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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 d’octubre i 

novembre de 2020.  

La presentació de la Programació General Anual  al Claustre de professors es farà el dia 21de 

desembre de 2020 

La presentació  d’aquesta  al  Consell Escolar es farà el dia 21 de desembre de 2020.  

Al llarg del curs se’n farà seguiment amb l’objectiu d’elaborar la memòria final del curs 2019-2020 

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 2020-2021.  

D’acord amb les Instruccions per al curs 2020-2021, del 30 de juny (pàg. 5), en la Programació 
General Anual d’aquest curs 2020-2021, i atès que el curs 2019-2020 ha finalitzat en un context 
de pandèmia, proposem una PGA del curs 2020-2021 que fa èmfasi en els següents aspectes: 

a. Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, 
l’intercanvi de situacions viscudes…) 

b. Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació 
d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la bretxa 
digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge. 

c. Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb propostes que 
aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne a 
autoregular-se. Tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors soci 
emocionals de l’aprenentatge. 

d. L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la incorporació 
d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes, prioritzant 
aquells amb una baixa capacitació digital. 

e. Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per 
l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema. 

 
 Per altra banda la nostra PGA incorpora com annexos  altres dos documents.  

 Annex 1: Pla d’organització per a l’obertura del centre. Setembre 2020.  

 Annex 2: Pla de Millora d’oportunitats educatives. Desembre 2020 

 

 

 

 

 

 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccions-curs-2020-2021.pdf
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Taula resum d’actuacions 

Proposta 
inicial 

El director o directora proposa la programació general anual  

Aportacions Aportacions del Consell de Direcció  

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. 

Avaluació El consell escolar avalua el desenvolupament i els resultats. 
El claustre avalua el desenvolupament i els resultats de les activitats educatives. 

 
Referents normatius 
 

Decret 102/2010, d'autonomia dels centres educatius   Article 10 
Relació amb la programació general anual 

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 
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. 

Instruccions per al curs 2020-2021 dels Centres Educatius de Catalunya. 30 juny 2020  

 

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 

 

 

mailto:a8072176@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/
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1.1. DADES DEL CENTRE PER AL CURS 2020-2021 

 

Alumnat del centre  

 

En la següent taula es mostren les dades de la matrícula per al curs 2020-2021 
 

 Matrícula NESE(Necessitats 
Específiques de Suport 
Educatiu) 

Repetidors  

1r ESO 61 24 39,34% 4 6,55% 

2n ESO 51 25 49,02% 6 11,76% 

3r ESO 48 21 43,75% 3 6,25% 

4t ESO  41 17 41,46% 0 0% 

 
 

Per tant el centre compta per aquest curs 2020-2021 amb 201 alumnes a l’ESO. Cal remarcar el 

gran nombre d’alumnes amb NESE.  

 

En la taula següent desglossem els alumnes amb NESE segons el tipus: 

A. Necessitats educatives especials  

B. Situacions socioeconòmiques i/o socioculturals desafavorides 

C. Alumnat nouvingut  

 

 NESE(Necessitats Específiques de Suport Educatiu) 

 A B C 

1r ESO 3 19 3 

2n ESO 8 19 5 

3r ESO 6 15 7 

4t ESO  5 10 5 

 

Hi ha alguns alumnes que tenen més d’un motiu NESE.  

 

Alumnat aula acollida  

 
En l'educació secundària, es considera alumne nouvingut aquell que s'ha incorporat per primera 

vegada al sistema educatiu en els darrers vint-i-quatre mesos o, excepcionalment, quan s'hi ha 

incorporat en els darrers trenta-sis mesos si procedeix d'àmbits lingüístics i culturals molt allunyats 

del català.  

Aquest curs 2020-2021 s’ha decidit crear un grup d’aula d’acollida estable format per l’alumnat 

nouvingut amb més mancances en l’aprenentatge de la llengua. A inici de curs l’aula d’acollida del 

centre escolaritzava 10 alumnes.  
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PROFESSORAT I PERSONAL PAS  

 
Aquest curs el centre compta amb un total de 28 professors/es, dels quals 11 s’han  incorporat 

nous al centre aquest curs, és a dir, un 39,28 %  . Dels 28 professors 3 són a mitja jornada, Quan 

el personal PAS, comptem amb 1 TIS, 1 administrativa a jornada parcial, 1  conserges  i una 

vetlladora (10 hores) 

A inici de curs ja comptàvem amb 3 baixes de professorat vulnerable.  

 

1.2. ANÀLISI DELS RESULTATS ACADÈMICS  

 

Per poder entendre les actuacions que durem a terme durant el curs 2020-2021, hem de 

partir dels resultats obtinguts durant el curs 2019-2020 tant els interns com els externs . 

Per això a continuació incloem un resum d’aquests. 

 

 

Els resultats interns a l’ESO els hem recollit a la taula següent :  

 
Grup 
classe  

Nº 
alumnes 

Matèries suspeses 
avaluació extraordinària 

juny 2020 

Promoció  

0 1 2 +3 Nº alumnes que 
promocionen 

% 

1r A 25 14 3 2 6 24 96% 

1r B 25 17 0 1 7 22 88% 

Total 1r 50 31 3 3 13 46 92% 

2n A 18 11 4 1 2 17 94,44% 

2n B 19 11 0 1 7 14 73,68% 

2n C 19 9 1 0 9 17 89,47% 

Total 2n  56 31 5 2 18 48 85,71% 

3r A 22 17 1 0 4 20 90,90% 

3r B 22 16 2 0 4 20 90,90% 

Total 3r 44 32 3 0 8 40 90,90% 

      Superen etapa/ 
Graduat ESO 

 

4t A 14 7 0 0 7 7 50% 

4t B 23 20 0 0 3 20 86,95% 

Total 4t 37 27 0 0 10 27 72,97% 

 
 
Podem observar que a 1r, 2n  hi ha un elevat nombre d’alumnes amb + de 3 matèries suspeses a 

l’avaluació extraordinària de juny de 2020.  

Hi h una part d’aquest alumnat a qui es va  recomanar la repetició de curs :  

- A 1r d’ESO, van ser 4 alumnes que actualment estan al centre repetint 1r. 

- A 2n d’ESO van ser 8 alumnes, del que actualment al centre estan repetint 

6. Els altres 2 van fer un canvi de centre .  
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Per altra banda 9 alumnes  a 1r i 10 a 2n   han  promocionat de curs segons el seu pla individual 

que no recomana la repetició.  

 

A 3r d’ESO es va recomanar la repetició a 4 alumnes, dels que al final 3 estan repetint 3r al nostre 

centre, i 1 va optar per cursar un PFI.  

Un altre alumne de 3r se’l va orientar a un PFI descartant la repetició.  

3 alumnes han passat a 4t d’ESO segons recull el seu pla individual .  

 

Pel què fa a l’alumnat que no ha obtingut el graduat d’ESO, 10 en total : Cap d’ells ha optat per la 

repetició. Majoritàriament es tracta d’alumnat de procedència estrangera  que es va incorporar al 

centre durant el segon i tercer trimestre del curs 18-19. Alguns d’ells han  decidit seguir altres 

camins formatius com PFI o escola d’adults i d’altres s’han incorporat al món del treball.  

