicació= 2 hores (1 h. reunió + 1 hora càrrec
coordinació) (Eva)
Tutoria català 3r B (Lídia)= 2 hores (1 reunió tutors+1 tutoria grup classe)
Comissió convivència= 1 hora (Lídia)
Tutoria 1r B = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)(prof. castellà 1)
Comissió de comunicació= 1 hora (Eva)
Equip impulsor Magnet= 1 hora (Lídia)
Coordinació treball projectes= 1 hora (Lídia)És una hora no lectiva , es canvia per 1
guàrdia

Teulateams / lectures /tutoria PSCP
Eva: 2 teulateam lectura en veu alta + 1 lectura
Lídia: 2 Elisabet Vallbona: 2 teulateam (bàsquet)+ 1 lectura
Emma Canals : 2 teulateam (cançó improvisad ) + 1 tutoria PSCP 1r B
Pilar Vall: 2 teulateam (Gestió biblioteca ) + 1 lectura
Montse Rocadembosch (Aula acollida) : 2 lectures aula acollida + 1 teulateam
(Mediadors) (a compartir amb. M. Ambrós de francès)
L’aula d’acollida té 31 hores en total
19 h. professora aula acollida / Montse Rodadembosch
3 h. Elisabet
1 h. Lídia
4 h. Eva
3 h. Pilar
3h Josep Costa/matemàtiques
1h Maria F. Anglès
1h Núria C. Ciències
Eva Plarromaní
Coordinació lingüística i de comunicació= 2 hores (1 h. reunió + 1 hora càrrec coordinació)
Comissió de comunicació= 1 hora (Eva)
2 grup 1r ESO català x 2 hores = 4 hores
2 grup 3r ESO català
x 2 hores
= 4 hores
1 grup 4t ESO B català
x 2 hores= 2 hores
1 grup 4t ESO B Català estructures lingüístiques X 2= 2 hores
4 h. aula acollida
2 teulateams lectura en veu alta + 1 lectura
Lídia Rich
1comissió convivència= 1 hora (Lídia)
Tutoria 3r B (Lídia)= 2 hores
Equip impulsor Magnet= 1 hora (Lídia)
2 grup 1r ESO Català estructures lingüístiques X 2= 4 hores
2 grup 2n ESO català
x 2 hores
= 4 hores
98

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

2 grup 3r ESO Català estructures lingüístiques X 2= 4 hores
1 grup 3r ESO C (Nivell alt) català X 2 hores = 2 hores (prof diferent)
1 h. aula acollida
Coordinació treball projectes= 1 hora (Lídia)Hora no lectiva, es canvia per 1 guàrdia
2 comissió convivència+ tutoria PSCP 3r B
Elisabet Vallbona /Català 3
2 grup 1r ESO català suport a l’aula x 2 hores = 4 hores
2 grup 1r ESO castellà suport a l’aula x 2 hores = 4 hores
2 grup 2n ESO Català estructures lingüístiques X 2= 4 hores
1 grup 2n ESO C (Nivell alt) català X 2 hores = 2 hores
2 grups 2n ESO Tradicions Catalanes X1 h= 2 h.
3 hores aula acollida
2 teulateam (bàsquet )+ 1 lectura
Castellà 1/ Emma Canals Martínez
Tutoria 1r B castellà 1= 2 hores
2 grup 1r ESO castellà
x 2 hores
= 4 hores
2 grup 1r ESO Castellà estructures lingüístiques X 2= 4 hores
2 grup 2n ESO castellà
x 2 hores
= 4 hores
2 grup 2n ESO Castellà estructures lingüístiques X 2= 4 hores
1 grup 3r ESO C (Nivell alt) castellà X 2 hores
= 2 hores (prof diferent)
Tanca a 20 hores (Compensar amb una guàrdia menys)
2 teulateam (cançó improvisada) + 1 tutoria PSCP 1r B
Coordinació treball projectes= 1 hora (Emma)Hora no lectiva, es canvia per 1 guàrdia
Castellà 2/ Mª Pilar Vall Hom
Biblioteca (Aplicació programa Pèrgam, manteniment i préstec)= 2 h (1 h lectiva + 3 patis
lectius)
1 grup 2n ESO C (Nivell alt) castellà X 2 hores = 2 hores (prof diferent)
2 grup 3r ESO castellà
x 2 hores
= 4 hores
2 grup 3r ESO Castellà estructures lingüístiques X 2= 4 hores
1 grup 4t ESO B castellà
x 2 hores= 2 hores
1 grup 4t ESO B castellà estructures lingüístiques X 2= 2 hores
3 h. aula acollida
2 teulateam Gestió biblioteca + 1 lectura
Montse Rocadembosch/Aula d’acollida
19 hores aula d’acollida
2 lectures aula d’acollida + 1 teulateam Mediadors divendres (a compartir amb Maria
Ambrós de francès el dimecres)
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Departament de llengües estrangeres
3 prof anglès X 19 = 57 hores
½ prof. Llengua francesa= 10 hores

2 grups anglès 1r ESO
x 4 hores
= 8 hores (M. Castán)
1 opt anglès aplicat 1r ESO
x 2 hores
= 2 hores
2 grups anglès 2n ESO
x 5 hores
= 10 hores (Núria Paré)
1 opt anglès aplicat 2n ESO
x 2hores
= 2 hores
2 grups suport GEP 2n ESO a Tradicions catalanes 1 hora= 2 hores (Compartida amb prof
de català)
2 grups anglès 3 ESO
x 4 hores
= 8 hores
1 opt anglès aplicat 3r ESO
x 2hores
= 2 hores
1 grup 4t ESO A
x 2hores
= 2 hores
1 grup 4t ESO B
x 4 hores
= 4 hores (M. Ferron)
1 grup 4t ESO C
x 2hores
= 2 hores (N. Paré)
1 grup 4t C Educació física
x2 hores= 2 hores (N. Paré)
1 grup 4t C Ed. Visual i plàstica
x2 hores= 2 hores (N. Paré)

Cap d’àmbit lingüístic : M. Castan : 2 hores (1 h. reunió + 1 hora càrrec cap àmbit)
Coordinació GEP = 1 hora (M. Castán)
Tutoria 2n B = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe) (N. Paré)
Tutoria 4t B= 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe) (M. Ferron)
Coordinació i preparació sortides i estades d’intercanvi, viatges,...= 1 hora
Coordinació i acompanyament auxiliar de conversa= 1 h. (en cas que ens el concedeixin)
Si no es substituirà per una hora de classe de suport
1 hora tarda preparació PET (si no es fa es substituirà per hores de classe de suport)

1 grup optativa FR 1ESO
x 2 hores
1 grup optativa FR 2 ESO
x 2 hores
1 grup optativa FR 3 ESO
x 2 hores
1 grup optativa FR 4 ESO
x 3 hores
Preparació DELF (14:40-15:40h)
x 1 hora

= 2 hores
= 2 hores
= 2 hores
= 3 hores
= 1 hora

Teulateams / lectures /tutoria PSCP
Maria Castán: 2 teulateams club de lectura + 1 lectura
Maria Ferron: 2 teulateams comunicadors + tutoria PSCP 4t B
Núria Paré: 2 teulateams Comunicadors + tutoria PSCP 2n B
Maria Ambros : 1 teulateam Mediadors dimecres (a compartir amb M. Rocadembosch
de l’aula d’acollida)
Maria Ambros Andorra
1 grup optativa FR 1ESO
1 grup optativa FR 2 ESO

x 2 hores
x 2 hores

= 2 hores
= 2 hores
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1 grup optativa FR 3 ESO
x 2 hores
= 2 hores
1 grup optativa FR 4 ESO
x 3 hores
= 3 hores
Preparació DELF (14:40-15:40h)
x 1 hora
= 1 hora
1 teulateam Mediadors dimecres (a compartir amb M. Rocadembosch de l’aula
d’acollida)

Maria Castán
2 grups anglès 1r ESO
x 4 hores
= 8 hores (M. Castán)
2 grups suport GEP 2n ESO a Tradicions catalanes 1 hora= 2 hores
1 grup 4t ESO A
x 2hores
= 2 hores
1 opt anglès aplicat 1r ESO
x 2 hores
= 2 hores
1 opt anglès aplicat 2n ESO
x 2hores
= 2 hores
Cap d’àmbit lingüístic : M. Castan : 2 hores (1 h. reunió + 1 hora càrrec cap àmbit)
Coordinació GEP = 1 hora (M. Castán)
2 teulateams club de lectura

+ 1 lectura

Maria Ferron
2 grups anglès 3 ESO
x 4 hores
= 8 hores
Tutoria 4t B= 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)
1 grup 4t ESO B
x 4 hores
= 4 hores
1 opt anglès aplicat 3r ESO
x 2hores
= 2 hores
1 Cultura i valors ètics 4t B: Projecte de recerca x 1 h= 1 hora
Coordinació i preparació sortides i estades d’intercanvi, viatges,...= 1 hora
Coordinació i acompanyament auxiliar de conversa= 1 h. (en cas que ens el concedeixin)
Si no es substituirà per una hora de classe de suport
1 hora anglès aula d’acollida
2 teulateams comunicadors + tutoria PSCP 4t B
Núria Paré
Tutoria 2n B = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)
2 grups anglès 2n ESO
x 5 hores
= 10 hores
1 grup 4t ESO C Anglès
x 2hores
= 2 hores
1 grup 4t C Educació física
x2 hores= 2 hores
1 grup 4t C Ed. Visual i plàstica
x2 hores= 2 hores
Preparació PET(14:40-15:40h)
x 1 hora = 1 hora
2 teulateams Comunicadors + tutoria PSCP 2n B
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ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC
Departament de matemàtiques
3 professors x 19 hores/prof= 57 hores
2 grups 1r ESO
x 4 hores
= 8 hores(G. Batlle)
2 grups 1r ESO
x 1 suport 1 hora (a la 2a hora) = 2 hores (professor
diferent)
2 grups 2n ESO
x5 hores
= 10 hores
2 grups 2n ESO
x 1 suport 1 hora (l’hora que va sola) = 2 hores
(professor diferent)
2 grups 3r ESO
x5 hores
= 10 hores
2 Suport 3r ESO x 2 hores= 4 hores (Professor diferent)
Tutoria 3r A (Profe. Matemàtiques 1) = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)
1 grup 4t ESO A
x 2 hores
= 2 hores (Tecnologia)
1 grup 4ESO B
x 5 hores
= 5 hores
1 opt. Economia i emprenedoria 4t ESO B x 4 hores = 4 hores(G. Batlle)
1 grup 4t ESO C
x 2 hores
= 2 hores (Tecnologia)
1 Càrrec directiu Secretaria = 7 hores (G. Batlle)
Matemàtiques a l’aula d’acollida= 3 hores
Teulateams / lectures /tutoria PSCP
Gemma Batlle: 2 teulateam consell de delegats + 1 lectura
Matemàtiques 1/ Bàrbara: 2 teulateam (Sostenibilitat ) + 1 tutoria PSCP 3r A
Matemàtiques 2/ Josep: 2 teulateam (Proves cangur i jocs matemàtics) +1 lectura
Gemma Batlle
2 grups 1 ESO
x 4 hores
= 8 hores
1 opt. Economia i emprenedoria 4t ESO B x 4 hores = 4 hores
1 Secretaria Equip directiu X 7 hores = 7 hores
Equip impulsor Magnet x 1 hora= 1 hora (a canvi d’una guàrdia)
2 teulateam consell de delegats + 1 lectura
Matemàtiques 1/ Barbara Golkowska Szostakowska
2 grups 3r ESO
x5 hores
= 10 hores
Tutoria 3r A (Profe. Matemàtiques 1) = 2 hores
1 grup 4ESO B
x 5 hores
= 5 hores
2 grups 2n ESO
x 1 suport 1 hora (l’hora que va sola) = 2 hores
2 teulateam sostenibilitat + 1 tutoria PSCP 3r A
Matemàtiques 2/ Josep Costa Riu
2 grups 1r ESO

x 1 suport 1 hora (a la 2a hora) = 2 hores
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2 grups 2n ESO
x5 hores
= 10 hores
2 Suport 3r ESO x 2 hores= 4 hores
3 h. aula acollida matemàtiques
2 teulateam ( Proves cangur i jocs matemàtics ) +1 lectura
Departament de ciències experimentals
2 professors ½ x 19 hores/prof= 48 hores
2 grups 1 ESO C. Experimental (Biologia i geol) x 4 hores = 8 hores (L. Torralba)
1 opt ciències aplicades 1r ESO x 2 hores = 2 hores
2 grup 2 ESO C. Experimentals (Física i quim) x 4 hores = 8 hores
1 opt ciències aplicades 2n ESO x 2 hores = 2 hores
1 grup 3 ESO Biologia i geologia x 5 hores= 5 hores (Quadrimestral)
1 grup 3r ESO Física i química x 5 hores = 5 hores (Quadrimestral) (Prof. Física i química)
1 opt ciències aplicades 3r ESO x 2 hores = 2 hores
1 opt 4ESO B bio-geo
x 3 hores = 3 hores(L. Torralba)
1 opt 4ESO B bio-geo i ciències aplicades x 4 hores= 4 hores(L. Torralba)
1 opt Física i Química 4t B x 3 hores= 3 hores (Prof. Física i química)
1 C. Naturals a 4t A x1 hora= 1 hora(Tecnologia)
1 C.Naturals a 4t C x1 hora= 1 hora (Tecnologia)
Cap d’àmbit científic : L. Torralba : 2 hores (1 h. reunió + 1 hora càrrec cap àmbit)
Coordinació GEP = 1 hora (L. Torralba)
1 hora manteniment i ordre laboratori(Prof. Física i química)
Teulateams / lectures /tutoria PSCP
Prof. Física i química: 2 teulateam (Andròmines ) + 1 lectura
L. Torralba: 2 teulateam (Els verds (sostenibilitat/escola verda)+ 1 lectura
½ Prof. Biologia i geologia: 1 teulateam (Els verds (sostenibilitat/escola verda)
Laura Rovira
2 grup 2 ESO C. Experimentals (Física i quim) x 4 hores = 8 hores
1 grup 3r ESO Física i química x 5 hores = 5 hores (Quadrimestral)
1 opt Física i Química 4t B x 3 hores= 3 hores
1 hora manteniment i ordre laboratori
1 opt ciències aplicades 2n ESO x 2 hores = 2 hores
2 teulateam Andròmines + 1 lectura
Laia Torralba
Cap d’àmbit científic : L. Torralba : 2 hores (1 h. reunió + 1 hora càrrec cap àmbit)
Coordinació GEP = 1 hora (L. Torralba)
2 grups 1 ESO C. Experimental (Biologia i geol) x 4 hores = 8 hores
1 opt 4ESO B bio-geo
x 3 hores = 3 hores
1 opt 4ESO B bio-geo i ciències aplicades x 4 hores= 4 hores
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1 hora suport 3r A
2 teulateam (Els verds (sostenibilitat/escola verda)+ 1 lectura
Prof ½ Biologia i geologia / Núria Casals Camps
1 grup 3 ESO Biologia i geologia
1 opt ciències aplicades 3r ESO
1 opt ciències aplicades 1r ESO
1 hora aula acollida

