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GUIA DE L’ESTUDIANT 

 
 
 
 
 
 
 
Benvinguts al nou curs escolar 2019-2020! 
 
Els professors i l'equip directiu us donem la benvinguda a l'Institut del Ter . Tant els que 
coneixeu ja el centre com els nouvinguts, us fareu una idea de com és la vida al centre i del 
seu funcionament. Aquesta és una guia preparada per a vosaltres i la vostra família per 
orientar-vos en aquests primers dies del curs. En aquesta guia hi trobareu informació diversa: 
el calendari del curs, el vostre horari, el nom dels vostres professors, informació sobre la 
tutoria, les activitats del centre, les normes de funcionament… 

 
Esperem que us sigui de gran utilitat i serveixi per aclarir-vos tots aquells dubtes que vagin 
sorgint al llarg del curs. 
 
I ara, anem per feina!! 
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1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE CENTRE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. EQUIP DIRECTIU 
 
Trini Montero   Directora 
Cristina Grifell  Cap d’estudis 
Gemma Batlle  Secretària 
Julio Garcia         Coordinador pedagògic 
 

 
3. COORDINACIONS 
 
Coordinadora lingüística i  
Comunicació                                  Emma Canals  
Coordinador TIC/TAC      Sergi Realp  

 
2. CONSELL ESCOLAR 
 
Equip directiu Trini Montero 
 Cristina Grifell 
 
 
Secretària Gemma Batlle 
 
 
Professorat Fina Casacuberta   
 Palmira Rota 
                                       Maria Castán 
                                       Julio Garcia  
                                       Lídia Rich 
                                
 
Pares i mares Marga Donoso 
                                       Montserrat Riera 
                                       Eva Serra 
 
Alumnat Abel Salinas 
                                       Rut Soler 
 
 
Ajuntament Rafa Cuenca  
 
 
PAS                      Emma Ragués  
 
 
A.M.P.A Eva Font 
 

 
4. CAPS D’ÀMBIT 
 
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 
 
Directora                                       Trini Montero  
Coordinador pedagògic                Julio Garcia 
Orientadors educatius    Cristina Grifell 
    Pam Rota  

 
6. TUTORIES 
1r A:     Berta Picart  
1r B: Emma Canals  
2n A: Elisabet Vallbona 
2n B: Blanca Puigferrer 
2n C:    Josep Costa  
3r A: Núria Casals  
3r B: Maria Ferron 
4t A: Pam Rota 
4t B:  Lídia Rich  
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2. EQUIPS DOCENTS PER CURSOS I MATÈRIES OPTATIVES  

 

ESO 1r A 1r B 2n A 2n B 2n C 3r A 3r B 4t A 4t B 

TUTORIA 

B. 

Picart 

E. 

Canals 

E. 

Vallbo-

na 

B. 

Puig-

ferrer 

 

J. 

Costa  

N. 

Casals 

M.  

Ferron 

P. Rota L. Rich 

CATALÀ A. Sànchez E. Vallbona L. Rich P. Rota L. Rich 

CASTELLÀ E. Canals  A. Sánchez R. Garcia P. Rota E. Canals 

ESTRUCTURES 

LINGÜÍSTIQUES 

A. Sànchez 

E. Canals 

E. Vallbona 

R. Garcia  

L. Rich 

R. Garcia 

 L. Rich 

E. Canals  

MATEMÀTIQUES G. Batlle J. Costa B. Golkowska B. 

Golkowska 

B. Golkows-

ka 

ANGLÈS M. Castan  B. Puigferrer M. Ferron M. Castan M. Ferron 

FÍSICA I QUÍMICA  M. Pellicer  M. Pellicer  N. Casals 

BIOLOGIA I 

GEOLOGIA 

L. Torralba  N. Casals  L. Torralba 

CIÈNCIES 

SOCIALS 

T. Montero L. Autonell L. Autonell L. Autonell L. Autonell 

EDUCACIÓ 

FÍSICA 

S. Costa S. Costa S. Costa S. Costa S. Costa 

TECNOLOGIA B. Picart L. Serrats S. Realp Tecnologia i 

TIC  

B. Picart 

B. Picart 

ED. VISUAL I 

PLÀSTICA 

F. Casacuberta  F. Casacuberta F. 

Casacuber-

ta 

F. 