 

Quant als resultats externs a 4t d’ESO , tenim els resultats de centre de les 

competències bàsiques.  

 

Els alumnes de 4t en el moment de les proves estaven distribuïts en dos  grups classe: 
 

 El grup de 4t A amb currículum de programa de diversificació curricular (aula oberta) en el 
moment de les proves escolaritzava 16 alumnes. D’aquests 10 no van haver de fer-les per 
tractar-se d’alumnat nouvingut. A 3 es va fer correcció interna i només a 3 se’ls va avaluar 
de forma externa.  Els resultats de les proves  d’aquests 3 alumnes situen el grup en un 
nivell baix no havent assolit  moltes matèries les competències bàsiques.  

 El grup de 4t B escolaritzava 23 alumnes. Els resultats de les competències bàsiques 
obtinguts entre l’alumnat de 4t B en general són bons. En totes les matèries estan per 
sobre de la mitjana de Catalunya i per sobre dels resultats obtinguts al centre el curs 
passat  

 
COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CATALANA 

Superen la prova Catalunya 2020 Centre 2020 Centre 2019 

Global 87,1% 91,7% 84,4% 

Comprensió lectora  88,9% 87,5% 78,1% 

Expressió escrita  86% 87,5% 81,2% 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA CASTELLANA  

Superen la prova Catalunya 2020 Centre 2020 Centre 2019 

Global 88,1% 91,3% 71,9% 

Comprensió lectora 85,8% 87% 68,7% 

Expressió escrita  89,3% 91,3% 71,9% 

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA: LLENGUA ANGLESA  

Superen la prova Catalunya 2020 Centre 2020 Centre 2019 

Global  88,9% 87% 57,7% 

Comprensió oral 93,6% 95,7% 80,8% 

Comprensió lectora 92,6% 95,7% 61,5% 

Expressió escrita  65,5% 73,9% 11,5% 

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA 

Superen la prova Catalunya 2020 Centre 2020 Centre 2019 

Global 85,3% 91,3% 60% 

Numeració i càlcul 88% 100% 56,7% 

Espai, forma i mesura 84,4% 95,7% 36,6% 
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Canvi i relacions 87,4% 87% 66,7% 

Estadística 86,8% 91,3% 60% 

COMPETÈNCIA CIENTÍFICOTECNOLÒGICA  

Superen la prova Catalunya 2020 Centre 2020 Centre 2019 

Global 83,4% 87% 72,4% 

Explicar fenòmens naturals i aplicacions 
tecnològiques utilitzant coneixements 
científics i tecnològics  

85,2% 87% 65,5% 

Reconèixer els aspectes principals de la 
investigació científica 

83,7% 87% 82,8% 

Interpretar informació de caràcter 
científic/tecnològic proporcionada en forma 
de dades i proves  

83,3% 91,3% 62,1% 

 
 
 

1.3. SATISFACCIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA   

 

Al finalitzar el curs 2019-2020 es van realitzar unes enquestes de satisfacció al professorat , 
famílies i alumnat del centre.   
 

 Sobre el grau de satisfacció general amb el centre es van obtenir  els següents resultats 

 Grau de satisfacció  

 Participació 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 7 

Famílies  47 famílies 
/172   
27,33% 

0% 0% 4,3% 2,1% 8,5% 12,8% 19,1% 12,8% 14,9% 25,6% 72,4% 

Alumnat  43 alumnes/ 
187 

23%  

4,7% 
4,7% 4,7% 2,3% 

14% 11,6% 11,6% 25,6% 14% 6,9% 58,1% 

Professorat 26 prof/25 

96,15% 

0% 
0% 0% 0% 4% 0% 24% 44% 28% 0% 96% 

 
A partir de l’anàlisi dels resultats de les enquestes com aspectes a millorar tindríem:  

 
Enquesta satisfacció professorat  
 
Ítems valorats per sota del 70% del professorat  en el seu grau de 
satisfacció > 7 

Grau 
satisfacció > 7 

Cursos de formació realitzats 
 

48% 

Qualitat classes impartides  60% 

Resultats aprenentatge assolits pels alumnes 64% 

Full de control de deures 32% 

Feina desenvolupada al teulateam 64% 

Projectes innovació educativa: GEP, Magnet,... 64% 

Formació Magnet 64% 

Comunicació amb les famílies a través plataforma iEduca 20% 
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Enquesta satisfacció alumnat  
 
Ítems valorats per sota del 70% de l’alumnat  en el seu grau de 
satisfacció > 7 

Grau 
satisfacció > 7 

Ets sents ben informat per part del centre? 69,7% 

Relacions bones entre les persones del centre 53,6% 

T’identifiques amb el centre? 55,8% 

Responsabilitat i cooperació entre alumnat 46,6% 

Normativa del centre i manera de fer-la complir 53,5% 

Resolució dels conflictes amb diàleg i mediació  44,2% 

Comissió  convivència  39,6% 

Resultats d’aprenentatge  65,2% 

Le sortides fetes 41,9% 

Oferta activitats extraescolars  (Pla esport escolar, estudi assistit, coral) 60,53% 

Funcionament activitats extraescolars en cas que hagi participat 52,23% 

Material i equipament aules 65,2% 

Valoració teulateams 65,13% 

Organització Pla de lectura  53,48% 

Les festes i les activitats culturals que s'han celebrat a l'institut 43,8% 

La temàtica de les xerrades i tallers que s'han fet a classe 67,5% 

Les activitats a la tutoria grupal  65,1 

Tasca desenvolupada des del Consell de delegats 48,7% 

El full de control de deures 37,1% 

Amb l’horari intensiu hi ha més temps per estudiar i fer deures 67,38% 

Els projectes treballats al llarg del curs 35% 

Treball cooperatiu 32,7% 

Aula oberta 4t ESO 25% 

Informació compartida a la pàgina web 58,9% 

Comunicació amb les famílies a través de la plataforma iEduca 30,3% 

Gestió faltes assistència i disciplina a través de la plataforma iEduca 42% 

 
Enquesta satisfacció famílies 
 
Ítems valorats per sota del 70%  de les famílies en el seu grau de 
satisfacció > 7 

Grau 
satisfacció > 7 

Us identifiqueu amb el centre? 63,8% 

Participació i implicació amb el centre  48,9% 

Sortides realitzades 65,8% 

Funcionament de les activitats extraescolars 61,7% 

Full de control de deures 68,13% 

Aprenentatge cooperatiu 66% 

Informació compartida pagina web 69,3% 

Funcionament aula oberta 4t ESO 55,32% 

Gestió faltes assistència i disciplina plataforma iEduca 61,72% 
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2) PROPOSTA D’OBJECTIUS, ESTRATÈGIES, 

ACTIVITATS I INDICADORS DE PROGRÈS  PER AL 

CURS 2020-2021 

 

Aquesta Programació General Anual deriva dels resultats i de l’assoliment dels objectius del curs 

passat reflectits a la Memòria Anual del Centre 2019-2020 i a la nova situació originada per la 

pandèmia del COVID-19 que ha fet replantejar i modificar els objectius inicialment pensats.  