x 5 hores= 5 hores (Quadrimestral)
x 2 hores = 2 hores
x 2 hores = 2 hores

1 lectura

Departament de tecnologia
3 professors x 19 hores/prof= 57 hores

2 grups 1 ESO Tecnologia x 3 hores = 6 hores
2 grups 2 ESO Tecnologia
x 3 hores
= 6 hores
2 grups 3 ESO Tecnologia
x 3 hores = 6 hores
1 grup 4t ESO A Matemàtiques x 2 hores
= 2 hores
1 grup 4 ESO A TEC-TIC
x 1 hora = 1 hores
1 C. Naturals a 4t A x1 hora= 1 hora
1 grup 4 ESO B Tecnologia i TIC x 3 hores
= 3 hores
1 grup 4 ESO B Ciències aplicades x 3 hores = 3 hores
1 Tutoria 4t C = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)
1 grup 4t ESO C Matemàtiques x 2 hores
= 2 hores
1 grup 4 ESO C TEC-TIC
x 1 hores = 1 hores
1 C.Naturals a 4t C x1 hora= 1 hora
2 hores Taller manteniment bicicletes 4t C (1 hora compartida amb en Sendo)
4 hores X 2 professors 8 h Taller hort i jardineria, etc(2 profes de tecno perquè
comportarà anar a fora de l’institut)
2 hores Taller construcció instruments musicals (compartides amb en Júlio)
2 hores Taller disseny pàgines web, blog,etc (Profe tecnologia 3)
2 hores Taller cuina, alimentació, etc
1 hora de suport per determinar

Coordinació TIC x 4 hores= 4 hores (1 h. reunió + 3 hores manteniment i reparació)
Tecnologia 3
Comissió de comunicació = 1 hora (Tecnologia 3)
1 hora manteniment aula tecnologia (Berta)
Coordinació treball projectes= 1 hora (Berta)Hora no lectiva, anirà a càrrec d’ 1 guàrdia
Teulateams / lectures /tutoria PSCP
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Berta: 2 teulateam (manualitats promoció centre ) + tutoria 4t C
Laura: 2 teulateam ( cuina )+ 1 lectura
Tecnologia 3: 2 teulateam (Informàtics) + 1 lectura

Laura Serrats Segura
2 grups 2 ESO Tecnologia
x 3 hores
= 6 hores
1 grup 4t ESO A Matemàtiques x 2 hores
= 2 hores
1 grup 4 ESO A TEC-TIC
x 1 hora = 1 hores
1 C. Naturals a 4t A x1 hora= 1 hora
1 hora Taller manteniment bicicletes 4t C (hora compartida amb en Sendo)
2 hores Taller cuina, alimentació, etc 4t C
4 hores Taller hort i jardineria, etc 4t C
2 hores Taller construcció 4t C
2 teulateam ( cuina )+ 1 lectura

Berta Picart
2 grups 1 ESO Tecnologia x 3 hores = 6 hores
1 hora manteniment aula tecnologia (Berta)
1 Tutoria 4t C = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)
1 grup 4t ESO C Matemàtiques x 2 hores
= 2 hores
1 grup 4 ESO C TEC-TIC
x 1 hores = 1 hores
1 C.Naturals a 4t C x1 hora= 1 hora
3 hores Taller hort i jardineria, etc 4t C
1 hora suport taller cuina 4t C
Projecte titelles 1r ESO (1 h. a 1r A i 1 h. a 1r B)= 2 h.
Coordinació treball projectes= 1 hora (Berta) Hora no lectiva, anirà a càrrec d’ 1 guàrdia
2 teulateam Manualitats i decoració del centre (manualitats promoció centre ) + tutoria 4t
C

Tecnologia 3/ Sergi Realp Musach
2 grups 3 ESO Tecnologia
x 3 hores = 6 hores
1 grup 4 ESO B Tecnologia i TIC x 3 hores
= 3 hores
1 grup 4 ESO B Ciències aplicades x 3 hores = 3 hores
Coordinació TIC x 4 hores= 4 hores (1 h. reunió + 3 hores manteniment i reparació)
Tecnologia 3
Comissió de comunicació = 1 hora (Tecnologia 3)
2 hores Taller disseny pàgines web, blog,etc 4t C
2 teulateam (Informàtics) + 1 lectura
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ÀMBIT SOCIAL
Departament de ciències socials
2 professors x 19 hores/prof= 38 hores
2 grups 1 ESO SOC
x 3 hores
= 6 hores
2 grups 2 ESO SOC
x 3 hores
= 6 hores
Tutoria 2n A = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)
2 grups 3 ESO SOC
x 3 hores
= 6 hores
1 grup 4 ESO A SOC
x 2 hores
= 2 hores
1 grup 4 ESO B SOC
x 3 hores
= 3 hores
1grup 4t C
x 1 hora
= 1 hora
1 grup optativa 4 ESO Llatí
x 3 hores
= 3 hores
10 hores Direcció
Socials 1/ Ramon Mas Elias
2 grups 2 ESO SOC
x 3 hores
= 6 hores
Tutoria 2n A = 2 hores
2 grups 3 ESO SOC
x 3 hores
= 6 hores
1 grup 4 ESO A SOC
x 2 hores
= 2 hores
1 grup 4 ESO B SOC
x 3 hores
= 3 hores
2 teulateam (Fotografia per instagram ) + Tutoria 2n A PSCP
Trini Montero
2 grups 1 ESO SOC
x 3 hores = 6 hores
1grup 4t C
x 1 hora
= 1 hora
1 grup optativa 4 ESO Llatí
x 3 hores = 3 hores
1 direcció
x 10 hores = 10 hores
2 teulateam aeròbic
+ 1 lectura
Teatre la tarda de guàrdia d’equip directiu (de 15 a 17 h)
Comissió de comunicació x 1 hora= 1 hora (a canvi d’una guàrdia)
Grup impulsor Magnet: x 1 hora= 1 hora (a canvi d’una guàrdia)

Departament de música
1 professor x 19 hores/prof = 19 hores
Júlio Garcia
2 grups 1 ESO
x 2 hores
= 4 hores
2 grups 2 ESO
x 2 hores
= 4 hores
1 grup 4 ESO B opt música
x 2 hores
= 2 hores
1 grup coral (tarda de guàrdia equip directiu) x 1 hora
= 1 hora( es compta dins les 7
hores de càrrec directiu)
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Càrrec coordinació pedagògica 7 hores
Comissió de comunicació 1 hora ( a canvi d’una guàrdia)
2 h taller de construcció a 4t C
2 teulateam (Coral) + 1 lectura

Departament de dibuix
1 professor x 19 hores/prof = 19 hores
Fina Casacuberta
2 grups 1r ESO
x 2 hores
= 4 hores
1 Tutoria 1r A = 2 hores (1 reunió tutors + 1 tutoria grup classe)
2 grups 3r ESO
x 2 hores
= 4 hores
1 grup 4t A
x 2 hores
= 2 hores (dimecres a la franja del mig)
1 Opt dibuix 4 ESO B
x 2 hores
= 2 hores
Projecte titelles 1r ESO (1 h. a 1r A i 1 h. a 1r B)= 2 h.
Cap d’àmbit social : 2 hores (1 h. reunió + 1 hora càrrec cap àmbit)
Grup impulsor Magnet: x 1 hora= 1 hora
Coordinació treball projectes= 1 hora. Hora no lectiva , anirà a canvi d’ 1 guàrdia)
2 teulateam (disseny per ordinador )+ 1 tutoria PSCP 1r A

Departament educació física
1 professor x 19 hores/prof = 19 hores
Sendo Costa
2 grups 1 ESO
x 2 hores
= 4 hores
2 grups 2 ESO
x 2 hores
= 4 hores
2 grups 3 ESO
x 2 hores
= 4 hores
2 grups 4 ESO A i B
x 2 hores
= 4 hores
3 suports pati
( 3 patis)
x 20 minuts = 1 hora
2 h. Taller 4t C (Manteniment bicicletes) x 1 hora = 1 hora (compartida amb un profe
de tecnologia)
2 Teulateam ( esportistes ) + 1 lectura
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ÀMBIT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA

Departament psicopedagogia

Cristina Grifell
1 cap d’estudis
= 7 hores
2 grups cult i valors ètics 3 ESO
x 1 hora = 2 hores
1 Cultura i valors ètics 4t C(Projecte de recerca) x 1 hora= 1 hora
C. Socials 4t C x 1 hores= 1 hora
2 hores suport tutories 1r A i 1r B
2 hores suport tutories de 3r A i 3r B
1 reunió orientadors i EAP
x 1 hora
= 1 hora
1 reunió CAD
x 1hora
= 1 hora
1 Comissió de convivència x 1hora
= 1 hora
No fa teulateam: En el seu lloc fa 2 comissions convivència + 1 lectura

Palmira Rota
2 grups cult valor ètics 1 ESO
x 1 hora
1 grup 4t ESO A tutoria X 2h= 2 hores
1 grup 4t ESO A catalàX 2 h= 2 h. (Pam)
1 grup 4t ESO C català X 2 h.= 2 h. (Pam)
1 grup 4t ESO A castellà X 2 h.= 2 h. (Pam)
1 grup 4t ESO C castellàX 2 h.= 2 h. (Pam)
1 grup Cult. I val. Èt. 4t A (Projecte de recerca

= 2 hores

1 hora coordinació empreses
1 reunió orientadors i EAP
2 suport tutories de 2n d’ESO
1 suport tutoria de 4t B
1 reunió CAD

= 1 hora
= 1 hora
= 2 hores
= 1 hora
= 1 hora

x 1 hora
x 1 hora
x 2 hores
x 1 hora
x 1 hora

x 1 hora

= 1 hora

No fa teulateam i fa 2 lectures a 4t C+ 1 tutoria PSCP a 4t A
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4.
PLANIFICACIÓ
COMPETENCIALS

REUNIONS

ÀMBITS

I

CAPS D’ÀMBIT
Àmbit de llengües: Maria Castán (1 reunió coordinació+ 1 h. Càrrec)
Àmbit de ciències: Laia Torralba(1 reunió coordinació+ 1 h. Càrrec)
Àmbit artístic- social : Fina Casacuberta(1 reunió coordinació+ 1 h. Càrrec)
COORDINACIONS I COMISSIONS
Coordinació lingüística i de comunicació : Eva Plarromaní (1 h reunió coordinació + 1
hora càrrec) 2 h. lectives
Coordinació TIC: Tecnologia 3(1 h reunió coordinació + 3h treball càrrec) 4 h. lectives
Coordinació GEP : M. Castán i L. Torralba / 1 hora lectiva
Comissió de comunicació: Eva, Júlio, Tecnologia 3, Trini / 1 hora lectiva
Equip impulsor Magnet: Cristina, Trini, Fina, Lídia, G. Batlle / 1 hora lectiva
Comissió ambiental (30 minuts/setmana): Laia, Julio, M. Castán, Bàrbara i Laura
Comissió de convivència: Cristina i Lídia/ 2X 30 minuts els dies de teulateam + 1 h. lectiva
Coordinació treball per projectes: Lídia, Emma, Fina i Berta. 1 h. a canvi d’1 hora de
guàrdia

REUNIÓ EQUIP DIRECTIU (Divendres 8:00-9:50): G. Batlle, Cristina, Júlio , Trini.
REUNIÓ CONSELL DE DIRECCIÓ (Dilluns 13:45-14:40): Eva, Laia, Fina, Sergi.G.
Batlle, Cristina, Júlio , Trini, M. Castan
REUNIÓ COMISSIÓ COMUNICACIÓ (Dimecres 8:00-8:55): Eva, Júlio. Sergi, Trini
REUNIÓ EQUIP IMPULSOR MAGNET (Dimarts 13:45-14:40): Cristina, Trini, Fina, Lídia,
G. Batlle
REUNIÓ EAP (Dimarts 10:40-11:35): Cristina, Julio, P. Rota, EAP
REUNIÓ CAD(Dimarts 11:35-12:30) : Cristina, Julio, P. Rota, Trini
REUNIÓ COMISSIÓ SOCIAL (Dimarts 11:35-12:30/ un cop al mes): Trini, Cristina, EAP,
Serveis Socials
REUNIÓ ÀMBIT LLENGÜES : Dimarts 13:45-14:40
REUNIÓ ÀMBIT ORIENTACIÓ : Dimecres 13:45-14:40
REUNIÓ ÀMBIT CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC : Dijous 13:45-14:40
REUNIÓ ÀMBIT SOCIAL : Dimecres 13:45-14:40
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REUNIÓ TUTORS : Dimecres 8:55-9:50
REUNIONS COMPETENCIALS (de 9:50 a 10:20)