Casacuber-

ta 

MÚSICA J. Garcia  J. Garcia    

TREBALL 

PROJECTES 

(Cultura i V. Ètics) 

B.Picart 

E.Canals 

P. Rota  

E. Vallbona 

B. Puigferrer 

F. Casacuberta 

M. Pellicer 

   

OPT. FRANCÈS      

OPT. 1r ESO S. Realp 

M. Castan 

N. Casals 

M. 

Rocadembosch 

    

OPT. 2n ESO  M. Castan 

L. Torralba 

C. Grifell 

M. Rocadembosch 
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3. HORARI MARC DEL CENTRE 

 

JORNADA INTENSIVA: Dia 20 de desembre de 2019 (de 9:00 a 13:00) 
     Dia 19 de juny de 2020 (de 9:00 a 13:00) 
 

 

4.  CALENDARI ESCOLAR 

 
 VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS: 
 
Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos). 
 
Setmana Santa: del 4 d’abril al 13 d’abril 2020 (ambdós inclosos) 
 
Festes oficials : 12 d’octubre de 2019 – 1 de novembre de 2019 – 6 i 8 de desembre de 2019 i 1 de 
maig de 2020 
 
Festes locals :  9 d’abril (dijous sant) de 2020 i 1 juny (2a Pasqua) de 2020 
 
Festes de lliure disposició: 4 de novembre de 2019- 9 de desembre 2019- 24 de febrer de 2020 i  29 
de maig de 2020  

OPT. 3r ESO   P. Rota 

E. Vallbona 

B. Picart 

M. 

Rocadembosch 

  

ORIENTACIÓ 

ACADÈMICO-

LABORAL  

   P. Rota P. Rota 

TREBALL 

RECERCA  

   P. Rota 

M. Castan 

L. Rich 

L. Torralba 

LLATÍ     T. Montero 

TIC (Informàtica)     S. Realp 

CIÈNCIES 

APLICADES 
 

   B. Picart 

ECONOMIA     G. Batlle 

 
ESO 

 
MATÍ 

 
TARDA 
16:00 a 18:00 

Dilluns 
Dimarts 
Dimecres 
Dijous 
Divendres 

De 8:00 a 14:40 
Esbarjo 1: 10:20 h – 10:40 h 
Esbarjo 2: 12:30 h – 12:50 h 

Reunions 
Extraescolars 
Hora conductual 
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CELEBRACIONS A L’INSTITUT 
 

Castanyada               31 d’octubre (dimecres) 
Nadal               20 de desembre (divendres) 
Carnestoltes/ Dijous llarder            20 de febrer (dijous llarder) 
Sant Jordi/concurs literari            23 d’abril (dimarts) 
Final de curs                         19 de juny (divendres ) 
 

3.1. Planificació curs  
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Acollida famílies i 
alumnes nous 

Del 2  al 10 de setembre 2019.  

Inici classes 12 setembre 2019 

Reunió general 
pares 

9 setembre a les 
19:00 

7 d’octubre de 2019 a les 19:00h 

Avaluació Inicial 28 d’octubre 2019 de 15:30 a 18:30 h. 

Fi 1r trimestre 29 novembre de 2019 

Projecte hivern Del 16 al 20 de desembre de 2019 

Junta 1a avaluació 16 de desembre de 2019 de 15:30 a 18:30 h.  

Festa final trimestre 20 de desembre de 2019 de 9 a 13 h.  