Hem fet  alguns canvis en referència al Projecte de direcció original , en funció de les necessitats 

de millora detectades.  

 

Així  els objectius generals d’actuació  en el nostre centre durant el curs 2020-2021 seran :  

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 : GARANTIR QUE EL CENTRE TINGUI REDACTATS I ACTUALITZATS ELS 

DIFERENTS DOCUMENTS DE GESTIÓ 

OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES 

RELACIONS AMB L’ENTORN 

 

OBJECTIU 6: ADAPTAR EL TREBALL D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE A LES NOVES 

CONDICIONS ORIGINADES PER LA PANDÈMIA DEL COVID-19 

 

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  

OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.1 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.1. Millorar les competències 
lingüístiques tant en 
llengua catalana com 
castellana  

Tot el curs Equip directiu 

Àmbit llengües 

 

CCBB  llengua catalana  

Superen la 
prova 

Catalunya 
2020 

Centre 
2020 
 

Global 87,1% 91,7% 

Comprensió 
lectora  

88,9% 87,5% 

Expressió 
escrita  

86% 87,5% 

 
Assolit si alumnat que supera CCBB 
català >85 
 

CCBB  llengua castellana  

Superen la 
prova 

Catalunya 
2020 

Centre 
2020 

Global 88,1% 91,3% 

Comprensió 
lectora  

85,8% 87% 

Expressió 
escrita  

89,3% 91,3% 

 
Assolit si alumnat que supera CCBB 
castellà >85 

ACTUACIONS : Cada àmbit treballarà diferents actuacions per millorar la comprensió lectora i l’expressió escrita 
tant a llengua catalana com a llengua castellana 

1.1.1. Àmbit de llengües 
catalana i castellana : 

- Preparar i exercitar les 
proves de CCBB de 
català i castellà de 
cursos anteriors a 4t 
d’ESO 

- Lectura expressiva i 
comprensiva de textos 
de diversa tipologia, ja 
sigui de les lectures 
obligatòries trimestrals, 
ja sigui de les lectures 
incloses al llibre de text 
o de les lectures de les 
proves de CCBB de 
cursos anteriors 

- Oferta optativa de club 
de lectura a 1r i  2n 
d’ESO (Un trimestre 
cada grup classe)  

- Oferta optativa de 
revista a 3r d’ESO (Un 
trimestre cada grup 
classe) 

Tot el curs Professorat 
llengua catalana i 
llengua castellana  

La nota que es tregui de les proves de 
CCBB de llengua catalana i castellana de 
cursos anteriors es tindrà en compte a 
l’avaluació del 1r i 2n trimestre de les 
matèries de llengua catalana i castellana.  

A partir dels resultats obtinguts en les 
proves de CCBB d’aquest curs s’afegirà 
a la nota del 3r trimestre(o av. Final) una 
puntuació proporcional a la nota 
obtinguda que arribarà a un punt com a 
màxim. 

Les notes que obtingui l’alumnat a 
l’optativa de club de lectura es tindran en 
compte per avaluar la millora en la 
comprensió lectora i comunicació oral.  

Les notes que obtingui l’alumnat a 
l’optativa de revista es tindrà en compte 
per avaluar la millora de l’expressió 
escrita.  
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1.1.2. Àmbit matemàtic:  
 

- Llegir els enunciats de 
les activitats i dels 
problemes i fer que els 
alumnes ho expliquin 
amb les seves 
paraules. (Apartat de 
les dades dels 
problemes) 

- Posar sempre als 
exàmens almenys una 
pregunta de justificació 
i/o interpretació de 
gràfics, dades, 
estadístiques, etc.  

Tot el curs Professorat 
matemàtiques  

Valoració trimestral dels resultats 

1.1.3. Àmbit científico-
tecnològic: 

- Lectura i comentari de 
textos científics. 

- Explicació de gràfics , 
dades estadístiques, 
etc. 

- Elaboració per part de 
l’alumnat de textos 
expositius dels temes 
treballats  

Tot el curs Professorat àmbit 
científico-
tecnològic 

Valoració trimestral dels resultats 

1.1.4. Àmbit social :  
- Lectura i comprensió 

de textos històrics i 
geogràfics.  

- Posar preguntes 
d’opinió als exàmens 

Tot el curs  Professorat C. 
Socials  

Valoració trimestral dels resultats 

1.1.5. Àmbit artístic : 
               Visual i plàstica:  

- Elaboració d’un text 
descriptiu d’una obra 
d’art. 

- Elaboració d’una obra 
plàstica (escultura, 
pintura o fotografia) a 
partir d’un text 
descriptiu 

Tot el curs  Professorat 
d’Educació visual i 
plàstica  

Valoració trimestral dels resultats 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.2 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.2. Millorar la competència 
lingüística en llengua 
anglesa  . 

Consolidar el projecte 
GEP: Touch the sky 

Tot el curs Equip directiu 

Professorat 
llengua anglesa  

CCBB llengua anglesa   

Superen la 
prova 

Catalunya 
2020 

Centre 
2020 

Global  88,9% 87% 

Comprensió 
oral 

93,6% 95,7% 

Comprensió 
lectora 

92,6% 95,7% 

Expressió 
escrita  

65,5% 73,9% 

Assolit si alumnat que supera CCBB en 
llengua anglesa >75% 
Assolit si alumnat que supera 
comprensió lectora en CCBB en llengua 
anglesa >75% 
Assolit si alumnat que supera expressió 
escrita en  CCBB en llengua anglesa 
>65% 
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ACTUACIONS  

1.2.1. Preparar i exercitar les 
proves de CCBB 
d’anglès a 4t d’ESO 

Tot el curs Professorat 
llengua anglesa i 
ciències  

La nota que es tregui de les proves de 
CCBB de llengua anglesa  de cursos 
anteriors es tindrà en compte a 
l’avaluació del 1r i 2n trimestre de la 
matèria de llengua anglesa .  

A partir dels resultats obtinguts en les 
proves de CCBB d’aquest curs s’afegirà 
a la nota del 3r trimestre(o av. Final) una 
puntuació proporcional a la nota 
obtinguda que arribarà a un punt com a 
màxim. 