LECTURES
CURS
1r A
1r B
2n A
2n B
3r A
3r B
4t A
4t B
4t C
A.
acollida

DILLUNS
G. Batlle
Trini
M. Castan
Josep Costa
Sendo
Albert
Núria Casals
Eva
Pam
Montse

DIMARTS
Elisabet
Julio
Laura
Cristina
Sergi
Laia
No fan lectura
Mª Pilar Vall
Pam
Montse
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E) PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
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1. ASPECTES GENERALS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (ESO)
La tutoria, com a funció pròpia de la docència, ha de contribuir al desenvolupament
personal i social de l’alumnat en els aspectes intel·lectual, emocional i moral, com indica
l’article 15 del Decret 102/2010, d’autonomia de centres, i per tant, aquesta acció docent
ha de tenir garantit l’espai i el temps específic per treballar el currículum de manera que
afavoreixi l’aprenentatge i el desenvolupament de l’autonomia i la formació integral de
l’alumne.
En aquest sentit, cal treballar la tutoria com a conjunt d’activitats educatives
interrelacionades destinades a l’entrenament i l’hàbit de les competències següents:
•

L’aprendre a ser un mateix (amb confiança, responsabilitat, humilitat, seguretat,
autoconeixement, constància i autoestima )

•

L’aprendre a ser autònom (a partir de la cura d’un mateix i de l’entorn, de participar
i orientar-se en la presa de decisions en l’espai i el temps)

•

L’aprendre a aprendre, (amb hàbits de treball, pautes d’estudi, capacitat d’esforç,
disciplina, atenció, reflexió, escolta activa, pensament divergent, crític i creatiu)

•

L’aprendre a comunicar-se (a partir de l’expressió de les pròpies emocions,
sentiments, necessitats i idees, capaç de conversar en grup per construir, tenint en
compte la comunicació verbal i la no verbal)

•

L’aprendre a viure junts (a partir de les relacions amb els altres, el treball de
cooperació, la comprensió i interacció amb la realitat social, el sentiment de
pertinença, el valor i respecte per les diferències)

•

El treball d’aquestes competències ha de formar part d‟ una planificació de l’acció
tutorial que respongui al criteri de coherència curricular i al d’ajustament
metodològic, didàctic i al de l’avaluació dels aprenentatges dels alumnes. Aquesta
planificació de l’acció tutorial representa una manera de treballar del centre travada
en el disseny i organització d’activitats que contribueixen, el tractament global de
totes elles, al creixement i al desenvolupament integral i complet de la persona.

L’acció tutorial ha d’emmarcar el conjunt d’actuacions que tenen lloc en el centre educatiu,
tant les de l’equip docent, de l’equip de tutors com del professorat d’orientació educativa.
També cal, doncs, planificar i treballar aquestes competències en el marc d’una tutoria
grupal -dins i fora de l’aula-, així com l’organització de la tutoria individualitzada com a
eina de centre per potenciar l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat, durant els tres
trimestres que conformen el curs escolar. Per als alumnes de nova incorporació,
l’organització del centre planificarà un seguiment més sovintejat, que inclogui sessions de
tutoria individualitzada d’acollida i a més de les de seguiment durant els tres trimestres.
La prevenció de l’abandonament escolar ha de ser una prioritat de l’acció tutorial a
l’educació secundària obligatòria. En aquest sentit, la tutoria, com a part de l’acció docent,
ha de donar resposta a la diversitat de ritmes, nivells i estils d’aprenentatge; i a les
diferents situacions personals mitjançant la detecció precoç de les dificultats i les
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potencialitats dels alumnes. Així mateix, ha de promoure la continuïtat dels alumnes cap a
les diverses opcions dels estudis post obligatoris existents d’acord amb les seves
possibilitats i interessos.
L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació i l’autonomia dels
alumnes en el seu procés educatiu. En aquest sentit, ha de contribuir al desenvolupament
d’una dinàmica positiva en el grup classe i a la vinculació dels alumnes en la dinàmica del
centre, tot fent possible que, aquest, esdevingui eix de la formació integral de l’alumnat.
Així mateix, a través de la tutoria caldrà planificar la implicació i la col·laboració de les
famílies promovent la coresponsabilitat i la participació activa en el procés escolar
educatiu dels seus fills; així com donar-los orientacions i pautes per a l’acompanyament i
el seguiment escolar a casa.
Per aquesta raó, el tutor de l’alumne i la família han d’establir els acords i compromisos
adequats per a dur a terme les mesures educatives segons les característiques i
necessitats de l’alumne.

2. OBJECTIUS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL EN RELACIÓ ALS ÀMBITS
D'ORIENTACIÓ

a) Orientació personal
L'orientació personal ha de tenir com a objectiu principal ajudar l'alumne/a en la seva
formació integral com a persona. Per això, cal que el tutor pugui facilitar el seu
autoconeixement en els àmbits d'aptitud, de personalitat i d'interessos, i propiciar
l'acceptació de si mateix col·laborant en el desenvolupament del seu criteri personal
d'actituds i valors. Aquesta orientació es desenvolupa a l'hora de tutoria i es realitza a
partir de temes relatius a la formació de l'adolescent.
b) Orientació escolar i acadèmica
Pretén ajudar l'alumnat, siguin quines siguin les seves aptituds, a tirar endavant, a motivar
els nois i noies per a l'estudi, a superar les dificultats diàries de la tasca escolar, i a ajudarlo en la tria de crèdits. A l'hora de tutoria se l’orientarà en organització d’un pla de treball
personalitzat, que potenciï les seves possibilitats i que l’ajudi a reforçar l’autoestima. Per
aconseguir aquest objectiu treballem diferents tècniques d'estudi on s'inclouen el pla de
treball i l'organització del temps d'estudi, maneres de preparar un estudi eficaç - a partir de
diferents tècniques com el resum, el subratllat, els esquemes, com prendre i arxivar els
apunts, com millorar la memorització, etc.
c) Orientació professional
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L’orientació acadèmica i professional complementa de forma gradual l’aprenentatge
competencial de l’alumne, i per aquesta raó ha de donar resposta tant a la projecció
professional com a la continuïtat formativa de l‟ alumnat.
Els objectius d’aquesta orientació, com a eina de millora de l' alumnat des de la
perspectiva acadèmica, social i de l' orientació professional, són:
•

Perfilar i concretar l’itinerari formatiu de l’alumnat d’acord amb els seus
coneixements, habilitats i actituds.

•

Detectar els interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals a través
d’eines i recursos per identificar les opcions del seu projecte personal.

•

Enriquir la descoberta de les opcions formatives tot fent ús de fonts d’informació
que permeten relacionar-les amb diversos entorns acadèmics i professionals.

D ‘acord amb aquests objectius, per dur a terme activitats d’orientació acadèmica
professional es tindran en compte les següents orientacions:
• Donar prioritat a l’orientació educativa com a eix del Projecte Educatiu de Centre, el
compromís de la direcció i la dinamització i participació en equip dels altres professionals.
•
•
•
•
•
•
•

Transformar les intencions educatives en propostes concretes a partir d’estratègies
metodològiques planificades.
Desenvolupar activitats d’ensenyament aprenentatge que condueixin a resultats
relacionats amb les competències professionals.
Relacionar les competències bàsiques amb les professionals.
Motivar l’alumne vers un perspectiva de formació al llarg de la vida.
Millorar les expectatives de les famílies envers els estudis dels seus fills.
Planificar de forma gradual les actuacions dins l’etapa educativa.
Avaluar el grau d’assoliment de les activitats i la identificació dels aspectes a
millorar i la proposta d’accions de progrés.

3. FUNCIONS DEL TUTOR EN RELACIÓ ALS ALUMNES, L'EQUIP DE
PROFESSORS I LA FAMÍLIA
En el marc del PAT, i per aconseguir els objectius que s'han plantejat en el punt anterior,
el professor tutor de grup, individual i l’orientador educatiu han de dur a terme la seva
intervenció en tres camps diferents:
a) Amb els alumnes:
•

Realitzar, amb els alumnes nouvinguts al centre, activitats d'acollida que els
proporcionin informació sobre els aspectes més rellevants de l’organització i el
funcionament de centre, les normes de convivència i les principals característiques
dels estudis que inicien.
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•

Orientar l'elecció de matèries optatives i totes aquelles decisions que hagin de
prendre els alumnes respecte al seu currículum d'acord amb l'equip docent, i tenint
en compte els seus interessos, motivacions i aptituds.

•

Rebre els alumnes individualment, quan se'ls hagi d'orientar de manera específica
o quan l'aparició de dificultats en el procés educatiu ho faci necessari.

•

Programar les activitats de l'hora setmanal de tutoria adreçada al grup.

•

Insistir en la necessitat del progressiu assoliment de les competències bàsiques.

•

Vetllar per la conservació, la neteja i l'ordre de l'aula i els espais propis de cada
grup.

•

Potenciar la figura del delegat.

b) Amb l'equip de professors:
Aquesta coordinació és imprescindible, atesa la necessitat de programar coherentment
l'acció educativa. Aquest marc organitzatiu és també l'idoni per aprofundir en aspectes
com ara l'atenció a la diversitat, projectes interdisciplinaris o crèdit de síntesi.
Aquesta coordinació horitzontal afavoreix també el treball d'avaluació continuada i el
seguiment, per part de tot l'equip de professors, de la realitat del grup classe.
Funcions dels equips docents són les següents:
•

Recollida d’informació sobre els alumnes.

•

Establiment de criteris compartits sobre metodologies de treball.

•

Concreció dels acords del centre respecte a l'avaluació de l'alumnat i anàlisi dels
resultats per tal d'adequar la intervenció pedagògica a les necessitats detectades.

•

Establiment de pautes per tal de fomentar hàbits de treball, de convivència, etc.

•

Preveure i consensuar metodologies d’aula per atendre la singularitat de cada
alumne.

•

Coordinar la intervenció de l'equip de professors amb el grup d'alumnes, vetllant
per la coherència de les actuacions de tots ells en relació amb l'aplicació dels
criteris comuns a l'hora de realitzar les activitats d'ensenyament - aprenentatge i
d'avaluació.

•

Presidir i coordinar les actuacions de la junta d'avaluació i altres reunions de
l'equip docent i redactar lacta corresponent. Els tutors del mateix nivell es posaran
d’acord per fer la redacció de les actes de les reunions d’equip docent.

•

Lliurar una còpia de les actes de les reunions a direcció en el termini duna
setmana a partir de la data de la reunió.

•

Vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de
la comunicació d'aquests resultats als pares o representants legals dels alumnes.
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•

Transmetre la informació útil als tutors dels anys posteriors.

c) Amb la família:
•

Vetllar perquè a través de la reunió general amb totes les famílies a principi de curs
se’ls mantingui informats de les característiques més rellevants de l'organització del
centre, així com de les qüestions d’importància que afectin el grup d’alumnes en
particular.

•

Vetllar pel funcionament i control d'assistència dels alumnes del seu grup i posar-se
en contacte amb els pares per aquests aspectes.

•

Informar-los periòdicament de l'evolució del procés d'aprenentatge dels seus fills i
comunicar-los els resultats de les avaluacions. Aquesta tasca la farà preferentment
el tutor individual de cada alumne.

•

Fer-los participar en les decisions que s'hagin de prendre respecte al procés
educatiu dels seus fills i que puguin comportar l'adopció de mesures singulars no
previstes. Tasca compartida entre el tutor de grup i els tutors individuals.

•

Es convocarà una reunió col·lectiva a principi de curs (tutor de grup) i dues
reunions mínimes al llarg del curs amb els pares o tutors legals (tutor individual).

4. TUTORIES COMPARTIDES

OBJECTIU:
Portar un seguiment proper i sovintejat que permeti acompanyar l’alumne i les famílies
tant acadèmicament, personal i professional.
Les activitats que el professorat dissenya, per a l’assoliment d’aquest objectiu, han
d’afavorir l’autoanàlisi, la reflexió i l’autoavaluació sobre el procés d’aprenentatge
personal, acadèmic i professional que permetrà anar perfilant el seu projecte singular de
vida.
Funcions especifiques del tutor de grup:
- Desenvolupar i portar a terme les accions de tutoria previstes en el PAT.
- Participar en les reunions de tutors en les que s’acorden i concreten activitats de tutoria.
- Registrar les activitats de tutoria en un document (penjat al Drive)
- Valorar les activitats que realitzin altres estaments en el grup classe mitjançant un
document previst a tal efecte (formulari de Drive)
- Vetllar per la convivència positiva del grup.
Funcions específiques de la Tutoria individual:
- Acollida dels alumes i de les famílies esdevenint un referent.
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- Realitzar una entrevista inicial amb l’alumne.
- Realitzar tres entrevistes prescriptives amb les famílies (s’especifica més endavant)
- Participar en els processos disciplinaris de l’alumne.
- Vetllar per la integració de l’alumne al centre portant-ne un seguiment acadèmic i
actitudinal.
- Portar al dia la carpeta de tutoria individual.

Criteris per l’assignació de les tutories individuals:
1- S’assignaran els alumnes a la totalitat de l’equip docent.
2- Els membres de l’equip directiu tindran menys alumnes.
3- El professorat del departament d’orientació tindrà assignat preferentment alumnes amb
NEE.
4- Al tutor/a de grup se li assignaran alumnes de la seva tutoria.
5- A la resta de professors se’ls assignaran alumnes als quals realitzi docència,
preferiblement els que més hores de docència imparteixi. El nombre d’alumnes variarà en
funció de la jornada de treball que es tingui assignada.