Recuperacions 
pendents 

Del 27 al 31 de gener 2020 

Fi 1r quadrimestre 3 de febrer de 2020 

Proves CB de 4t 
ESO 

 Febrer 2020 

Portes obertes Març 2020 ( condicionat a dates de preinscripció) 

Fi 2n trimestre 13 març 2020 

Junta 2a avaluació 23 de març de 2010 de 15:30 a 18:30 h.  

Projecte Vora Ter 
Del 30 de març al 3 d’abril de 2020 
 
 

Fi 3r trimestre 12 juny 2020  

3a avaluació 17 de juny ( data límit per entrar notes 3a avaluació) 

Treball de síntesi / 
Projecte de recerca 

Del 15 al 19 juny 2020 

Viatge final d’etapa 
4t  

 Per determinar  

Activitats fi de curs 19 juny 2020 de 9 a 13 h.  

Junta Avaluació final 22 juny 2020 

Recuperacions ESO 22 i 23 juny 2020 

Junta Avaluació 
Extraordinària 

25 juny 2020 

Revisió butlletins 26 juny 2020 

Lliurament notes i 
reclamacions  

29  juny 2020 

Tancament de curs 30 juny 2020 
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5. MATERIAL DEL CURS  

 
MATERIAL ESCOLAR 
 
Tots els alumnes necessitaran i han de portar de casa: 
 

- Fulls DIN A4 blancs i amb quadrícula, amb 4 forats 

- Arxivador de 4 anelles de 4 cm aprox. amb separadors per desar treballs a casa. 
- 20 fundes de plàstic per arxivar els apunts i fotocòpies a l’arxivador d’anelles 

- Un estoig amb: 
o Bolígrafs blau, negre i vermell 
o Llapis 2HB (normal) i llapis de dibuix 2B (mina més gruixuda) 
o Un portamines del 0.5 amb mines dures 2H 

o Goma d’esborrar 
o Maquineta 

o Regle petit (15-20 cm) 
o Tisores 

o Cola en barra 

o Retolador negre de punta fina 

o Un retolador negre gruixut (no permanent) 
- Calculadora científica CASIO FX-82 MS o bé CASIO FX-82 SX 

- Capsa de retoladors (mínim 12) 
- Joc d’escaire, cartabó i regle de 25 cm. I transportador d’angles 

-  Compàs 

- Capsa de colors (mínim 12) 
- Una flauta de bec dolça de qualitat 
- Una bata de cotó per les pràctiques de laboratori, tecnologia i pintura (es pot adquirir la del 

centre) 

- Xandall i calçat esportiu per a Ed. Física 

- Es recomana un Pen-drive USB i auriculars per connectar a l’ordinador 
 
Si es té aquest material de cursos anteriors i en bon estat, es pot reutilitzar. 
 
L’institut proporcionarà a tots els alumnes el material següent: 

(Aquesta despesa està inclosa en la quota de material i llibres de text) 
 
- Agenda del curs 

- Arxivador de 40 mm amb 4 anelles i 12 separadors 

- Materials de plàstica diversos 

- Estris de dibuix tècnic 

- Materials i instruments de laboratori diversos 

- Materials i eines de tecnologia diversos 

- Material d’Educació Física divers 

- Fotocòpies i dossiers diversos 

- Llibres de text si es participa en el programa de reutilització de llibres de text. 
 
NOTA: Les fotocòpies particulars i els documents que l’alumne hagi extraviat i dels quals se’n 
necessiti un duplicat corren a càrrec de l’alumne o de la família. 
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6. HÀBITS DE TREBALL I D'ESTUDI 

 
L’agenda de  control de deures 

 
Cada alumne/a disposa d’una agenda de control de deures que li serà lliurada  pel tutor/a el 
primer dia de classe.  
En aquesta agenda de control de deures  anotaràs els deures que t'encomanin els professors 
al llarg de la setmana per tal que puguis fer un treball rigorós i presentar-lo quan pertoca. 
El tutor individual farà un seguiment dels deures de cada setmana.   