1.2.2. Tallers d’immersió 
lingüística  a l’Institut 
(room scape, break 
out, workshops,...)  

Durant el curs  Qüestionari de satisfacció alumnat 

1.2.3. Consolidació del 
programa AICLE de Science a 
1r i 3r d’ESO (quadrimestre de 
biologia i gelologia  d’ESO 

Tot el curs Valorar si s’ha fet 

1.2.4.Implementació del 
programa AICLE a Science a 
2nd’ESO 

Tot el curs Valorar si s’ha fet  

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

Tot el curs  Professorat 
llengua anglesa 

1 activitat redactada en llengua anglesa 
com a mínim al treball de síntesi 

1.2.6. 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 
(Aquest curs aquesta activitat no 
es pot oferir perquè el centre 
està tancat per les tardes) 
 

Tot el curs Equip directiu 
 Professorat 
anglès o francès 

Alumnes que a finals de  4t d’ESO 
assoleixen algun d’aquests dos títols  
 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.3 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.3. Millorar les competències 
matemàtiques  

Tot el curs Professorat 
matemàtiques  

CCBB en matemàtiques   

Superen la 
prova 

Catalunya 
2020 

Centre 
2020 

Global 85,3% 91,3% 

Numeració i 
càlcul 

88% 100% 

Espai, forma 
i mesura 

84,4% 95,7% 

Canvi i 
relacions 

87,4% 87% 

Estadística 86,8% 91,3% 

Assolit si alumnat que supera CCBB en 
matemàtiques  >80% 

ACTUACIONS  

1.3.1. Preparar i exercitar les 
proves de CCBB de 
matemàtiques a 4t 
d’ESO 

Tot el curs 
 

Professorat 
matemàtiques  

 

La nota que es tregui de les proves de 
CCBB de matemàtiques  de cursos 
anteriors es tindrà en compte a 
l’avaluació del 1r i 2n trimestre de les 
matèries de matemàtiques .  

A partir dels resultats obtinguts en les 
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proves de CCBB d’aquest curs s’afegirà 
a la nota del 3r trimestre(o av. Final) una 
puntuació proporcional a la nota 
obtinguda que arribarà a un punt com a 
màxim. 

1.3.2. Incrementar les 
activitats dissenyades 
per a l’adquisició de les 
competències 
relacionades amb 
l’entorn de l’alumnat i la 
vida real  

Valorar si s’ha fet  

1.3.3. Incrementar activitats 
en les que l’alumnat 
aprengui diferents 
estratègies de 
resolució de 
problemes, 
raonaments, proves 
d’assaig, error,..... 

Valorar si s’ha fet 

1.3.4. Implementar la 
resolució de problemes 
matemàtiques en 
l’àmbit de les 
tecnologies  

Valorar si s’ha fet 

OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.4 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.4. Millorar les competències 
científico-tecnològiques  

Tot el curs Professorat àmbit 
ciències i 
tecnologia  

CCBB científico tecnològica  
Superen la 
prova 

Catalunya 
2020 

Centre 
2020 

Global 83,4% 87% 
Explicar 
fenòmens 
naturals i 
aplicacions 
tecnològiques 
utilitzant 
coneixements 
científics i 
tecnològics  

85,2% 87% 

Reconèixer els 
aspectes 
principals de la 
investigació 
científica 

83,7% 87% 

Interpretar 
informació de 
caràcter 
científic/tecnolò
gic 
proporcionada 
en forma de 
dades i proves  

83.3% 91,3% 

Assolit si alumnat que supera CCBB 
científico tecnològica   >80% 

ACTUACIONS  

1.4.1. Preparar i exercitar les 
proves de CCBB 
científico tecnològiques 
a 3r i  4t d’ESO 

Tot el curs Professorat àmbit 
ciències i 
tecnologia  

La nota que es tregui de les proves de 
CCBB científico-tecnològiques   de 
cursos anteriors es tindrà en compte a 
l’avaluació de les matèries de ciències i 
tecnologia a 3r i 4t d’ESO. 

1.4.2. Mantenir l’oferta de Valorar si s’ha fet 
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matèries optatives de 
ciències a ESO 

1.4.3. Practicar la comprensió 
lectora a través de 
textos científics i la 
interpretació de gràfics.  

Valorar si s’ha fet 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.5. TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

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

  

  

Avaluació 
extraordinària juny 
2021 

Claustre Índex de promoció a 1r, 2n i 3r ESO 
               Curs19-20     
1r ESO    94%               
2n ESO   85,86%                   
3r ESO    90,90%          
 

- Assolit  si      
Índex de promoció a 1r, 2n i 3r ESO 
1r ESO    >90%               
2n ESO   >80%                    
3r ESO    >85%       

Índex de graduació a 4t ESO curs 19-20 
4t ESO A     50% 

4t ESO B     86,95% 

Total 68,47% 

- Assolit si 

Índex de graduació a 4t ESO    >70%
            

ACTUACIONS  

1.5.1. Fomentar l’anàlisi 
comparatiu dels resultats de les 
avaluacions internes i externes 
dels grups a través de les 
reunions d’àmbit . 

Final de curs  Consell direcció 
Reunions àmbit  

 

Valorar si s’ha realitzat  

 

 

1.5.2. 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 

Final de curs Professorat per 
àmbits i equips 
docents 

Valorar si s’ha realitzat  

 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.6.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.6. Fomentar el treball i  
l’avaluació competencial 
  

   

ACTUACIONS 

1.6.1.Sistematitzar l’elaboració 
de les programacions de les 
matèries consensuant 
continguts i metodologies per 
treballar competencialment. 

Tot el curs  Equips docents Assolit si >75% de programacions 
elaborades  

1.6.2. Definició de rúbriques 
d’avaluació seguint criteris 
competencials  

Tot el curs  Equips docents Valorar si el treball de síntesi a 1r, 2n i 3r 
d’ESO i el treball  de recerca a 4t han 
estat avaluats amb rúbriques 
competencials  

1.6.3. Aprofundir en la 
competència d’aprendre a 

Tot el curs Equips docents  Percentatge d’alumnat que aprova la 
competència personal i social per sobre 
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aprendre per tal de capacitar 
l’alumnat a autoregular-se 
(aprenentatge autònom) 

del 90%  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1.7.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

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

  

   

ACTUACIONS  

1.7.1. Formació  sobre la millora 
de la comunicació famílies-
escola (PMOE, mesura 13-
proposta 2) 

Puntualment Equip directiu Participació en la formació d’un mínim 
del 50% del claustre de professorat 

Assolit si: Índex satisfacció  professorat i 
alumnat  > 7 : 70% 

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

Tot el curs Equip directiu Valorar si s’ha fet 

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.8 

TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.8. Millorar la motivació de 
l’alumnat 

Avaluació final juny Equip directiu  

ACTUACIONS  

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

Tot el curs Tot el professorat Assolit si :  
- Premis interns:  Premis literaris 

de Sant Jordi. 1 premi per curs i 
llengua (català, castellà i 
anglès) 1 premi per cicle 
(francès) 

- Premis externs : 1 premi 
concurs dibuix Sant Jordi 
(Ajuntament de Manlleu) 

Assolit si es participa  

- Participació  al premi de lectura 
en veu alta (alguns alumnes de 
3r i 4t ESO) 

- Participació a la lliga de debats 
a 4t d’ESO  

-  Participació al Concurs de 
relats PLC - Premi Llegim 
Ciència, amb alumnat de 4t 
d’ESO (Física i química) 
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1.8.2. Incentivar el bon alumnat 
mitjançant incentius de 
reconeixement 

Avaluació final juny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a i 2a avaluació  
 
 

Junta avaluació  
 
 
 
 

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 als alumnes amb 
millor expedient amb un diploma 
d’excel·lència  

Assolit si s’atorga un diploma 
d’excel·lència per grup i un mínim de 3 
diplomes de reconeixement de l’esforç 
per curs.  