Accions i documentació relatives a cada alumne:
1. Documentació que cal tenir a la carpeta de tutoria:
•

Full de dades de l’alumne emplenat per la família en el moment de la matrícula.

•

Entrevista inicial amb l’alumne i la seva família abans del començament de les
classes. Es realitza als alumnes de 1rd’ESO i als alumnes nous al centre. Hi ha un
guió.

•

Full de seguiment intern

•

Quadern : La teva empremta a l’Institut del Ter .
En aquest quadern s’hi anotaran totes les activitats d’aprenentatge i servei i/o
voluntariat que l’alumne haurà realitzat al llarg de la seva escolarització al centre.
Al finalitzar l’etapa educativa aquest document es traduirà en una certificació oficial,
per part del centre, en reconeixement de l’actitud de l’alumne i de la seva aportació
a les activitats generals.

•

Fitxes per a recollir informació dels alumnes

Si s’escau
• Incidències (a final de curs es poden destruir)
• Informes de serveis de salut (Els documents originals i confidencials cal desar-los a
secretaria, a l’expedient de l’alumne)
• Altres informacions rellevants.
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2. Comunicació amb les famílies:
 Ca l fe r la prim e ra e ntre vis ta a m b ca da fa m ília a l lla rg de la s e tma na que s e gue ix a
l’avaluació inicial. Aquesta entrevista servirà per a presentar-nos, explicar la nostra funció
com a tutors individuals i concertar la forma de posar-nos en contacte. Cal recollir les
expectatives dels pares respecte del seu fill/a.
 S’
ha urie n de re a litza r une s qua tre e ntre vis te s a m b la fa m ília , due s de le s qua ls ha urie n
de ser presencials i coincidents amb el lliurament dels informes d’avaluació inicial i final.
 S i convé realitzar alguna altra entrevista amb la família es podrà fer de manera
presencial, telefònica o per correu electrònic.
 Ca ldrà de ixa r un re gis tre e s crit de ls te m e s tra cta ts i e ls a cords pre s os .
3. Comunicació amb els alumnes:
 Dura nt e l m e s de setembre haurem de parlar amb els nostres alumnes per realitzar una
primera entrevista, per tal de conèixer-lo i conèixer com es va adaptant al centre. A partir
d’aquí i segons les necessitats de l’alumne/a caldrà fer un seguiment més o menys intens
al llarg del curs.
És molt important que es registri per escrit cadascuna de les entrevistes que es
facin amb els alumnes i les famílies.

4. Recollida de les informacions de la resta del professorat respecte l’alumne:
 La re collida d’
informa ció de l s e guime nt a ca dè m ic e s fa rà e n le s re unions d’
e quip doce nt
i en qualsevol altre moment que sigui necessari. Al Drive hi haurà un document per
agilitzar la recollida d’aquesta informació.
5. Elaboració dels PI (incloses a les programacions de l’àrea) dels alumnes que en
necessitin.
 Le s progra ma cions m ultinive ll e s ta n pe ns a de s pe rquè ca da doce nt de s de la s e va
matèria realitzi la programació del grup classe tenint en compte les necessitat (de
vegades especials) de cada alumne. És per això que els plans individuals queden
infusions en les programacions d’aula.
 S e gons le s ins truccions d’
inici de curs , El P I s ’
ha d’
e la bora r e n un te rm ini m à xim de dos
mesos a partir de l’inici de curs, o, en el cas de trasllat de l’arribada al nou centre. Aquesta
tasca és encomanada a l’orientador escolar que en coordinarà la redacció i n’informarà el
tutor individual. Aquest a les sessions d’avaluació en promourà la valoració i adequació i
posteriorment l’actualització si s’escau.
 El tutor individual i sobretot l’orientador escolar del centre són els responsables de fer
conèixer a les famílies corresponents a principis i a final de curs l’existència i el contingut
del PI i fer-ne el seguiment. Aquest PI ha d’estar signat per la família i se n’hi ha de lliurar
una còpia.
 P a rt de le s ne ce s s ita ts e duca tive s de ls a lum ne s de prim e r cicle , s ’
a te ndra n e n e l ma rc
del Plans Intensius de Millora (PIM).
118

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

5. MEMÒRIA DE TUTORIA
A final de curs els/les tutors/es de grup han de redactar una memòria de tutoria amb els
següent punts:
1. DESCRIPCIÓ DEL GRUP-CLASSE (nois/es, repetidors, NEE, aprovats i
suspesos...)
2. ÀMBITS D’ACTUACIÓ (activitats realitzades a les hores de tutoria i tallers fets
encara que siguin fora d’hores de tutoria)
3. EVOLUCIÓ DEL GRUP-CLASSE (resultats en les avaluacions -actes d’avaluació-,
manteniment del mobiliari i desperfectes, participació en les sortides...)
4. PROPOSTES DE MILLORA I INDICADORS DE PROGRÉS (possible redistribució
d’alguns alumnes del grup a un altre grup i motius)
6. PROGRAMACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
Eixos de treball al PAT:
1r ESO
 Convivència: treball de convivència i relacions a l’aula.
 Internet: xarxes socials.
 Salut: alimentació, autoimatge.
 Drogues: prevenció del tabaquisme.
 Orientació: tria d’optatives.

2n ESO
 Convivència: Relacions socials i autoestima.
 Internet: Perfil a internet. Seguretat ciutadana.
 Salut: Educació emocional i sexual.
 Drogues: Prevenció consum d’alcohol i altres drogues.
 Orientació: tria d’optatives.

3r ESO
 Convivència: Relacions de parella, prevenció de la violència
de gènere, gestió no violenta de conflictes ...
 Internet: violència a les xarxes socials.
 Salut: Alimentació saludable i activitat física. Mobilitat segura.
Educació sexual i afectiva des del CAP.
 Drogues: Conscienciació dels perills del consum de drogues.
 Orientació: Orientació per l’elecció d’itinerari educatiu.

4t ESO
 Convivència: homofòbia, relacions de parella, violència de
gènere, prevenció de relacions abusives...
 Internet: visió critica sobre la navegació a internet. Reflexions
sobre el perfil.
 Salut: Educació sexual, embarassos i MTS, pírcings i
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tatuatges.
 Consum: Educació per al consum responsable.
 Drogues: Coneixement del perill de les drogues.
 Orientació: Xerrades d’orientació a les diferents sortides
acadèmiques i professionals.

120

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

F) PROJECTES DE CENTRE
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Durant el curs 2018-2019 l’Institut del Ter treballarà en els següents
projectes:
1. PROJECTE MAGNETer.
L’Institut del Ter estrena el curs 2018-2019 un nou projecte de direcció per als quatre
propers anys. El curs 2017-2018 ha estat un període de transició i continuïtat del treball
desenvolupat per l’antiga direcció.
El Projecte de direcció 2018-2022 s’emmarca dins del Programa Magnet, un projecte
d’innovació pedagògica que gira entorn a dos grans pilars: l’equitat i la qualitat educativa.
És a partir d’aquests dos principis, que es vehicula el nostre projecte de direcció amb el
qual s’intenta donar garanties de continuïtat de la feina realitzada en els darrers cursos.
Som un centre Magnet que comparteix un projecte d’innovació educativa amb una
institució de referència, el Museu del Ter de Manlleu i comptem amb el suport de la
Fundació Jaume Bofill i el Departament d’Ensenyament.
Durant els quatre cursos se’ns oferirà un acompanyament molt directe en el projecte
pedagògic del centre de manera que el coneixement específic de la institució de
referència, en el nostre cas el Museu del Ter, impregni el dia a dia educatiu i incideixi en
els processos d’aprenentatge. A banda d’introduir una innovació metodològica, es pretén
augmentar la demanda de matrícula al nostre centre i treballar coneixements específics
d’una manera més pràctica.
Els objectius del Projecte de direcció per als quatre propers cursos han estat definits en
funció de les necessitats detectades a la diagnosi realitzada així com del coneixement del
centre.
Els objectius principals del sistema educatiu a Catalunya són l’èxit escolar i l’excel·lència
educativa, mitjançant el desenvolupament màxim de les capacitats de tots i cadascun dels
alumnes com a principi fonamentador de l’equitat i garantia, alhora de la cohesió social.
Tenint en compte aquestes prioritats, els objectius que ens proposem assolir al llarg dels
quatre propers cursos en el nostre centre són:
OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOTS ELS ALUMNES
OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
OBJECTIU 3 : PROMOURE L’ACCIÓ TUTORIAL PER ACONSEGUIR QUE EL
CENTRE SIGUI CAPAÇ D’ORIENTAR UN PROJECTE DE FUTUR PELS ALUMNES
OBJECTIU 4 : ACTUALITZAR ELS DOCUMENTS PRESCRIPTIUS DE CENTRE
OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES
RELACIONS AMB L’ENTORN
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Cadascun d’aquests objectius es concreten en diferents estratègies, activitats o
actuacions, responsables, temporització i en uns indicadors d’avaluació.
El nostre Projecte de Direcció 2018-2022 estableix uns objectius que s’emmarquen
perfectament en els objectius del programa MAGNET.
Quins són aquests objectius o propostes del nou projecte de direcció que estan
relacionats amb els quatre eixos d’actuació estratègica Magnet .
 Els objectius o propostes del nou projecte de direcció que estan relacionats
amb els quatre eixos d’actuació estratègica Magnet són:
a. Estratègies per tal d’incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre des
d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge.
•

OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOTS ELS ALUMNES

Estratègia 1.3. Fomentar la innovació metodològica i didàctica per a l’adquisició de les
competències bàsiques
b. Estratègies organitzatives de centre que afavoreixin una major coherència i
intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat
de pràctica
• OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL
Estratègia 2.1. Afavorir una bona convivència i cohesió entre el professorat del centre
c. Estratègies per generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació:
pensar-comunicar.
•

Fer-

OBJECTIU 1: MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC DE TOTS ELS ALUMNES

1.3. Fomentar la innovació metodològica i didàctica per a l’adquisició de les competències
bàsiques
•

OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL

2.1. Continuar desenvolupant projectes singulars de centre que fomenten la cohesió social
d. Estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el
projecte del centre al seu entorn i cercar aliances
•

OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES
RELACIONS AMB L’ENTORN

5.1. Participació del centre en el Programa "Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” en aliança amb
el Museu del Ter per tal de reduir la segregació escolar
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 També hi ha altres objectius específics que estan relacionats amb els quatre
eixos d’actuació estratègica Magnet que són:
a. Estratègies per tal d’incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre des
d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge.
1. Apropar el coneixement del patrimoni natural, històric i cultural de Manlleu a l’entorn del riu Ter
al professorat i al dia a dia de les aules
2. Fomentar la innovació metodològica i didàctica per a l’adquisició de les competències bàsiques i
la millora dels resultats acadèmics dels nostres alumnes
b. Estratègies organitzatives de centre que afavoreixin una major coherència i
intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de
pràctica
3. Constituir el professorat com a comunitat de pràctica / Foment de la participació del professorat
en el funcionament del centre
c. Estratègies per generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-pensarcomunicar.
4. Afavorir propostes i activitats amb un enfocament interdisciplinari i transversal del coneixement
5. Fomentar la innovació metodològica i didàctica per a l’adquisició de les competències bàsiques i
la millora dels resultats acadèmics dels nostres alumnes
6. Continuar desenvolupant projectes singulars de centre que fomenten la cohesió social
d. Estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el
projecte del centre al seu entorn i cercar aliances
7. Organitzar activitats conjuntes entre l’institut i el Museu del Ter per fer difusió del Projecte
Magnet al nostre entorn
8. Consolidar la participació de les famílies i de l’entorn en el projecte Magnet
9. Difusió del projecte educatiu del centre i de les activitats i projectes del centre entre les famílies i
el públic en general