Els darrers fulls de l’agenda estan destinats a la comunicació família-centre.  

Aquesta agenda  s'ha de portar cada dia a l’ institut i ha de poder ser consultada pel 
professorat i pels pares.  
Els deures es poden consultar a la pàgina web de l’institut                 
http://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/moodle/ 
 

 
Hàbits d'estudi i deures 

 
És important que tinguis uns bons hàbits d’estudi. T’aconsellem que:  

 En primer lloc és molt important poder disposar d'un lloc adequat per estudiar i fer deures. 
Acostuma’t a estudiar sempre al mateix lloc i amb un horari fixat. Et recomanem entre 1 i 2 
hores diàries. Per organitzar-te millor pots elaborar un horari extraescolar i així sabràs 
millor del temps de què disposes.  

 Porta la feina el dia. Anota sempre els deures pendents al full de control de deures al 
finalitzar la classe.  

 Quan et posis a fer els deures a casa comença a revisar matèria per matèria el que has fet 
durant el dia i fes el que ha quedat pendent o per fer. Si són exercicis, no et posis a fer-los 
directament, primer repassa la teoria i desprès fes els exercicis. No es tracta de fer els 
exercicis perquè el professor no et posi falta sinó per reforçar i acabar d’assolir allò que 
heu treballat a classe.  

 Després revisa les matèries del proper dia. Deixa la motxilla preparada per l’endemà. 
D’aquesta manera t’asseguraràs que no et deixis res a casa.  

 Si has de presentar treballs en un termini més llarg, tracta de fer-los amb temps i quan 
abans millor. Si et deixem molt de temps per fer-los és perquè no es poden fer amb 
presses. 

  

 
Carpeta d’anelles 

 
 Has de ser endreçat  amb els fulls que portes a la carpeta. Aquests han d’estar 

classificats per matèries i ordenats per dies. Utilitza separadors. 
 També hi has de posar fundes de plàstic per ficar-hi les còpies que et donin de les 

diferents matèries i per agrupar els temes. 
 Utilitza fulls quadriculats o folis (sempre amb pauta). 
 Quan escriguis en un full has de tenir en compte aquestes normes bàsiques: 

o Sempre hi ha d’haver marge als quatre costats del full. La pauta t’ajudarà. 
o Has d’escriure sempre la data i numerar les pàgines.  
o No facis servir el bolígraf vermell si no és per corregir. 
o Fes servir el bolígraf de color negre i blau per a diferents coses. Com per 

exemple els enunciats en negre i les respostes en blau; la teoria sempre en 
negre, etc. 

http://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/moodle/
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o Copia sempre els enunciats dels exercicis a no ser que els professor t’indiqui el 
contrari, això ajuda a millorar l’ortografia. 
 

7. TEMPS DE LECTURA 

 
Dos dies a la setmana,  el dilluns i el dimarts,  de  les 9:50 a les 10:20 hores es dedicaran 30 
minuts a la lectura a l’aula . 

- L'objectiu principal de la lectura a l’aula és potenciar i desenvolupar en l'alumnat les 

competències necessàries per practicar habitualment la lectura i gaudir llegint. Pensem 

que l’hàbit lector afavoreix el creixement personal i l’aprenentatge al llarg de la vida. 

- Des del departament de llengües t’orientaran sobre els llibres que podràs llegir.  

- El centre disposa d’una petita biblioteca que et deixarà llibres en préstec. 