Diplomes “Si vols pots”. Assolit si per 
grup classe i trimestre s’atorga el diploma 
a millor company/a i el diploma a millor 
evolució 

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

Tot el curs Tot el professorat Assolit si: Índex satisfacció  professorat i 
alumnat  > 7 : 70%  

OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.9.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.9. Potenciar les mesures 
organitzatives d’atenció a la 
diversitat 

   

ACTUACIONS  

1.9.1. Mantenir l’aula d’acollida Tot el curs Equip directiu Índex satisfacció  alumnat que hi 
assisteix  > 7 

1.9.2. Incorporació en les 
programacions de les diferents 
matèries  del grau d’assoliment 
dels criteris d’avaluació de 
l’alumnat amb PI 

Inici i final de curs  Tot el professorat Assolit si >75% de programacions 
elaborades incorporen grau assoliment 
criteris d’avaluació de l’alumnat amb PI 

1.9.3 Mantenir actualitzades i 
compartides al drive les dades 
dels PI. 

1r trimestre Orientadors 

Professorat 

Evidència de la publicació  

OBJECTIU ESTRATÈGIC  
1.10.  

TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.10. Potenciar la lectura al 
centre en les diferents àrees 
curriculars  

Tot el curs Tot el professorat  CCBB  llengua catalana  

Superen la 
prova 

Catalunya 
2020 

Centre 
2020 

Comprensió 
lectora  

88,90% 87,5% 

Assolit si alumnat que supera 
comprensió lectora en llengua catalana a 
les CCBB >80 

CCBB  llengua castellana  

Superen la 
prova 

Catalunya 
2020 

Centre 
2020 

Comprensió 
lectora  

85,8% 87% 

Assolit si alumnat que supera 
comprensió lectora en llengua castellana  
a les CCBB >80% 
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ACTUACIONS 

1.10.1 Oferta optativa de club de 
lectura a 1r i  2n d’ESO (Un 
trimestre cada grup classe)  

 

Tot el curs Professorat 
llengua catalana i 
castellana   

Les notes que obtingui l’alumnat a 
l’optativa de club de lectura es tindran en 
compte per avaluar la millora en la 
comprensió lectora i comunicació oral.  

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

Tot el curs Tot el professorat Valorar si s’ha realitzat 

1.11.3. Ordenar la biblioteca del 
centre i catalogar els llibres que 
hi ha. 

Tot el curs  Professorat 
responsable de la 
Biblioteca  

Percentatge d’alumnat que reserva llibres 
de lectura a la biblioteca del centre  

 1.11.4. Crear activitats de 
dinamització i foment de la 
lectura des de la biblioteca del 
centre  

Tot el curs  Professorat 
responsable de la 
Biblioteca  

OBJECTIU ESTRATÈGIC  1.11 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I PROGRÉS 

1.11. Millorar la competència 
digital de l’alumnat 

Tot el curs Tot el professorat  Assolit si un >70% de l’alumnat aprova la 
competència digital  

ACTUACIONS  

1.11.1. Potenciar els entorns 
virtuals  d’aprenentatge 
(Moodle,  classroom,...) 

Tot el curs Coordinador 
informàtic 

 

Percentatge de docents que han  
utilitzat els EVA en les seves 
matèries  

 

1.11.2. Incorporar l’aprenentatge  
telemàtic i garantir la 
incorporació d’estratègies per 
fomentar la competència digital 
dels docents i els alumnes  

Tot el curs Coordinador 
informàtic 

 

Percentatge d’alumnat que aprova la 
competència digital per sobre del 90% 

1.11.3.Explicació a l´alumnat de 
les normes d´ús dels 
equipaments, la prohibició de 
les descàrregues, aplicacions i 
continguts no autoritzats, ,les 
normes de  seguretat a internet, 
el respecte a les persones i la 
seva intimitat 

Tot el curs Professorat 
tecnologia i tutoria  

Valoració cap d’estudis: assolit si hi ha 
una disminució clara de les incidències 
relacionades amb l’ús responsable de les 
TIC-TAC 
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Descripció: Atès l’elevat nombre d’alumnat de procedència estrangera  i l’alt índex d’alumnat amb 

NEE considerem que és un objectiu prioritari establir estratègies que afavoreixin la cohesió social al 

nostre centre 

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.1 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 

PROGRÉS 

2.1. Millorar l’equitat en 
l’accés a les colònies i 
sortides escolars i a les 
activitats complementàries  
entre tot l’alumnat del centre  

   

ACTUACIONS  

2.1.1. Reducció del preu 
d’algunes o totes les sortides  
planificades durant el curs 
(PMOE, mesura 1- proposta 1) 

Tot el curs Equip directiu  
Comissió PMOE 

- Nombre d’alumnes sobre el 
total d’alumnes del centre que 
han accedit a les colònies  i 
sortides escolars. 

- Grau de satisfacció de 
l’alumnat i les famílies que han 
pogut accedir a les colònies i 
sortides escolars. 

- Enquesta al professorat per 
mesurar l’impacte positiu que 
ha tingut la participació de 
l’alumnat en les colònies i les 
sortides escolars  

2.1.2. Contractació d’activitats i 
monitoratge en horari  no lectiu 
per a promocionar l’activitat 
física i els hàbits saludables 
(PMOE, mesura 4- proposta 1) 

Tot el curs Equip directiu  
Entitats 
contractades  
Comissió PMOE 

- Nombre d’activitats 
organitzades. 

- Nombre d’alumnes sobre el 
total d’alumnes del centre que 
s’han beneficiat de la mesura  

- Grau de satisfacció per als 
alumnes que han participat i 
per a les seves famílies  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.2 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

2.2. Garantir la continuïtat i el 
progrés educatiu de l’alumnat 
reforçant l’acompanyament, la 
motivació i el suport 
individual a l’alumnat amb 
especial atenció a l’alumnat 
més vulnerable.  

   

ACTUACIONS  

2.2.1. Adquirir llibres de text i de 
lectura per a deixar en préstec, 
llicències de llibres digitals i 
material didàctic necessari en el 
desenvolupament de l’activitat 
lectiva per aquell alumnat que 
no pugui adquirir-los a causa de 
la situació econòmica de la seva 
família .  

Tot el curs Equip directiu 
Comissió PMOE 

- Nombre d’alumnes sobre el 
total del centre que s’han 
beneficiat de la mesura. 

- Grau satisfacció per als 
alumnes i famílies que s’han 
beneficiat de la mesura 

- Enquesta al professorat per 
mesurar l’impacte acadèmic, 
social i personal que ha 

OBJECTIU 2: MILLORAR LA COHESIÓ SOCIAL  
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(PMOE, mesura 2- proposta 1)  produït aquesta mesura  

2.2.2. Realitzar a càrrec d’una 
entitat especialitzada tallers de 
suport en la realització de 
tasques escolars.  

(PMOE, mesura 7- proposta 1)  

Tot el curs Equip directiu 
Entitat contractada  
Comissió PMOE 

- Nombre d’alumnes sobre el 
total del centre que han 
participat en els tallers de 
reforç escolar.  