 A finals del curs 17-18 l’Equip directiu va fer un repàs dels objectius, accions,
responsables, actors implicats i dels indicadors d’avaluació de cadascun dels
quatre eixos d’actuació estratègics Magnet per al curs 2017-2018.
Aquesta valoració (Què ens proposem incorporar, aprofundir, ampliar, millorar... pel
proper curs )la tindrem en compte a l’hora de fer la planificació estratègica anual
pel curs 2018-2019.
a. Estratègies per tal d’incorporar el coneixement de la institució al dia a dia del centre des
d’un enfocament globalitzat de l’aprenentatge.
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En el projecte de direcció 2018-2022 una de les estratègies per a la millora dels resultats
acadèmics dels nostres alumnes és la 1.3. Fomentar la innovació metodològica i didàctica per a
l’adquisició de les competències bàsiques amb la proposta d’un seguit d’actuacions com:
1- Continuar desenvolupant els projectes d’innovació educativa del Dep. D’ensenyament com
Projecte Magnet, GEP,etc
2- Consolidar i mantenir el treball cooperatiu
3- Disseny d’activitats seguint la metodologia de les 3 AAA (aula , aprenentatge i acompanyament)
4- Consolidar i mantenir el treball per projectes
b. Estratègies organitzatives de centre que afavoreixin una major coherència i
intencionalitat al projecte de centre i per a que l’equip docent esdevingui una comunitat de
pràctica
A nivell organitzatiu ens hem proposat un sistema que permetrà la participació activa de tota la
comunitat educativa en el centre:
1- Creació d’un consell de direcció
2- Participació activa de tot el professorat i alumnat en el projecte Magnet i fomentar la
participació i implicació de les famílies.
3- Treball per comissions o equips relacionats amb diferents aspectes del centre: Comissió de
comunicació, Equip impulsor Magnet, Treball per projectes, Treball cooperatiu, avaluació
competencial i Adittio.
Espai de reunions per equips amb un objectiu clar de reunió per tal de fomentar el debat
pedagògic i els acords
c. Estratègies per generar situacions d’aprenentatge que comportin indagació: Fer-pensarcomunicar.
Incorporació a 1r d’ESO d’una franja horària de 2 hores setmanals per treballar projectes (
estructures lingüístiques, tecnologia i Ed. Visual i plàstica)
Continuïtat d’alguns dels projectes compartits amb el Museu del Ter: RestauraTer, TeatreTer,
Continuïtat dels projectes de centre: Coral, RevisTer, Vora Ter, BiciTer
Creació d’espais per a què l’alumnat comparteixi amb la resta de la comunitat educativa
(professorat i famílies) i amb l’entorn (escoles de primària, entitats,...) allò que han fet i après en
els diferents projectes treballats.
Establir una comissió de comunicació per poder fer difusió dels diferents projectes i les tasques
que es van fent en els mateixos projectes.
Continuar buscant nous projectes compartits amb el Museu del Ter que estiguin adreçats a tots
els nivells.
Que els projectes que fem acabin amb la presentació d’un producte final que tingui epercussió en
la nostra institució partner, el Museu del Ter
d. Estratègies d’implicació de les famílies i de comunicació externa per donar a conèixer el
projecte del centre al seu entorn i cercar aliances
Planificar noves activitats compartides entre les famílies i el centre i les famílies i el Museu del Ter
Continuar amb la difusió de les diferents activitats a través de les xarxes socials i de la pàgina
web i el canal de youtube.
Informar a les famílies, en la reunió d’inici de curs del que estem fent al centre a nivell pedagògic.
Seguir els consells de millora descrits en l’informe de comunicació de la fundació J. Bofill.
Posar en valor tot el que fem .Organitzar una jornada magnet a final de curs adreçada a les
famílies i públic en general
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 Procés que se segueix en cada centre una vegada iniciat el programa
1.- Centre admès a Magnet
2.- Reunió E. Directiu, E impulsor i coordinació del
programa
3.- Claustre 1: coordinació del
programa
Enquesta
3Bis.- Reunió amb inspecció dels
centres a Serveis Centrals

Cada inici de curs
Al final de cada curs

Comunicar que han entrat. Iniciar bona relació. Planificar reunions. Detectar necessitats formatives i altres
Sessió informativa. Preguntes. Somni, imaginar el centre a quatre anys vista
Principis metodològics
4.- Claustre 2:
Debat sobre principis metodològics. Dinàmica d’inici a Comunitat de pràctica reflexiva. Retorn
persona formadora enquesta. Inici de l’assessorament.
i coordinació del
programa
5.- E. Impulsor i
Discussió co construcció sobre: composició, funcions i tasques.
persona
formadora
6.- Persona
Generen vincles: visita a la seu de la institució Partner. La institució Partner
formadora,
visita l’escola.
institució Partner
i claustre
7.- Persona
Concreten objectius, continguts i criteris d’avaluació de
formadora, E
l’assessorament del curs. Pocs, clars, explícits, concrets i
Impulsor i
consensuats
claustre

Trobada Coordinació del Programa, Persona formadora i institució Partner

Pluja d’idees

Trobada Coordinació del Programa, E. Directiu o C. Comunicació

Portes Obertes, Comunicar el projecte a l’exterior

El centre presenta a la coordinació del programa la planificació estratègica per aquell curs, integrada en el PAC
El centre participa en les Jornades Magnet
L’Equip Directiu convoca la comissió de seguiment i escriu una breu memòria

 Cronograma, tasques i documents.
A continuació reproduïm el resum de les tasques que haurem de fer durant el curs 20182019, amb data de lliurament de documents i responsables .
Què

Qui

Quan

Documents

Revisar el preprojecte
Equip directiu / El
15
incloent la planificació
equip impulsor d’octubre
estratègica a quatre anys
com a màxim
vista:
Els objectius i les accions
són les que vàreu escriure
al
preprojecte o han variat?

Eina de planificació
Estratègica
(documents: pre
projecte presentat en
període de selecció i
resultats del claustre
que imaginava el
centre
al final dels quatre
anys)
Planificació estratègica
Equip Directiu Límit primera Eina de planificació
curs 18 - 19
– E. Impulsor – quinzena de estratègica
Claustre novembre
Formador
Objectius, continguts,
Formador,
Setembre,
Una fitxa que té el
avaluació i calendari
Equip
octubre
formador
de l’assessorament
Directiu
Ho lliura el
formador
Inscripcions
al
GTAF Claustre / ED
2ona
Enllaç al GTAF
(Gestió
Telemàtica
quinzena
d'Activitats de Formació)
d’octubre
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Retorn de la
planificació estratègica

Concretar dia de juliol
per fer la sessió de
seguiment

Coordinació
del
programa

Un més
posterior al
lliurament de
la
planificació
estratègica
Equip Directiu i Setembre
inspecció
octubre
2018

Convocar Sessió de
seguiment Magnet

Equip Directiu

Abril 2019

Reunió anual de
seguiment

Informe per a la
reunió anual de
seguiment

Equip Directiu

Finals de juny Reunió anual de
seguiment

 Equip impulsor Magnet
RESPONSABLES: C. Grifell, F. Casacuberta, L. Rich, G. Batlle, T. Montero
FUNCIONS:
Definició línies actuació Projecte Magnet. Elaboració,
planificació i seguiment del projecte MAGNET i de les activitats relacionades
amb el projecte.
Dia i hora de reunió: Dimarts de 13.45 h a 14.40 h
Periodicitat: setmanal

2. PROJECTE SInERGIA. Pla de suport conductual positiu (PSCP)
Foment de l’educació en valors. Aquest projecte es va començar a treballar el mes d’abril
del 2017.
Al projecte se li ha posat el nom de SInERGIA, que representa els següents valors:
-

S: Solidaritat

-

In: Interès (Tasques acadèmiques)

-

E: Esforç

-

R: Respecte

-

G: Generositat

-

I: Implicació (Centre)

-

A: Agraïment
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El primer any d’implantació del projecte estava previst treballar treballaran aquests
conceptes dins l’aula, el segon any es treballaran al passadís i el tercer, al pati. Per tant,
seria un procés progressiu.
Cada un dels valors que es treballarà a l’aula estarà format per un lema, un objectiu, una
activitat de tutoria i els marcadors/indicadors per veure si s’ha assolit l’ítem.
Cal remarcar que aquest Pla d’ajuda conductual es treballarà sempre en positiu i que
aquest sistema només és per alumnes recuperables.
Els valors es treballen el dijous de 9:50 a 10:20 h. a la tutoria del pla de suport conductual
positiu

3. PROJECTE TEULATEAMS. Pla d’aprenentatge i servei
És un projecte de cohesió social que té per objectiu principal aconseguir canviar la
percepció dels alumnes envers al centre i fomentar alhora els valors de solidaritat,
respecte, compromís i empatia. Està orientat a transformar l'actitud dels alumnes cap a un
model més col·laboratiu on l'esforç esdevingui un factor rellevant.
Es treballa dins del marc horari, dos dies a la setmana durant 30 minuts, a partir del treball
col·laboratiu, guiats per un mínim de dos professors que orienten, coordinen i avaluen el
seu funcionament.
Cadascun dels teulateams té una doble finalitat, desenvolupar objectius de centre i
alhora, fomentar els valors que volem transmetre.
Paral·lelament, l’equip docent prepara i experimenta les activitats a partir d’una avaluació
que tindrà en compte: el grau d’implicació dels alumnes, el grau d’execució de l’activitat i
el grau d’assoliment dels objectius, indicant en base a aquest tres elements els indicadors
que han de servir per evidenciar l’èxit dels teulateams.
Aquest projecte es fonamenta en la teoria de les intel·ligències múltiples de Howard
Gardner. Reconèixer aquestes intel·ligències i treballar-les serveix per donar més
oportunitats a l’alumne, perquè desenvolupi el seu talent sigui quin sigui i creixi d’una
manera integral.
Gardner descriu aquestes nou intel·ligències: lingüística, lògicomatemàtica, naturalista,
visual espacial, musical, cinèticocorporal, intrapersonal, interpersonal i existencial.
El primer curs de treball d’aquest projecte es va passar als alumnes un test per determinar
quina és la intel·ligència múltiple que tenen més desenvolupada. A partir dels resultats
obtinguts vam distribuir els alumnes del centre per diferents grups de treball (anomenats
teulateams) relacionats amb les diferents intel·ligències.
A partir del curs 2017-2018 els alumnes han pogut triar lliurament el teulateam on volen
participar.
Aquest curs 2018-2019 hem ampliat el nombre de teulateams per tal de disminuir el
nombre d’alumnes que participa a cada teulateam.
Cada grup de treball té una aula assignada i està coordinat per un o més d’un professor
responsable. Prèviament s’han marcat els objectius, tasques i indicadors d’avaluació de
cadascun dels teulateams.
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L’objectiu final és dotar els alumnes d’un sentit ampli de ciutadania i civisme, formar
persones compromeses i responsables i implicar-los en la gestió del dia a dia del centre
perquè se’l facin seu i se l’estimin.
Els teulateams que ofertem durant el curs 2018-2019 són els següents:

TEULATEAM

Tasques

Esports al pati

Ets un noi o noia saludable? Vols dinamitzar activitats de pati per
desconnectar i passar-ho bé...Creem el joc d'activitat física i podràs sumar
punts alhora del pati... Vine ajudar-nos a crear un espai de joc i salut!!
Ens introduirem al mon del disseny gràfic tot ideant i transformant
missatges en composicions gràfiques. Els continguts, les pràctiques i els
exercicis del teulateam estan basats en tres programes lliures: l'Inkscape,
el Gimp i QCAD. Tenen per finalitat aprofundir en les eines destinades al
dibuix, el retoc i la recreació d'imatges digitals.
L’objectiu d’aquest teulateam consisteix en conèixer l’entorn a partir de
l’aprenentatge de la fotografia a través d’Instagram. Aprendrem a fer
fotografies, a compartir-les i crearem un joc per participar-hi en xarxa.
Si t’agrada ballar al teulateam d’aeròbic t’has d’apuntar. Els objectius
d’aquesta activitat són: la millora de la condició física i la coordinació,
l’increment de la pròpia energia, la reducció de l’estrès, la millora de la
seguretat i de la flexibilitat, i la participació en diferents actes de promoció
del centre.
Si t’agrada cantar la nostra coral és el lloc ideal. Podràs actuar al Palau de
la Música Catalana, a la trobada de corals de secundària i a molts d’altres
llocs que t’encantaran.
Farem entrepans i si us animeu també farem rebosteria. Us animeu?

Disseny per
ordinador

Fotografia amb
Instagram
Aeròbic

Coral

Cuina
Proves cangur i
jocs matemàtics
Imatge i edició
de vídeo
Andròmines
Decoració
Cançó
improvisada

Sostenibilitat

T'agraden els reptes matemàtics? Aquest és el teu teulateam.
Elaborarem un videoclip usant tècniques d'imatge i so.
Es busquen nois i noies amb capacitats creatives per transformar materials
i utensilis en desús en pràctics i divertits objectes.
Per tenir un centre bonic i acollidor nosaltres serem l'equip millor!!! :)
T'agrada el rap? Doncs endinsa't al món de la glosa, una altra forma de
cançó improvisada.
Música, Llenguatge i enginy.
Et vols divertir? Llença't a improvisar.
"Estàs motivat amb el medi ambient? Ets un/a bon/a comunicador/a?
T'agradaria ajudar a sensibilitzar els companys/es? Aquest és el teu
teulateam!
Farem campanyes per promoure:
-Reduir, reciclar i reutilitzar.
-Eficiència energètica.
-Mobilitat sostenible.
Sereu els qui heu de convèncer els companys que un canvi és possible
per un món millor!"
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Assemblea
d’alumnes

És l’eix vertebrador de totes les activitats del centre, els alumnes que hi
participin seran escollits pels professors, tenint en compte el
reconeixement de bon company i millor progrés. En aquest teulateams es
tracta de dinamitzar i implicar-se en les diferents activitats del centre.

Mediadors

L’ambient a l’institut és una cosa que depèn de totes les persones que hi
fem vida i depèn de totes que cada dia sigui millor. Per aconseguir-ho, els
mediadors es formaran en resolució de conflictes per poder donar suport a
la comissió de convivència. I també seran dinamitzadors d’activitats per
fomentar valors positius que ajudin a que tothom es senti còmode a
l’institut, tant amb ell mateix com amb els altres.
Des del Teulateam de comunicadors volem identificar i recollir notícies
relacionades amb el dia a dia del centre per tal de tenir tothom informat de
les novetats i dels fets succeïts. Per tal de reunir tota la informació dels
esdeveniments, seria important que des del claustre ens fessin arribar via
whatsapp les novetats, projectes, activitats, informacions que es vulgui
publicar per tal que els alumnes del Teulateam puguin fer la redacció de
les notícies.
Publicarem les notícies tant en català com anglès i francès.
Esperem que els comunicadors tinguin ganes de portar a terme tot el
procés de redacció de notícies tant a Twitter com al blog de l’institut.

Comunicadors

Lectura en veu
alta
Bàsquet

Biblioteca

Club de lectura

Perfeccionar la dicció de l'alumnat i preparar l'alumnat per al certamen de
lectura en veu alta d'acord amb els criteris que marca el Departament
d'Ensenyament.
L'objectiu és aprendre tècniques del bàsquet i treball en equip; així com
organitzar torneigs 3x3 i/o 5x5 tan entre l'alumnat del centre com amb
alumnes d'altres instituts.
L'objectiu és organitzar els llibres, catalogar-los, organitzar l'espai i el
préstec de llibres. També es faran altres activitats de dinamització de la
biblioteca com La Maleta Viatgera que involucra tan alumnes com
famílies.
Al Teulateam del Club de Lectura tenim dos objectius. Per una banda
volem crear un espai on es llegeixi un llibre comú, el puguem comentar i
compartir la lectura. I per l'altra, també farem de "Contacontes", és a dir,
anirem a les escoles de primària i llars d'infants a explicar contes als més
petits del municipi.