 

 

8. ELS TEULATEAMS  

 

Els TeulaTeams són grups d’alumnes que dediquen 30 minuts dos cops a la setmana 
(dimecres i divendres de 9:50 a 10:20) a realitzar tasques orientades a reforçar les seves  
millors habilitats sota la supervisió del professorat.  
El nostre projecte de TeulaTeams es fonamenta en la teoria de les intel·ligències múltiples de 
Howard  Gardner.  
 Si tens una habilitat o ets bo en quelcom, es pot dir que ja ets intel·ligent. I no ho ets en el 
sentit més antic de la paraula, sinó en el que relaciona, segons estudis dels darrers anys, les 
diferents habilitats de les persones amb les 9 intel·ligències diferents que es coneixen fins el 
dia d’avui. Segons el professor Howard Gardner, d’intel·ligent no ho és només algú,  que és 
molt bo en matemàtiques o llengua – que són les àrees que mesuren els tests d’intel·ligència- 
sinó que la  intel·ligència és plural i es pot ser especialment bo en altres àrees del mateix valor 
com són: cinètico-corporal, lingüística, interpersonal, visual-espacial, naturalista o musical.  
Els primers dies de curs us passarem una graella on us podreu apuntar al teulateam que 
preferiu tenint en compte el que millor sabeu fer i els vostres gustos  En aquests grups de 
treball els alumnes posareu en joc les vostres millors habilitats i els vostres  coneixements en 
tasques que implicaran  una millora de tot el centre.  
 
 
 

9. L’AVALUACIÓ 
 
Per a l'avaluació de totes les matèries es tenen en compte els següents aspectes: 
 
- Els resultats dels exàmens, dels deures i dels treballs presentats. 
- El treball diari (atenció a classe, esforç, interès, presentació dels deures…) 
- Actitud i comportament correctes. 
 
L'equip docent del teu curs, reunit com a junta d'avaluació, presenta informes (butlletí de 
notes) quatre vegades al llarg del curs. A la meitat del 1r trimestre es fa la preavaluació per tal 
de posar en comú ell que ha observat cada professor en cada alumne/a i així detectar 
possibles problemes per atendre les necessitats educatives de cadascú. Al final de cada 
avaluació la junta es reuneix i es posen les notes que es fan arribar a les famílies per Nadal, 
Setmana Santa i final de curs. 
L’avaluació a final de curs es fa en dues fases, una al mes de juny per als alumnes que no han 
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suspès cap matèria i l’altra pel mes de setembre quan tenen lloc les proves de recuperació de 
les  matèries suspeses . Els alumnes amb matèries suspeses també hauran de presentar uns 
deures d’estiu.  
Un cop realitzats els exàmens de recuperació la junta d'avaluació decideix  si un alumne ha de 
repetir o passar al curs següent en cas de no assolir satisfactòriament les competències 
mínimes de cada matèria. 
La repetició de curs, amb interès i esforç, ha de servir per adquirir aquells aprenentatges que 
us permetran no haver de repetir-ne cap més! 
 
 
PROJECTES  
 
Al llarg del curs tots els cursos  treballareu en grup dos projectes  amb una durada de 30 hores 
cadascun.  
 
TREBALL DE SÍNTESI: 

 

El treball de síntesi és un crèdit d'oferta obligatòria per als alumnes de 1r, 2n i 3r d'ESO que té 
una durada de 30 hores acumulades en una sola setmana (generalment, es duu a terme a 
final de curs). Suposa un treball interdisciplinari entre les diferents àrees del currículum amb 
què l'alumne aplica de manera pràctica competències i habilitats adquirides al llarg del curs 
escolar. 
 
PROJECTE DE RECERCA: 

 

El projecte de recerca de 4t d'ESO consisteix en un treball de recerca i investigació que anireu 
realitzant durant el curs i que presentareu  la darrera setmana de curs. Aquest projecte us 
servirà com a preparació per als propers treballs de recerca que alguns haureu de realitzar  
durant el batxillerat i com a consolidació teoricopràctica dels coneixements i aprenentatges 
adquirits per l'alumnat durant l'etapa de secundària. 
 
 

 

10.  ASSISTÈNCIA ALUMNAT  

 

Assistència a classe   
 
L'assistència a classe és obligatòria. 