- Grau de satisfacció per als 
alumnes que han participat i 
per a les seves famílies 

- Impacte de la participació en 
els tallers en aprenentatges 
dels alumnes que hi participen 
(matèries suspeses a final de 
curs i promoció/acreditació 
ESO) 

- Millora de les relacions i de 
l’actitud de l’alumnat vers 
l’estudi.  

2.2.3. Organitzar espais  de 
treball socioemocional i 
conductual amb activitats com 
els cercles restauratius, les 
xarxes de suport entre iguals, el 
relaxament, etc.  

(PMOE, mesura 8- proposta 1)  

 Equip directiu  
Comissió PMOE 

- Nombre d’alumnes sobre el 
total del centre que han 
participat. 

- Impacte en la millora de la 
convivència al centre  

- Grau de satisfacció dels 
alumnes que han participat i 
de les seves famílies  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.3 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

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

   

ACTUACIONS  

2.3.1. Realització de trobades 
informals entre el professorat 

(Depenent situació COVID-9) 

Tot el curs Claustre  Realitzar 1 activitat de cohesió per 
trimestre  

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

(Depenent situació COVID-9) 

Tot el curs Professorat per 
àmbits  

Realitzar 1 activitat festiva per trimestre 
com a mínim 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.4 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

2.4. Facilitar la implicació i la 
participació de les famílies al 
centre.  

   

ACTUACIONS  

2.4.1. Realitzar  tallers de 
formació en competència digital 
per a les famílies del centre  

(PMOE, mesura 11- proposta 1)  

Durant el curs   Equip directiu  

Comissió PMOE 

Entitat contractada  

- Nombre de famílies que hi 
participen respecte el total de 
famílies del centre.  

- Grau de satisfacció dels 
participants 

- % de famílies que utilitzen les 
eines digitals per a comunicar-
se amb el centre i el 
professorat.  

2.4.2. Formar a les famílies  en Durant el curs   Equip directiu - Nombre de famílies que hi 
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el coneixement  de la llengua 
catalana vinculada a temes 
relacionats amb l’àmbit educatiu 
i oferir un espai  de socialització 
per a les famílies  

Entitat contractada  
participen respecte el total de 
famílies del centre.  

- Grau de satisfacció dels 
participants 

2.4.3. Facilitar l’assistència de 
les famílies a unes visites 
guiades per diferents espais del 
patrimoni  natural i històric de 
Manlleu preparades per 
l’alumnat del centre  

(PMOE, mesura 11- proposta 3)  

(Depenent de la situació pel 
COVID-19) 

Durant el curs  Equip directiu  

Comissió PMOE 

Professorat àrees 
implicades  

- Nombre de famílies que hi 
participen respecte el total de 
famílies del centre.  

- Nombre d’alumnes que 
participen de les visites 
guiades respecte del total del 
centre.  

- Grau de satisfacció dels 
participants 

2.4.4. Mantenir les reunions de 
principi de curs amb les famílies 
de tots els alumnes i promoure 
la seva assistència  

Inici de curs Equip directiu 

Tutors/es de grup i 
individuals  

Mitjana assistència famílies 19-20 

53,38%  

Índex de millora +3% 

2.4.5. Mantenir les enquestes de 
satisfacció a les famílies per 
tenir constància del seu de 
satisfacció amb l’institut 

Al llarg del curs Equip directiu Realització de com a mínim una 
enquesta cada curs 

2.4.6. Difondre la importància de 
participació de les famílies  com 
a membres del Consell Escolar 

Tot el curs  Equip directiu 
AMPA 

Assistència representants famílies 
reunions Consell Escolar > 75% 

 

2.4.7. Manteniment de les 
reunions mensuals entre la 
direcció del centre i l’AMPA 

Tot el curs Equip directiu 
AMPA 

% reunions fetes en relació a les 
previstes > 70% 

2.4.8. Participació de les 
famílies en les activitats festives 
i culturals de l’institut i aquelles 
organitzades dins del projecte 
MagneTer 

(Depenent de la situació pel 
COVID-19) 

Tot el curs Equip directiu 
AMPA 

Realitzar un mínim de 2 activitats amb 
participació de les famílies   

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.5 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

2.5. Fomentar  la participació i  
la implicació de l’alumnat en 
la vida i activitats del centre  

   

ACTUACIONS 

2.5.1. 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 

Tutors/es 

Valorar si s’ha realitzat 

2 reunions per trimestre  

2.5.2. Intervenció dels delegats 
a les juntes d’avaluació 

3 cops durant el 
curs  

Tutoria Valorar si s’ha realitzat.  

2.5.3. Incentivar la participació 
de l’alumnat a tallers ,sortides, 
activitats culturals  i festes  

Tot el curs  Equip directiu 
Tot el professorat 

Índex satisfacció alumnes > 7 
Valor inicial 50%  
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(Depenent de la situació pel 
COVID-19) 

2.5.4. Difondre la importància de 
participació dels alumnes  com a 
membres del Consell Escolar 

Tot el curs  Equip directiu 
AMPA 

Assistència representants alumnes  
reunions Consell Escolar > 75% 

 

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

Tot el curs Prof. Ed. Física  

 

Valorar si s’han realitzat  

2.5.6. Planificar un procés 
participatiu sobre “El pati que 
volem” (espais de joc per a tot 
l’alumnat) 

Durant el curs Equip directiu 

Tutors/es de grup 

Valorar si s’ha realitzat 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.6.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

2.6. Mantenir el seguiment de 
l’absentisme i de 
l’abandonament escolar al 
centre  

   

ACTUACIONS     

2.6.1. Continuar utilitzant la  
plataforma iEduca per la gestió 
de les faltes d’assistència i la 
seva comunicació a les famílies 

Tot el curs  Professorat  
Cap d’estudis  

% alumnat que fan fins a un 10% de 
faltes d’absentisme  
Valor 19-20: 20% 
 
% alumnat que fa de 10 a 15% de 
faltes d’absentisme  
Valor 19-20: 0% 
 
% alumnat que fa de 15 a 25% de 
faltes d’absentisme  
Valor 19-20: 0% 
 
% alumnat que fa + 25% absentisme 
de faltes d’absentisme  
Valor 19-20: 0,53%  
 
Assolir:  

- Reduir en un 5% els valors de 
fins a 10% de faltes 
d’absentisme 

- Mantenir entre 0 i 1% la resta 
de percentatges  

2.6.1. Seguiment de 
l’absentisme a primera hora del 
mati per part de la TIS del 
centre (trucada famílies) 

 TIS 
Cap d’estudis  

2.6.3. Utilització del programa 
informàtic  (AGIRE)per introduir 
els casos d’absentisme més 
greus  

Tot el curs Cap d’estudis 
Comissió social  
 

Valoració dels casos 

2.6.4 Derivació als serveis 
socials i EAP de l’alumnat 
absentista per treballar els 
casos conjuntament  

Tot el curs Cap d’estudis  
Comissió social  

Valoració dels casos 

2.6.5. Millorar i fer seguiment de 
l’abandonament escolar i donar 
sortides alternatives fora de 
l’institut  

Tot el curs Comissió social  
OPE 
CAD 

Percentatge d’abandonament escolar. 
Valor inicial. No superar el 5% respecte 
al total d’alumnes del centre.  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.7.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

2.7. Vetllar per la integració 
escolar, social i laboral de 
l’alumnat amb NEE 
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ACTUACIONS  

2.7.1. Seguiment dels alumnes 
amb NEE i amb situació de risc 
social. Establir les 
actualitzacions concretes (Pla 
de treball) a realitzar amb 
participació de Serveis socials, 
EAP, CAP i d’altres serveis de 
referència. 