4. PROJECTE GEP. Pla integral de llengües estrangeres
 Aquest és el nostre tercer i darrer curs del projecte GEP . A la reunió que es va
realitzar el mes d’abril amb els responsables del projecte i inspecció es va arribar a
aquests acords:
•

Actualitzar el web i penjar els materials de formació, sobretot imatges i vídeos.
Mostra-ho a alumnes i claustre.
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•

Revisar la diagnosi: No hi ha proposta de millora.

•

Ampliar el nombre de professors i matèries implicats (consolidació i sostenibilitat).

•

Vetllar per la continuïtat de l’hora de coordinació de les professores GEP.

•

Valorar si es pogués fer Cultura i valors ètics en anglès als 4 nivells d’ESO.

•

Incloure el professor de música al GEP per fer Cultura i valors ètics (Té el perfil
de diversitat) Caldrà vetllar perquè es pugui coordinar amb les noies GEP.

•

Tornar a fer enquesta de satisfacció als alumnes (i alguna pregunta als pares?).

•

Demanar a la professora de francès si vol incorporar-se al GEP des de
l’assignatura de Francès.

•

Preveure un temps a final de curs perquè les 2 professores de Science que han
participat en la formació del GEP puguin explicar al claustre el que han fet i
mostrar el portfolio, els vídeos,... Per animar al professorat a participar en el GEP.

•

Fer concurs a les classes per trobar un logo per “Touch the sky”, posar-lo a la
pàgina d’inici del web.

•

Recollir les programacions i materials per tal que quedin pel centre si algú es
desplaçat a un altre institut.

•

Incloure el GEP en el PEC.

•

Elaborar el Pla d’acció pel proper curs a partir d’aquests acords i incloure-hi els
els aspectes que calgui tenir en compte per la memòria. Temporitzar-lo i establir
un responsable de cada punt.

 OBJECTIUS de millora del centre amb el GEP
L’objectiu 1 de la nostra Programació anual general : Millorar el rendiment acadèmic de
tots els nostres alumnes inclou dues estratègies relacionades amb el projecte : Estratègia
1.1. i estratègia 1.9
ESTRATÈGIA 1.1
1.1.
Garantir l’assoliment de les
competències bàsiques de tot l’alumnat i
fomentar l’avaluació competencial

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS
Augmentar l’Índex d’alumnes
amb resultats a les proves
de competències bàsiques
situats en les franges mitjana
i alta (Índex de millora +5%
respecte a les del curs
anterior 17-18)
Resultats globals centre
Curs 17-18
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Ll. Cat
Ll. Cas
Ll. Angl
Matem.
Cient-tecnol.

48,6%
45,9%
36,8% I
43,2%
42,1%

Actuacions
1.1.3. Adaptar el currículum per tal
d’incrementar les hores lectives per treballar
les competències lingüístiques i científiques.
Noves matèries optatives de 1r a 3t d’ESO:
Ciències aplicades i anglès aplicat.

Tot el curs

Consell de direcció i
àmbits

Valorar si s’ha fet

ESTRATÈGIA 1.9.

TEMPORITZACIÓ

RESPONSABLES

INDICADORS AVALUACIÓ
I PROGRÉS

1.9. Potenciar les llengües estrangeres al
centre per millorar les competències
comunicatives del nostre alumnat en
llengua anglesa i francesa
Consolidar el projecte GEP: Touch the
sky

Tot el curs

Equip directiu

Augmentar
% d’alumnes
amb els resultats mitjà alts i
alts de llengua anglesa a les
CCBB de 4t ESO
Valor inicial
Global
36,8%
Comp. oral
52,6%
Comp. Lect. 60,5%
Expr. escrita 13,2%
Índex de millora +5%
respecte al curs anterior

ACTUACIONS
1.9.1. Consolidació del programa AICLE de
Science a 1r d’ESO
1.9.2. Manteniment de la formació del
professorat en metodologia AICLE

Tot el curs

Professorat implicat

Tot el curs

Professorat
assisteix
a
formació

1.9.3. Realització estada lingüística English
week per alumnes de1r i 2n ESO. Cada dos
cursos. Mínim assistència 50% alumnat
1.9.4. Realització estada lingüística a
França per alumnat de francès de 3r i 4t
d’ESO. Mínim assistència 50% alumnat
1.9.5. Sol·licitar un auxiliar de conversa pel
centre

2n trimestre

Equip directiu
Professorat anglès

Realitzada o no realitzada

2n trimestre

Equip directiu
Professora francès

Realitzada o no realitzada

Segons data
convocatòria

Equip directiu

Valorar si ha estat assignat i
s’incorpora al centre

1.9.6. Fomentar l’ús de la llengua anglesa
en matèries no lingüístiques

Tot el curs

Professorat anglès

1 activitat redactada en
llengua anglesa com a
mínim
als
projectes
trimestrals

1.9.7. Promoure el plurilingüisme en les
diferents festes activitats realitzades pels
alumnes del centre

Tot el curs

Teulateam Coral
Professorat anglès i
francès

Incloure en el repertori de la
Coral cançons en diferents
idiomes . Valorat si s’ha fet

1.9.8. Incloure un apartat a la pàgina web
dedicat al plurilingüisme

Tot el curs

Teulateam
comunicadors
Professorat anglès
o francès

1 notícia o article redactat en
llengua anglesa o francesa
com a mínim cada mes per
penjar a la pàgina web o al
twitter del centre

1.9.9. Manteniment activitats extraescolar de
preparació per a l’obtenció del PET (Anglès)
o el DEL (francès). Fomentar la presentació
als exàmens oficials d’aquests títols al
finalitzar 4t d’ESO

Tot el curs

Equip directiu
Professorat anglès
o francès

Alumnes que a finals de 4t
d’ESO assoleixen algun
d’aquests dos títols
Valor inicial 5%
Valor final 10%

que
la

Índex satisfacció alumnat i
professorat > 7
Índex satisfacció professorat
>7
Assolir un 75%
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 D’altres actuacions de millora en relació amb el Projecte GEP previstes per al curs
2018-2019 són:
• Es continua impartint Science a 1r d’ESO . Dos professores: C. Naturals i Llengua
anglesa
• Impartició d’una nova matèria a 2n d’ESO: Tradicions catalanes dins de Cultura i
valors ètics. S’imparteix una hora a la setmana i intervenen dos professores a
l’aula: una de llengua catalana i una de llengua anglesa. Es treballen les tradicions
catalanes en comparació amb les tradicions angleses.
•

Es torna a ofertar l’estada lingüística English week per alumnes de1r i 2n ESO. El
curs passat no es va poder realitzar per manca d’alumnes participants

•

Les professores que participen en el projecte GEP disposen d’una hora de reunió
setmanal dins l’horari lectiu per la seva coordinació .
Una professora de l’àmbit de llengua anglesa disposa d’una hora lectiva per
organitzar les estades lingüístiques.

•
•
•

•

Realització estada lingüística a França per alumnat de francès de 3r i 4t d’ESO.
Aquest curs també es proposarà
Participar en la propera convocatòria del “Programa de Inmersión lingüística” per a
alumnat de 1r i 2n d’ESO per a centres educatius promogut des del MECD. El curs
2015-2016 ja vam poder gaudir d’una d’aquestes beques a Lekaroz
Promoure la participació de l’alumnat amb millors resultats en llengua anglesa en
les beques de immersió lingüística promogudes des del MECD .

 Auxiliar de conversa
• El curs 2017-2018 es va fer la sol·licitud per poder disposar aquest curs 2018-2019
d’un auxiliar de conversa en llengua anglesa . El nostre centre va ser seleccionat
per acollir un auxiliar però al final no es va designar cap .

• Actuació de l’auxiliar de conversa a la PGA
Un dels objectius que tenim inclosos en la nostra Programació anual general és el de
millorar el rendiment acadèmic del nostre alumnat. Una de les estratègies que proposem
per assolir-lo és la de potenciar les llengües estrangeres al centre per millorar les
competències comunicatives del nostre alumnat en llengua anglesa i francesa.
Aquesta estratègia contempla entre d’altres actuacions :
•

El manteniment de la formació del professorat en metodologia AICLE. Actualment
hi ha dues professores del centre que per segon any consecutiu participen en la
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formació GEP. En concret una professora de ciències naturals i una de llengua
anglesa.
• La consolidació del programa AICLE de Science a 1r d’ESO.
• Realització estada lingüística English week per alumnes de1r i 2n ESO. Cada dos
cursos
• Realització estada lingüística a França per alumnat de francès de 3r i 4t d’ESO.
Cada dos cursos
• Fomentar l’ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques. S’inclou una
activitat redactada en llengua anglesa com a mínim als projectes trimestrals
• Promoure el plurilingüisme en les diferents festes activitats realitzades pels
alumnes del centre. Dins del repertori de la Coral s’inclouen cançons en llengua
anglesa i francesa.
• Incloure un apartat a la pàgina web dedicat al plurilingüisme. Hi ha un grup
d’alumnes “els comunicadors” que sota la supervisió d’una professora de llengua
catalana i una de llengua anglesa s’encarreguen de redactar articles o notícies en
diferents idiomes per penjar a la pàgina web o al twitter del centre
• Manteniment activitats extraescolar de preparació per a l’obtenció del PET (Anglès)
o el DEL (francès). Fomentar la presentació als exàmens oficials d’aquests títols al
finalitzar 4t d’ESO
• Incorporar un auxiliar de conversa en llengua anglesa per donar suport a les
activitats orals.
• Adaptar el currículum per tal d’incrementar les hores lectives per treballar les
competències en llengua anglesa . En concret es va crear una nova matèria
optativa de 1r a 3r d’ESO: Anglès aplicat.
• Noves matèries optatives de 1r a 3t d’ESO: Ciències aplicades i anglès aplicat.
Totes aquestes actuacions tenen com a objectiu final reduir el % d’alumnes amb resultats
baixos de llengua anglesa a les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO.
Els curs 2016-2017 els resultats van ser baixos en comparació a la situació a d’altres
centres de Catalunya amb el mateix grau de complexitat.
Un 30,6% del nostre alumnat va assolir un nivell baix en aquestes proves enfront del 14,6
% de Catalunya.

Justificació de la necessitat de l’auxiliar de conversa
En el marc del conjunt d’actuacions que està duent a terme el nostre centre per donar
suport a la millora de l’aprenentatge de la llengua anglesa entre el nostre alumnat veiem
necessària la incorporació d’un auxiliar de conversa que permeti estimular l’aprenentatge
d’aquesta llengua i el coneixement d’altres cultures.
L’auxiliar de conversa donarà suport al nostre professorat en el desenvolupament de les
competències lingüístiques i comunicatives en llengua anglesa.
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La presència d’aquest auxiliar al nostre centre ajudarà entre d’altres aspectes a :
1. Millorar la competència oral en llengua anglesa dels nostres alumnes,
considerant especialment el fet que les seves famílies es mouen
geogràficament per tot Europa
2. Reforçar l’ús de l’anglès com a llengua d’aprenentatge
3. Donar suport al desenvolupament de la metodologia AICLE
4. Donar suport al projecte GEP
5. Oferir la possibilitat de la pràctica oral de la llengua anglesa al nostre
professorat

El nostre alumnat no té gaires possibilitats d’interactuar amb angloparlants com per
exemple participant en classes extraescolars d’anglès en acadèmies privades , donat el
seu baix nivell sòcio-econòmic. Poder comptar amb un auxiliar de conversa ens permetria
exposar els alumnes a situacions comunicatives autèntiques i enriquir el seu coneixement
de la cultura d’un país de parla anglesa o francesa d’una manera més humana i rica
emocionalment. El nostre objectiu és formar els nostres alumnes per poder fer servir
l’anglès de forma activa en situacions significatives i fer conversa amb un auxiliar de
conversa en un context autèntic és la millor manera de demostrar el nostre alumnat que
aquest objectiu és al seu abast.
L’auxiliar de llengua anglesa treballarà en la millora de la comprensió i expressió oral de
l’alumnat i en l’ampliació dels coneixements dels nostres estudiants envers la cultura del
seu país fomentant també la importància del plurilingüisme i de l’aprenentatge de
llengües en la societat actual
Amb els alumnes d’ESO l’auxiliar podrà treballar en grups petits a les hores de
desdoblament.
A les celebracions culturals del centre (Castanyada, Nadal,...), l’auxiliar de conversa
tindrà oportunitat de compartir les seves tradicions i de participar de les nostres.
Pensem que la presència d’un auxiliar de conversa nadiu al nostre centre afavorirà
l’aprenentatge i la motivació del nostre alumnat ajudant a la millora de les competències
lingüístiques en llengua anglesa

Tasques a realitzar per l’auxiliar
1. Col·laborar en lla planificació de les activitats previstes en metodologia AICLE
2. Ajudar l’alumnat a realitzar activitat encaminades a millora la llengua oral
3. Donar suport al professorat en l’elaboració i adaptació de materials en llengua
anglesa
4. Dinamitzar activitats de centre que tinguin relació amb la llengua i cultura anglesa
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5. Col·laborar en la promoció de la participació de les famílies estrangeres de parla
anglesa.
6. Col·laborar en la creació d’un blog/web per fer difusió de la seva actuació i
activitats del centre
7. Altres tasques relacionades amb l’aprenentatge de la llengua estrangera.