 Quan no assistiu a classe, els vostres pares  de trucar abans d'iniciar l'activitat lectiva 
per justificar el motiu de la vostra absència i així evitar que el professor de guàrdia hagi 
de trucar a casa vostra  

 Si preveieu una absència per motiu justificat, ho heu de notificar al tutor prèviament. 
 Heu de justificar les absències i retards . 
 Les sortides són obligatòries per a tothom i formen part del currículum. En cas de no 

anar a les sortides per un motiu justificat, els alumnes heu de venir al centre i fer un 
treball complementari a la sortida  que serà avaluable.  
 

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 8.15 h. que es 
tancarà. Els alumnes aniran a l’aula corresponent on el professorat anotarà el retard si 
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s’escau. Els alumnes  que arribin més tard d’aquesta hora hauran de trucar al timbre i 
s’esperaran a consergeria on seran atesos per la TIS.  

La TIS serà la persona encarregada de fer arribar als diferents professors les 
justificacions de les faltes o els retards durant els primers quinze minuts.  

Els alumnes que arribin tard amb un justificant podran entrar a l’aula. 

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, el professor escoltarà 
els motius pels quals arriba tard i, anotarà si el retard és injustificat o justificat.  

 

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. Control de l’assistència diària de l’alumnat  

El Control de l’assistència diària de l’alumnat es farà amb la PLATAFORMA IEDUA. 
Caldrà seguir les indicacions donades a la formació o al manual d’ajuda del programa.  

Quan un/a professor/a passi llista podrà marcar pel què fa a l’assistència diferents tipus 
de falta: Assisteix, retard sense justificar, retard justificat, falta sense justificar, falta 
justificada, sortida, exempt o entrada 

 

4.3. Tractament dels retards i les faltes 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.  

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. 

El seguiment dels retards i faltes injustificades es farà des de direcció 

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, ...). 
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12. 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 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. 

 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.  
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 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: 

 Mantenir la distribució de les taules deixant espai per a la mobilitat del personal. 

 Col·locar les cadires a sobre les taules en el moment d’acabar l’última classe en 

aquella aula. 

 Després d'un examen cal que s'ordeni la classe i no es deixin ni les taules ni les 

cadires escampades. 

 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. 

 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. 
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 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: 

 Seure al seu lloc. 

 Tenir el material sobre la taula (llibres, llibreta i bolígraf). 

 Romandre en silenci 

 Durant la classe l’alumnat ha de : 

 Seguir i obeir les instruccions del professorat. 

 Demanar i respectar el torn de paraula. 

 Seure correctament. 

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

 Fer servir el seu propi material (bolígrafs, gomes, “típpex”...), especialment en 

els exàmens. No es pot demanar ni deixar material als companys. Cal marcar el 

material propi. 

 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, ... 

 Fer un bon ús del full de control de deures: apuntar- hi sempre els deures i els 

exàmens. 

 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 

 Cal entrar a classe quan ho indiqui el professor. 

 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. 

 S’ha de respectar l’espai i el joc dels altres i l’organització dels que participen del pla 
d’esport a l’escola. No es pot jugar amb violència.  

 S’ha de fer sempre cas dels avisos dels professors i de la resta de personal del centre. 

 Si no embruteu, els responsables de neteja de pati hauran de netejar menys. 

 L’alumnat també vetllarà pel bon estat de conservació i ús del pati i de les pistes 
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esportives, així com del material que s’hi troba (porteries, cistelles de bàsquet, bancs, 
papereres, etc.). 

 

 Respecte a l’ús de l’ordinador 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. 

 
 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.  

 L’alumnat mantindrà en bones condicions higièniques els lavabos,  farà un bon ús del 
material ( papereres, paper higiènic, eixugamans ...) que hi trobarà  i un consum 
responsable de l’aigua. 