Tot el curs  Equip directiu 
Orientadors 

Acompliment del calendari de les 
reunions de Comissió social 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 2.8 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

2.8. Mantenir i millorar el 
sistema de control de la 
disciplina per resoldre  
conflictes de forma eficaç 

   

ACTUACIONS  

2.8.1 Manteniment  comissió 
convivència  

Tot el curs Cap d’estudis  Actes comissió convivència  

2.8.2. Redacció del pla de 
convivència  

Tot el curs  Consell direcció  100% redactat 

2.8.3. Continuar utilitzant la 
plataforma digital iEduca per 
comunicar les incidències de 
disciplina a les famílies 

Tot el curs 

 

Cap d’estudis % alumnes sancionats respecte al total 
del centre per la comissió de 
convivència per incidències greus 
Valor 19-20 22: 22,99% 
Assolit si disminuir entre 0-2% 
 

2.8.4. Fomentar la mediació 
com a resolució dels conflictes  

Tot el curs  Comissió de 
convivència  

Evidència escrita de les mediacions 
realitzades  

 

 
OBJECTIU 3 : PROMOURE L’ACCIÓ TUTORIAL PER ACONSEGUIR QUE EL CENTRE SIGUI CAPAÇ 
D’ORIENTAR UN PROJECTE DE FUTUR PER ELS ALUMNES  

Descripció: Elaboració d’estratègies que permetin promoure l’acció tutorial   

 
OBJECTIU ESTRATÈGIC 3.1.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 

PROGRÉS 

3.1. Aplicar un PAT que a més 
de fer el seguiment dels 
alumnes fomenti la cultura de 
l’esforç i promogui  el treball 
dels valors del Pla de suport 
conductual positiu  

Tot el curs  Equip directiu 
Orientadors  

 

ACTUACIONS  

3.1.1. Revisió i actualització de 
les activitats del PAT  

Tot el curs Coordinació 
pedagògica 
Equip tutors 
Orientadors 

Fet/No fet 

 3.1.2. Manteniment de la doble 
tutoria (tutoria de grup i tutoria 
individual)  

 

Tot el curs  Equip directiu 
Orientadors 
Tutors de grup i 
individuals 

Valors 19-20 
 
Professorat: 

- Índex satisfacció tasca com a 
tutor individual> 7:  96% 

- Índex satisfacció relació 
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famílies alumnes tutoritzats > 
7:  84% 

 
Índex de millora  +0-1% 
Famílies:  

- Índex satisfacció atenció tutor 
individual> 7:  82,9% 

- Índex satisfacció atenció 
rebuda fill/a > 7:  74,37% 

- Índex satisfacció informació 
rebuda avaluació > 7:  72,37% 

Índex de millora  +0-2% 
 
Alumnat:  

- Índex satisfacció doble tutoria 
grup classe> 7:  76,4% 

- Índex satisfacció atenció 
rebuda del tutor/a individual > 
7:  76,73% 
 

Índex de millora +0-2% 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3.2.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

3.2. Assegurar un seguiment 
acurat de l’alumnat i les 
famílies  

   

ACTUACIONS  

3.2.1. Mantenir  la comunicació 
amb les famílies a través de la 
plataforma iEduca, correu e-mail 
i telèfon.  

Tot el curs Equip directiu  

3.2.2. Mantenir les reunions de 
principi de cus amb les famílies 
de tots els alumnes i promoure 
la seva assistència  

Inici de curs Equip directiu 

Tutors/es 
individuals  

Mitjana assistència famílies 19-20  
53,38%% 
Índex de millora +0-3% 

3.2.3. Promoure la participació 
de les famílies mitjançant 
enquestes satisfacció, 
qüestionaris online, etc 

Tot el curs  Equip directiu  Assolit si participa un 50% de les 
famílies  

OBJECTIU ESTRATÈGIC 3.3  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

3.3. Millorar l’orientació 
acadèmica i professional de l’ 
alumnat 

Tot el curs Equip directiu 
Orientadors 
Tutors/es 4t ESO 
TIS 

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

ACTUACIONS   

3.3.1 Implementar una matèria 
d’1 hora a la setmana  a  4t 
d’ESO per treballar l’ Orientació 
acadèmico-Professional i el 
Treball de recerca  

Tot el curs Tutors/es de 4t 
d’ESO 
Orientadors 
 

Valoració a final de curs  

3.3.2. Organització de xerrades i 
tallers d’orientació acadèmico-
professional per a l’alumnat de 
3r i 4t d’ESO 

Tot el curs Equip directiu 
Orientadors 
 

Valoració a final de curs 

ESTRATÈGIA 3.4 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 
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3.4. Millorar l’adaptació dels 
nous alumnes que 
s’incorporen al centre  

   

ACTUACIONS 

3.4.1. Visita i explicació del 
funcionament del centre als 
alumnes de 6è de primària  

Abans preinscripció 
ESO 

Equip directiu  Fet/no fet 

3.4.2. Xerrada dels alumnes de 
1r d’ESO a les escoles de 
primària  

Abans preinscripció 
ESO 

Equip directiu 
Tutors/es 1r ESO 

Fet/no fet 

ESTRATÈGIA 3.5 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

3.5. Millorar l’acollida dels 
alumnes nouvinguts amb un 
perfil lingüístic diferent  

   

ACTUACIONS    

3.5.1. Redactar i posar en 
pràctica els pla d’acollida dels 
alumnes nouvinguts amb perfil 
lingüístic diferent 

Tot el curs Professorat aula 
acollida 
Assessora LIC 

Fet/ no fet 

3.5.2. Proporcionar els recursos 
necessaris per afavorir el 
progrés dels alumnes de l’aula 
d’acollida per afavorir la seva 
integració en el sistema 
educatiu i en l’entorn escolar  

Tot el curs Equip directiu 
Professorat aula 
acollida  

Alumnes de l’aula d’acollida que 
assoleixen una bona evolució al llarg 
del curs.  