Altres tasques que podria realitzar l’auxiliar fora del marc horari lectiu:
• Tallers de llengua anglesa pels docents que volen incorporar-se al projecte GEP.
• Tallers de llengua anglesa par a les famílies
• Ajut i suport a l’alumnat que es prepara per assolir els títols oficials
• Participació en sortides

5. PROJECTE ESPORT AL PATI.
El projecte ESPORT AL PATI està inserit dins d’un altre projecte anomenat TEULATEAMS.
Aquest projecte té tres àmbits d’actuació, un al teulateam d’esportistes , dos dies a la setmana de
30 minuts, al pati, dos patis de 20 minuts cada dia, i fora de l’horari lectiu: el dimecres a la tarda
de 16:00 a 18:00 el TIS que tenim en pràctiques dinamitza un grup d’alumnes i treballa l’esport en
valors.
Per tal de coordinar, liderar i supervisar cada un d’aquests àmbits, el professor d’EF és present en
les classes de Teulatems i en tots els patis. Aquest espai-horari està contemplat com a horari
lectiu per aquest professor. Aquesta petició atorgada per l’equip directiu té un gran impacte per la
consistència i l’efectivitat d’aquest projecte.

6. PROJECTE DE SOSTENIBILITAT. PROJECTE VORATER

Nom del centre INSTITUT DEL TER

Localitat

MANLLEU
Coordinació: Gemma Batlle Pujolàs
Data de caducitat del projecte de direcció (renovació distintiu escola verda)
2022
Accions de millora relacionades amb el currículum, la gestió, l’entorn i/o la participació

2.-Projecte Vora Ter

Entorn

X
X

X

X

MA

Participació

1.-Constitutció del comitè ambiental

Gestió

Currículum

(justificades a partir del PES, (Pla d’Educació per a la Sostenibilitat)

NO

X

MI

2017

X

MI

2015

MI

Any
d’inici
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3.-Campanya esmorzar sostenible

X

4.-Auditoria ambiental

X

5.- Parlament ambiental

X

X
X

6.- Projecte alumínim

X

MI

2017

X

NO 2017

X

NO 2018
MA 2017

MA: manteniment, MI: millora, NO: nova

Consideracions prèvies
Per entendre moltes de les propostes que es realitzen en aquest pla s’ha de tenir present que
l’institut té consolidat un projecte d’aprenentatge i servei que consisteix en desenvolupar diverses
actuacions de forma voluntària en un horari determinat dins el marc lectiu, que sol ser els
dimecres i divendres de 9:50 a 10:20. Aquests tallers s’anomenen TEULATEAMS i cada curs
s’avaluen, es modifiquen i milloren per atendre més adequadament les propostes que venen dels
alumnes i les seves famílies i les aportacions dels responsables de cada taller.
Normalment dos professors s’ocupen de la dinamització de l’activitat.
CONSTITUCIÓ COMITÉ AMBIENTAL
Descripció (explicació breu de l’acció)
Redefinir les tasques del comitè ambiental. Identificar els seus membres i la periodicitat de les
reunions. Proposar models de coordinació amb l’objectiu de donar-li rellevància i
protagonisme.
Objectius de millora
Fomentar el protagonisme per esdevenir un autèntic òrgan dinamitzador del pla de
sostenibilitat del centre i fer-ne la seva avaluació periòdica.
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
A qui s’adreça l’acció
A tot el centre i a les famílies d’una forma especial.
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de
persones implicades)

Hi ha un comitè ambiental que es reuneix dos cops l’any ( principi i final de curs) i una comissió
de treball que actua com a permanent del comitè i que es reunirà bimensualmnent.
Membres del comitè ambiental:
Coordinadora pedagògica
Caps d’àmbit
Dos alumnes de l’assemblea de delegats
1 representant de l’AMPA
1 representant de l’Ajuntament
Membres comissió de treball
Coordinadora pedagògica
Caps d’àmbit
Dos alumnes assemblea delegats
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió)
Comitè ambiental reunió dos cops l’any a inici i final del curs en el marc del Consell Escolar
La comissió de treball es reuneix bimensualment els dilluns de 16:00 a 17:00, o a la reunió
prevista de caps d’àmbit.
137

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els
aprenentatges de l’alumnat)
Evidència de les actes de les reunions previstes i la renovació dels plans d’acció anuals.
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum,
projecte de direcció, PGA, NOF…)

S’haurà d’incorporar les comissions en les NOF i en la PGA.
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions
del proper curs)

El comitè ambiental es va reunir inicialment en les dates previstes. La reunió va servir per
definir-ne la metodologia de treball, les funcions del comitè i la periodicitat de les reunions.
No ha estat possible reunir el comitè a final de curs per manca de previsió des de direcció, fet
que posa de manifest el poc interès de l’equip directiu pel que fa al projecte de sostenibilitat.
D’altra banda l’equip impulsor, format entre d’altres pels caps d’àmbit, no ha pres cap iniciativa
interessant pel que fa a l’execució del projecte. Més aviat les reunions ha esdevingut un tràmit
poc útil. Manca d’interès o poca capacitat de comunicació en deuen ser els culpables. De cara
al curs vinent potser caldrà cercar un nou equip que visualitzi el pla de sostenibilitat com una
oportunitat d’aprenentatge pels alumnes i de creixement pel centre.
El projecte de sostenibilitat s’ha realitzat per la implicació dels membres de l’àmbit de naturals,
factor preocupant perquè de fet un dels objectius era fomentar la participació de tot el centre.

PROJECTE VORATER
Descripció (explicació breu de l’acció)
Activitat de treball per projectes prevista pel segon trimestre de cada curs.
Objectius de millora
Fomentar el coneixement de l’entorn del riu Ter i optimitzar el projecte per fer-lo proper al
nostre alumnat.
Millorar els aspectes tècnics d’anàlisi d’aigua i ampliar-lo a les fonts de Manlleu.
Contactar amb el grup de defensa del riu Ter, per cercar activitats de conscienciació entorn a
la preservació del riu i de les fonts del nostre entorn.
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
Primer i quart pel que fa al tema dels ecosistemes i a nivell transversal a tots els cursos.
A qui s’adreça l’acció
A tot el centre.
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de
persones implicades)

Ho dinamitza tot l’equip docent. Hi participa tot l’alumnat al llarg de tota la setmana de projecte.
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió)
En les reunions periòdiques d’equip docent es destina un espai específic a l’elaboració del
projecte. Se’n avalua el resultat i es proposen accions de millora anualment.
La difusió és la pròpia presentació dels alumnes del treball realitzat.
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els
aprenentatges de l’alumnat)

S’avalua la qualitat del producte que es pretén obtenir en els objectius del treball i es proposen
accions de millora.
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Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum,
projecte de direcció, PGA, NOF…)

Els projectes tenen continuïtat d’un any per altre i estan incorporats a la PGA.
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions
del proper curs)

Com a proposta de millora introduïm la col·laboració amb el moviment de defensa del riu Ter.
Cal ampliar l’anàlisi a les fonts.
També seria interessant que algun alumne/a de quart triés el treball de final de curs amb
aquesta temàtica.

ESMORZAR SOSTENIBLE
Descripció (explicació breu de l’acció)
Es pretén aconseguir que els alumnes abandonin hàbits alimentaris poc adequats a l’hora
d’esmorzar, promovent l’ús de boc ‘n rolls i evitant l´ús de productes de bolleria i productes
processats.
Objectius de millora
Fomentar l’alimentació saludable. Evitar els papers, aluminis i altres materials que solen
acompanyar els aliments processats.
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
Tercer ESO: alimentació i nutrició
Tot el centre: cura del mediambient
A qui s’adreça l’acció
A tot el centre
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de
persones implicades)

El projecte d’esmorzar sostenible es planifica des del teulateams de VoraTer i des de
l’assignatura optativa comuna de tercer d’ESO.
1. Prèvia a l’execució de la campanya els alumnes del teulateams preparen un power
point indicant les avantatges d’un esmorzar sostenible. Fent el càlcul de TMB i de les
calories necessàries per a l’esmorzar, proposen una alternativa en un segon esmorzar
constituïda de fruita.
2. Els alumnes de l’optativa de tercer preparen un vídeo/ openshot explicatiu de la
campanya.
3. A les reunions de tutoria els tutors difonen la informació del power point i del vídeo.
4. Al llarg del tercer trimestre es controla l’esmorzar del segon pati. Es distribueixen a tots
el alumnes els carnets d’esmorzar sostenible.
5. Al llarg del trimestre a tots els alumnes que porten un esmorzar amb fruites se’ls timbra
el carnet d’esmorzar sostenible .
6. Tots els alumnes que assoleixen el mínim previst són obsequiats a final de curs amb un
boc ‘n rolls.
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió)
1. primer trimestre: planificació del projecte
2. segon trimestre : difusió de la proposta
3. tercer trimestre :execució del projecte
Disseny campanya de conscienciació de la campanya d’esmorzar sostenible
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La campanya es dissenya des del teulateams de VoraTer i des de l’optativa de ciències de
tercer. Es té especial cura en els aspectes curriculars que es volen desenvolupar:
1. Concepte d’energia/definició de caloria
2. Concepte de grups alimentaris. El grup de les fruites i els aspectes rellevants de
l’energia que aporten
3. Taxa metabòlica basal: concepte i càlcul
4. Distribució de calories al llarg del dia i càlcul de l’energia necessària a l’esmorzar.
5. Proposta de combinació de diferents fruites per assolir les calories de l’esmorzar.

Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els
aprenentatges de l’alumnat)
Comptatge d’alumnes que porten entrepà enlloc de bolleria o patates rosses.
1. A la campanya hi ha participat un 45% dels alumnes del centre.
2. Han assolit l’objectiu previst un 10%.
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum,
projecte de direcció, PGA, NOF…)

1. Ampliar l’acció als dos patis
2. Fer una enquesta més amplia que vehicula a tot el centre pel que fa al càlcul de
la TMB a fi i efecte d’esbrinar quin és el valor mig de tot el centre. Enguany el
segon esmorzar havia e contenir en fruites 200 kcal per les noies i 220 kcal pels
nois.
3. Ampliar el concepte de ració i de grup alimentari.
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions
del proper curs)

Com que enguany ja s’ha fet la tasca de conscienciació caldria avançar l’execució de la
segona campanya a inici de curs de manera que el control s’efectués al llarg de tot el curs.
Cal fer-ne prou difusió perquè la participació augmenti d’un 45% a un 75%.

AUDITORIA AMBIENTAL
Descripció (explicació breu de l’acció)
Investigar quins aspectes del consum energètic del nostre centre són millorables.
Extrapolar l’estudi dels consums a les famílies.
Fer propostes de millora i estalvi energètic.
Objectius de millora
Aconseguir que el centre faci un estalvi important pel que fa al consum d’energia augmentant
l’eficiència de la calefacció a l’hivern i de l’ús de l’aire condicionat a l’estiu.
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
Concepte d’energia, consum sostenible, medi ambient i sostenibilitat.
Aprenentatges que es poden relacionar amb l’assignatura de ciències naturals de primer.
A qui s’adreça l’acció
A tot el centre.
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de
persones implicades)

Es fa per tot el centre i ho dinamitza el departament de tecnologia.
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Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió)
1. Estudi de la factura de la llum, aigua i gas. Concepte d’energia sostenible
2. Estudi de l’espai. Actuacions de millora energètica vinculada a l’estructura de l’edifici i a
l’ús de les instal·lacions.
3. Proposta de millora energètica
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els
aprenentatges de l’alumnat)

La millor evidència serà la proposta de modificació de l’ús de les instal·lacions i la seva difusió
a tota la comunitat educativa.
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum,
projecte de direcció, PGA, NOF…)

Aquest projecte no s’ha desenvolupat al llarg del 2017-2018.
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions
del proper curs)

Cal assegurar l’execució d’aquest projecte pel curs 2018-2019
PARLAMENT AMBIENTAL
Descripció (explicació breu de l’acció)
Crear un fòrum de debat amb els alumnes que serveixi per difondre, actualitzar i millorar el
projecte de sostenibilitat del nostre centre.
Al llarg del curs 2017-2018 es va iniciar aquesta proposta malgrat que no estava prevista en el
pla d’acció.
Objectius de millora
La proposta ha funcionat molt bé. Potser caldria millorar-ne la difusió. Cal que tots els alumnes
coneguin el parlament i hi participin, per això s’ha de millorar la connexió entre les reunions de
tutoria i els delegats ambientals i el parlament.
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
1.Estudi del sistema parlamentari i del seu funcionament.
2. àmbit intra i interpersonal. Competència social i emocional.
A qui s’adreça l’acció
A tot el centre
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de
persones implicades)

El parlament s’executa en el marc de teulateams de delegats ( reunió setmanal de delegats,
dos dies 30 minuts/dia).
L’objectiu és debatre qüestions ambiental i dissenyar un decàleg ambiental.
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió)
1. Cada setmana els tutors es reuneixen amb els seus alumnes i entre d’altres tracten
qüestions de caire ambiental. Entre tots els alumnes es tria un representant ambiental
que s’encarrega de transmetre al parlament les propostes que van sortint a cada curs.
2. A les reunions del teulateams de dimecres i divendres, es debaten les propostes dels
diferents grups i se n’aproven les millors. Alhora es treballa el decàleg ambiental. Se’n
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descriuen els elements i es modifiquen a mesura que se n’assoleixen el objectius.
3. El parlament actua reproduint el funcionament d’un parlament democràtic.
Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els
aprenentatges de l’alumnat)

Al llarg de tot el curs 2017-2018, tot i no estar prevista l’activitat, el parlament ha començat a
funcionar redactant un primer decàleg ambiental.
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum,
projecte de direcció, PGA, NOF…)

Cal mantenir el parlament i donar-li més protagonisme de cara al curs 2018-2019.