 
 Respecte al treball amb ordinadors fixes i portàtils 

 
 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. 
 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 se ús 
acadèmic.  

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

 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. 

 Està prohibit a l’hora de classe connectar-se a qualsevol xarxa social, jugar a jocs, 

escolar música, connectar-se al youtube i similars llevat dels casos en què es 

tracti d’una activitat de caràcter pedagògic i ho autoritzi el professor.  

 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 
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professorat que es troba a l’aula per a usos didàctics i/o finalitats pedagògiques. 

Els dispositius mòbils hauran d’estar completament apagats i 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. 
 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 
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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. 

 

13. CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA 

 
El consell de delegats va aprovar el curs 2015-2016 el  DecaTer que recull els principals compromisos 
que han de complir els nostres alumnes:  

1. M’ESFORÇARÉ A ESTUDIAR, a l'institut es ve a aprendre i a treballar, per això faré sempre els 
deures, lliuraré les tasques dins del termini establert i portaré el material necessari per a cada 
assignatura. 

2. TINDRÉ UN BON COMPORTAMENT I ACTITUD A CLASSE, començant per arribar puntual, 
demanant el torn de paraula i participant a les classes. 

3. RESPECTARÉ i AJUDARÉ els companys i professors. Hi ha d’haver un respecte mutu entre 
alumnes i professors. 

4. ACCEPTARÉ les normes, els consells i els càstigs del professorat, i m'interessaré per les seves 
explicacions. 

5. FARÉ UN BON ÚS del material i de les instal·lacions del centre. 
6. AJUDARÉ a mantenir el centre net i en bones condicions i participaré en les tasques de neteja. 
7. EM DESPLAÇARÉ AMB ORDRE I TRANQUIL·LITAT PEL CENTRE per no molestar  les 

classes. 
8. PARTICIPARÉ en el dia a dia del centre, aportant idees,  propostes i ajudant en l’organització 

d’esdeveniments. 
9. FARÉ UN ÚS CORRECTE DELS APARELLS ELECTRÒNICS quan el professor autoritzi la 

seva utilització com a eina de treball i de recerca d’informació. 
10. CUIDARÉ el nostre entorn. El nostre institut es troba enmig d’un entorn privilegiat que volem 

conèixer i preservar. 
 

Si  respectes aquests compromisos i les normes de convivència del centre no 

caldrà que siguis sancionat ni hauràs de complir les mesures correctores  

previstes. 

 

 

14. LA TUTORIA 

 
Com entenem la tutoria? 

La tutoria la podem entendre des de dues vessants: 

- La tutoria de grup: És la que permet ajudar a l’alumne a través d’activitats diverses 
a formar-se com a persona, facilitant el seu autoconeixement en els àmbits de 
aptitud, personalitat i interessos. Cal ajudar a l’alumne a definir-se com a persona 
davant d’altres persones i davant la societat, per assegurar una bona convivència 
amb la comunitat de la qual forma part. Educar és socialitzar. 

- La tutoria individual: És la que permet ajudar a l’alumne estant al seu costat en el 
dia a dia, acompanyant-lo en tot el seu procés d’aprenentatge .Alhora s’estableix 
un vincle més estret amb la família, l’alumne i l’institut. 
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Tutoria amb el grup-classe 

 

Una hora i mitja  a la setmana, us reunireu tot el grup-classe amb el vostre tutor de grup, i 

l’orientador educatiu del curs,i realitzareu activitats diverses per tal de conèixer-vos millor, 

valorar com us va, resoldre conflictes, preparar activitats i festes i parlar de tot allò que us 

interessa.  

 
Tutoria individual 
 
A més del tutor del grup-classe cada alumne/a té un tutor/a individual . Sempre que el tutor 
individual , l’orientador educatiu o tu mateix/a ho creieu necessari, us podreu trobar per parlar. 
Explica'ls els teus problemes perquè sempre estaran disposats a ajudar-te! 
 