PROJECTE ALUMINIM
Descripció (explicació breu de l’acció)
L’objectiu del projecte és disminuir al màxim l’ús de l’alumini per embolicar els entrepans i
paral·lelament fomentar altres mètodes per embolcallar-lo.
El projecte consisteix en recollir l’alumini en un contenidor especial.
L’institut del Ter té un projecte MAGNET dirigit per la fundació Jaume Bofill que agermana el
nostre centre amb el Museu de Ter de Manlleu ( partenariat). Aquest museu abans es deia
“museu industrial del Ter” i fa uns anys es va decidir que sols s’anomenaria “museu del Ter”.
Per evidenciar el lligam entre les dues institucions proposem fer servir les lletres sobrants que
hi havia a l’esplanada del museu per identificar el nostre centre “Ins del Ter” . Falten les dues E
que es farien amb metacrilat i s’omplirien amb els residus d’alumini recollit a l’hora del pati.
L’èxit del projecte és si aconseguim que al segon any els residus siguin ostensiblement menys
que al primer.
Objectius de millora
Aprenentatges curriculars relacionats amb l’acció (àmbits de coneixement i cursos)
Assignatura de ciències naturals i tecnologia. Els metalls i els seus usos, la industria
siderúrgica i la repercussió en el deteriorament ambiental.
A qui s’adreça l’acció
A tot el centre
Amb qui es fa i en quin espai/temps (qui dinamitza, qui participa i en quin marc de treball, nombre de
persones implicades)

L’actuació i el projecte es planifiquen des del teulateams de VoraTer. Dos cops per setmana
30 minuts.
Planificació de les actuacions (seqüenciació temporal del procés i com es fa la difusió)
Primer trimestre
1. Elaboració d’un vídeo explicatiu de la campanya
2. Difusió del vídeo a l’hora de tutoria
3. Identificació dels protocols a seguir per a recollir l’alumini
Segon trimestre
4. Inici de la campanya

Avaluació (Tipus d’evidències que permetran constatar els canvis i millores, l’assoliment dels objectius i els
aprenentatges de l’alumnat)
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La millor evidència serà la constatació de la disminució del consum d’alumini
Continuïtat de l’acció i incorporació en els documents del centre (projecte educatiu i currículum,
projecte de direcció, PGA, NOF…)

Aquest projecte s’ha de desenvolupar al llarg del 2018-2019 i 2019-2020
Valoració general i propostes de millora (a omplir a final de curs per a valorar el curs i guiar les actuacions
del proper curs)

7. PROJECTE DE MEDIACIÓ
Durant el curs 2018-2019 la mediació es treballarà amb el grup de mediadors que es
formaran dins del teuleteam “Mediadors”.
 Objectius:
•
•
•
•
•

Aprendre a utilitzar estratègies d’escolta activa i a utilitzar tots els passos de la
mediació en una mediació entre iguals
.Mediar i gestionar els conflictes que sorgeixin entre alumnes.
Respondre a les demandes de mediació que els companys deixen a la bústia de
mediació.
Donar a conèixer i publicitar el servei de mediació al centre.
Mostrar respecte i confidencialitat envers les aportacions, opinions i sentiments
dels companys.

 Activitats desenvolupades:
•
•
•
•

•
•

Explicació del servei de mediació a la resta de companys de l’institut
Preparar i dinamitzar activitats de la tutoria del PSCP.
Preparar, implicar-se i realitzar activitats per la comunitat educativa o fins i
tot pel municipi.
Preparació d’una presentació en power point (realitzada pels diferents grups
de treball), a partir de la informació prèvia donada, per tal de poder-ho
compartir amb la resta d’alumnes del centre durant l’hora de tutoria PSCP.
(iniciativa dels alumnes)
Atendre els conflictes que sorgeixin al centre a través de la mediació entre
iguals, en un espai pactat i supervisat per un referent adult.
Aprendre a utilitzar el guió elaborat que cal seguir durant les mediacions.

143

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut del Ter

8. PROJECTE PERIS
Durant el curs 2018-2019 el nostre institut participa al projecte PERIS (Pla Estratègic de
Recerca i Innovació en Salut); un programa en el qual el Departament d’Ensenyament
juntament amb el Departament de Salut, col·laboren per dur a terme un estudi sobre els
trastorns del neurodesenvolupament a l’ESO. En aquest projecte hi participen alumnes de
2n d’ESO dels següents municipis de la Catalunya Central: Centelles, Manlleu, Manresa i
Vic.
La participació en aquest programa ens proporcionarà professionals de diferents àmbits
de la salut, que faran un acompanyament als alumnes amb dificultats o trastorns
d’aprenentatge i un seguiment durant tres anys. Des del centre e considerem que serà
molt positiu tant per alumnes com per les famílies.
A finals del curs 2017-2018 es va aprovar al Consell Escolar la participació del centre en
aquest projecte i es va realitzar una sessió informativa adreçada al professorat.
A inicis del curs 2018-2019 es va realitzar una sessió informativa adreçada a les famílies .
Durant el primer trimestre es consensuarà el calendari de les primeres actuacions que
s'han de realitzar al centre.

9. PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI
TÍTOL DEL PROJECTE: LES NOSTRES FESTES TRADICIONALS

Nivell acadèmic/curs: 3r ESO
Nombre d’alumnat: 40 alumnes
Professorat implicat: Cristina Grifell
Espais curriculars:
X Cultura i valors ètics
□ Llengua
□ Ciències Socials
□ Matemàtiques
□ Ciències de la naturalesa
□ Anglès/Llengües Estrangeres
□ Educació visual i plàstica
□ Música
□ Tecnologies
□ Educació física
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□ Altres
Entitats col·laboradores: Residència Aura de Manlleu

Descripció del projecte
Introducció

Breu síntesi del projecte: Els alumnes preparen algunes festes del calendari festiu català com
castanyada, nadal, dijous llarder i carnestoltes, Sant Jordi i Sant Joan i les treballen amb els avis
de la Residència Aura o dels centres de dia de Manlleu.
Necessitat social i finalitat del servei: Apropar els col·lectius de la gent gran i la gent jove
mitjançant la celebració de les festes tradicionals catalanes.
Àmbit: Intercanvi intergeneracional

Objectius d’aprenentatge
1. Intercanviar coneixements i habilitats amb col·lectius de diferents edats.
2. Establir vincles amb la gent gran.
3. Sensibilitzar als joves dels col·lectius de gent gran amb risc d’exclusió.
4. Promoure el voluntariat entre els joves.
5. Posar l’alumnat en contacte amb models positius de persones compromeses.
6. Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa
davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i
participativa.
7.Augmentar la participació en el teixit associatiu i les entitats de caire social per fomentar el
compromís amb la construcció d’una societat més justa, cohesionada i arrelada al territori.
8. Comprometre’s i participar activament durant tot el procés

Objectius de servei
1. Conèixer la situació i les possibles necessitats de la gent gran.
2. Dissenyar i dur a terme actuacions de suport per a la gent gran
3. Promoure el treball en xarxa entre l’institut i entitats de l’entorn.
2. Promoure la participació de l’alumnat en accions de servei a la comunitat per desenvolupar la
competència social i ciutadana i transmetre valors.
3. Millorar l’arrelament de l’alumnat en l’entorn.
4. Millorar la imatge de l’Institut en l’entorn.
5. Fomentar el compromís de l’alumnat amb la construcció d’una societat més justa.

Activitats d’aprenentatge vinculades al servei
(Què treballarem a classe durant les hores lectives)
•
•
•

Abans de la realització del servei
Durant la realització del servei
Després de la realització del servei del servei
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Seguirem les pautes donades en el Projecte de Servei Comunitari transferible : Gent jove i gent
gran que es troba a l’XTEC:
http://xtec.gencat.cat/web/.content/comunitat/serveicomunitari/modelstransferibles/documents/Aten
cio-gent-gran_transferible.pdf

Activitats de servei
(Quines activitats realitzaran els alumnes en horari extraescolar per les tardes a la
Residència o al centre de dia )
Es treballarà amb els avis les diferents festes tradicionals a partir de diferents recursos com tallers,
jocs, vídeos, imatges, cançons, etc

Materials i recursos
- A classe:
Activitats i materials que trobem a l’XTEC: Model transferible : Gent jove i gent gran
Activitats i materials diversos sobre les festes tradicionals catalanes: dossier de treball sobre
tradicions catalanes de l’institut del Ter i d’altre material
- Durant el servei:
Aparells de reproducció de música i imatge, material de plàstica divers, material elaborat pels
mateixos alumnes, recursos digitals , etc
- Realització d’una carpeta d’aprenentatge individual per a cada alumne
- Documentació oficial
Temporització
1. Fase de planificació (3r trimestre curs 2017-2018 i inici de curs 2018-2019)
- Acord amb l’entitat destinatària del servei. Residència aura i centres de dia de Manlleu
- Concreció de l’àrea curricular des d’on es treballarà i concreció d’objectius i activitats.
- Definició dels aprenentatges i serveis que es volen aconseguir
- Concreció del calendari i horari per a la realització del servei
- Disseny del projecte complet
- Incorporació del projecte en el Pla General Anual del centre
2. Fase de sensibilització del projecte (setembre-octubre)
3. Preparació de les activitats per treballar amb els avis les festes tradicionals catalanes. Es farà al
llarg de tot el curs en relació al calendari de festes tradicionals que es treballaran
4. Execució del servei. Al llarg del curs els joves treballaran amb els avis algunes de les festes
tradicionals catalanes

Activitats d’avaluació

L’avaluació es farà dins de la matèria de cultura i valors ètics al llarg dels 3 trimestres.
Què es tindrà en compte per avaluar:
- Avaluació del grau d’implicació de l’alumnat en les diferents activitats realitzades tant al
centre com durant el servei
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-

-

Avaluació del grau de responsabilitat de l’alumnat: puntualitat, assistència i bona actitud
durant el servei
Avaluació del treball en equip tant al centre com al servei.
Realització d’un llibre de pràctiques
Avaluació de la carpeta d’aprenentatge individual que anirà recollint totes les activitats
treballades a classe (individuals o en grup), les activitats treballades al servei (què ha fet i
què ha après)
Una autoavaluació
Avaluació de l’entitat
Activitats de reconeixement

Festa de cloenda a la darrera festa tradicional treballada: la revetlla de Sant Joan. Final de curs.
Es celebrarà una revetlla de Sant Joan amb la participació de totes les persones implicades en el
projecte (alumnes, avis , personal de .
Quan acaben 4t d’ESO els donem el llibret “La teva empremta” on queden reflectides totes les
tasques de voluntariat desenvolupades al llarg de l’ESO
Difusió del projecte
Publicació de fotografies i vídeos de les activitats realitzades a la pàgina web de l’institut i de
l’entitat on s’ha realitzat el servei.
Sol·licitar la publicació d’un reportatge del projecte a la premsa local

 La primera activitat que s’ha treballat amb els avis de la Residència Aura ha estat la
Castanyada el dia 31 d’octubre de 2018.

10. PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR “DIVERTER”
El projecte d’aula oberta DiverTER pretén l’educació integral dels alumnes que es troben en una
situació de risc de fracàs escolar i/o abandonament dels estudis. Vol donar una dimensió pràctica
i engrescadora mitjançant activitats manipulatives i experiencials properes i en contacte amb el
món laboral.
La finalitat del PDC DiverTER és facilitar l'assoliment de les competències clau de l'etapa i la
continuïtat en la seva formació, per a la qual cosa han d'aplicar una metodologia didàctica
funcional i una organització globalitzada dels continguts i de les activitats d'aprenentatge, fomentar
el treball cooperatiu i incorporar les TIC com a eina d'aprenentatge de les matèries.
De cara el curs 2018-2019 a l’Institut del Ter desenvoluparà el programa de diversificació
curricular en les dues modalitats d’organització. Per una banda, hi haurà uns alumnes que
cursaran la modalitat A, per tant duran a terme 100% de l’horari lectiu en el centre educatiu (Aula
taller 4t C) I per altra banda, la modalitat B la qual permet a l’alumne cursar un àmbit pràctic amb
activitats externes al centre, aquest representarà el 40% de l’horari lectiu (Aula oberta 4t A)
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G) PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE
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El pla de formació a centre és planificat i orientat per l’Equip directiu tenint en compte les
necessitats de formació del personal del centre i en relació als diferents projectes que
s’estan implementant al centre.
Durant el curs 2018-2019 hem reduït el nombre de formacions en les que participa el
professorat del centre atenent les demandes que es van fer a finals del curs 2017-2018.
 Durant el curs 2018-2019 hem prioritzat la formació Magnet i les trobades
d’intercanvi amb el Museu del Ter amb participació de tot el professorat del centre.
Realitzarem el 2n curs d’aquesta formació.
 Altres accions formatives amb participació d’alguns membres del claustre:
•
•
•
•
•

•

Seminari: "Educació per a la sostenibilitat. Seminari de coordinació d'equips de
centre". Formació d’Escoles Verdes. Hi participen dues professores del centre.
Formació en administració electrònica per a centres i serveis educatius. Hi
participen la directora i l’administrativa del centre
Formació Currículum i avaluació competencial per àmbits. Alguns professors
participen en la formació del seu àmbit.
Formació Esfer@ - Gestió acadèmica i administrativa. Hi participen 3membres de
l’equip directiu i l’administrativa
Formació inicial en aspectes pràctics de gestió pressupostària amb l'aplicació
Esfer@ gestió econòmica. Hi participa la secretària del centre (2 sessions) i la
directora (1a sessió)
Formació: Lideratge saludable i innovació educativa. Hi participen la directora i la
cap d’estudis.
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