Entrevista pares- tutor individual  
 
Els teus pares són els responsables de la teva educació amb el suport de l'institut, per això és 
molt important que estiguin en contacte amb el teu tutor. Els pares poden sol·licitar una 
entrevista amb el tutor individual  o el psicopedagog quan ho creguin convenient respectant les 
seves hores de visita. El tutor, per la seva part, també pot demanar una entrevista amb els 
pares sempre que es requereixi. 
El tutor individual procurarà entrevistar-se com a mínim  dos  cops durant el curs amb la 

família dels seus alumnes (La primera vegada durant el primer trimestre per donar-se a 

conèixer i  a final de curs per informar als pares dels resultats finals del  procés d’aprenentatge 

del seu fill i si s’escau cercar solucions de cara al curs vinent- repetició, treball d’estiu, etc.-). 

L'entrevista amb el tutor s'ha de concertar amb antelació via telefònica o a través del full de 

control de deures. El tutor disposa d'una hora dins el seu horari lectiu per a aquesta finalitat. 

 

15. SISTEMA DEMOCRÀTIC A L'INSTITUT 

 
Assemblea d’alumnes 

Una forma molt important de participació dels alumnes en la vida de l'institut és a través de 
l’assemblea d’alumnes formada per almenys 2 representants de cada grup classe. La funció 
principal de l’assemblea és promoure la participació activa dels alumnes en la vida escolar. 

 

 16. ACTIVITATS DE CENTRE 

 

Activitats organitzades pels departaments 

 
Els diferents departaments didàctics proposen al llarg del curs sortides, xerrades o altres 
activitats pedagògiques amb la finalitat d'ampliar o reforçar algun aspecte de la matèria 
donada a classe. Aquestes activitats són d'assistència obligatòria i el treball que s'hi fa 
s'avalua en la matèria corresponent. 
 
Activitats organitzades des de tutoria 

 
Algunes sortides com la d'inici de curs s'organitzen des de tutoria. En aquestes sortides es 
fomenten les relacions i el coneixement mutu.  
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Així mateix a tutoria, treballareu diferents temes amb el suport d'una xerrada o taller. 
 
Activitats festives 

 
Al llarg del curs podràs participar en diferents activitats festives. Les activitats festives es 
preparen pel professorat , que compten amb l'ajuda de les tutories i del consell de delegats.  
 
Activitats esportives 

 
L'Associació Esportiva Escolar de l’institut del Ter organitzarà diferents activitats esportives a 
les hores d’esbarjo i alguns dies per les tardes. 
 
Altres activitats escolars 

 
El nostre centre oferta també les activitats de coral i conjunt instrumental   per aquells alumnes 
que estiguin interessats en potenciar alguna d'aquestes vessants artístiques. 
Per altra banda, aquells alumnes que necessitin un reforç o un acompanyament en l'estudi i el 
treball, poden fer algunes tardes estudi assistit.  

 
Aquells alumnes que no presentin una conducta responsable durant el 
desenvolupament d'alguna d'aquestes activitats podran ser exclosos de participar en 
les posteriors activitats que s'organitzin. 
 

 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. 

 

 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  

 

 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 lúdic-cultural, 

així com la necessària confiança que els responsables/acompanyants han de tenir amb 



 

 

 

Institut del Ter                LA GUIA DE L’ESTUDIANT                             Curs 2019-2020 

 

 20 

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;  
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.  

 

17. SERVEIS QUE OFEREIX EL CENTRE 

 
Taquilles o guixetes 

 
Els alumnes que vulgueu podreu llogar una taquilla o guixeta per deixar-hi els llibres. Cal fer 
un pagament de lloguer anual. 
 
Activitats extraescolars 

 
Coral, robòtica, estudi assistit,  natació, futbol,.....  
 
 
Fotocòpies 

 
Recordeu que només podeu fer fotocòpies a consergeria  a les hores d’esbarjo. 