 

 
 

OBJECTIU 4 : GARANTIR QUE EL CENTRE TINGUI REDACTATS I ACTUALITZATS ELS DIFERENTS 
DOCUMENTS DE GESTIÓ  

Descripció: Revisar, actualitzar i redactar els documents de centre 

ESTRATÈGIA 4.1 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

4.1 Actualitzar i elaborar la 
documentació del centre  

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

ACTUACIONS  

4.1.1. Redacció Pla de 
convivència  

Tot el curs Consell de direcció 

Comissió de 
convivència 

100% redactat a final de curs 

4.1.2. Actualitzar i redactar el 
PEC 

2n i 3r trimestre  Equip directiu 

Claustre( treball per 
àmbits)  

100% redactat a final de curs  

4.1.3. Redactar les NOFC 2n i 3r trimestre  Equip directiu 

Claustre( treball per 
àmbits) 

Actual 25% 

Final de curs 75% 

4.1.4. Actualitzar i redactar el 
PAT 

3r trimestre  Coordinació 
pedagògica  

Final de curs 50% 
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OBJECTIU 5: PROJECTAR UNA A BONA IMATGE DEL CENTRE I MANTENIR BONES RELACIONS 
AMB L’ENTORN 

Descripció: Davant la dificultat que té el nostre centre per atreure matrícula a 1rd’ESO, el nostre 
projecte considera establir estratègies adreçades a millorar la seva projecció externa . 

 
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 
Magnet  

Valorar si les diferents accions s’han 
realitzat en els terminis indicats 
 

ACTUACIONS  

5.1.1. Realització de les 
activitats del Projecte Vora Ter 
al llarg del curs en aliança amb 
el Museu del Ter 

2n i 3r trimestre  Equip directiu  
Equips docents 
Museu del Ter 

Valoració activitats realitzades  

5.1.2. Elaboració i realització del 
treball de síntesi a 1r, 2n i 3r 
d’ESO sobre un projecte 
compartit amb el Museu del Ter 
(Pisos de Can Garcia) 

Tot el curs  Equip directiu 
Equips docents  
Museu del Ter 

Valoració final del treball de síntesi 

5.1.3. Participació formació 
Magnet de l’equip impulsor 
Magnet del centre  

Al llarg del curs   Equip impulsor 
Magnet  

Evidència de l’assistència a les 
sessions de formació   

ESTRATÈGIA 5.2 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

5.2 Difusió del projecte 
educatiu del centre i de les 
activitats i projectes del 
centre entre les famílies i el 
públic en general. Promoció 
de les activitats que es 
realitzen al centre 

   

ACTUACIONS 

5.2.1. Fer difusió de les 
activitats del centre a les xarxes 
socials (pàgina web, instagram, 
twitter)  

Tot el curs  Coordinació 
comunicació  
Equip directiu 

Mitjana de publicacions setmanals a les 
xarxes socials  > 1 

5.2.2. Fer difusió de les 
activitats del centre mitjançant la 
matèria optativa de revista (3r 
d’ESO) 

Tot el curs  Coordinació 
comunicació  
Equip directiu 
Professorat àmbit 
de llengües  

Valorar si s’ha realitzat 

5.2.3. Difusió de les activitats 
del centre als mitjans de 
comunicació locals i/o 
comarcals 

Tot el curs  Coordinació 
comunicació  
Equip directiu 

Almenys > 2 cada curs 

5.2.3. Participació en actes del 
poble per tal de fer visible a la 
comunitat que el nostre institut 
és dinàmic i col·laborador  
(si la situació sanitària ho 
permet) 

Tot el curs  Equip directiu 
Professorat implicat 

Almenys > 2 cada curs 

ESTRATÈGIA 5.3 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

30 

 

5.3.  Consolidar la matrícula a 
1r d’ESO 

  Nº preinscripcions de 1a opció a 1r 
d’ESO 
Curs 2018-2019: 36 
Índex de millora +10% 
 

ACTUACIONS  

5.3.1. Redissenyar l’ 
organització de les portes 
obertes per a les famílies de 6è 
de primària.  . Participació de 
tota la comunitat educativa del 
centre i del Museu del Ter 

2n trimestre Claustre 
Consell de delegats 
AMPA 
Museu del Ter 

Constatació de l’organització de la 
jornada  

5.3.2. . Visita i explicació del 
funcionament del centre als 
alumnes de 6è de primària  

Abans preinscripció 
ESO 

Equip directiu  Fet/no fet 

5.3.3.. Xerrada dels alumnes de 
1r d’ESO a les escoles de 
primària  

Abans preinscripció 
ESO 

Equip directiu 
Tutors/es 1r ESO 

Fet/no fet 

ESTRATÈGIA 5.4 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

5.4.  Millorar i augmentar la 
relació entre el centre i les 
institucions , entitats i 
empreses  del municipi 

Tot el curs    

ACTUACIONS  

5.4.1. Realització de xerrades i 
tallers impartits per entitats i 
altres agents externs 
(si la situació sanitària ho 
permet) 

Tot el curs  Coordinació 
pedagògica 

Enquesta valoració 

5.4.2. Vincular el servei 
comunitari a 3r d’ESO a entitats 
i/o empreses de l’entorn  

Tot el curs Equip directiu Grau satisfacció de tots els implicats  

5.4.3. Participació en les 
reunions i projectes de la xarxa 
educativa del municipi 

Tot el curs Equip directiu  Valorar si s’ha realitzat 

ESTRATÈGIA 5.5 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
PROGRÉS 

5.5. Millorar la comunicació 
del centre amb la comunitat 
educativa i l’entorn 

Tot el curs    

5.5.1. Manteniment actualitzat  
de les xarxes socials del centre ;  
pàgina web  , instagram,  twitter  

Tot el curs Coordinació 
comunicació Equip 
directiu  

Mitjana de publicacions setmanals a les 
xarxes socials  > 1 

5.5.2. Utilització del correu 
electrònic com a eina de 
comunicació externa  

Tot el curs Equip directiu 
Secretaria 

Valorar si s’ha utilitzat 

5.5.3. Utilització de l’entorn 
virtual del Moodle com a eina de 
comunicació interna i externa  

Tot el curs Professorat 
Equip directiu 

Valorar si s’ha utilitzat 

5.5.4. Formació sobre la millora 
de la comunicació per a equips 
docents i famílies. 

Tot el curs Equip directiu  
 

- Nombre de famílies 

participants respecte el total 

de famílies del centre 

- Nombre de docents 

participants respecte el total 

de docents del centre 

- Grau de satisfacció dels 

participants 

- Concreció, en el dia a dia del 

centre, d’algun dels acords 

presos al llarg de la formació. 
ESTRATÈGIA 5.6 TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 
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PROGRÉS 

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

   

5.7.1. Desenvolupar  les accions 
programades des del comitè 
ambiental  

Tot el curs  Comitè ambiental  Fet/no fet 

5.7.2. Manteniment de les 
activitats del  projecte Vora Ter 
en col·laboració amb el Museu 
del Ter 

Tot el curs Equip directiu 
Museu del Ter 

Fet/no fet 

5.7.3 Creació del càrrec de 
ecodelegat 

Tot el curs Professorat 
responsable escola 
verda 

Fet/no fet 

5.7.4. Potenciació dels 
documents en format digital en 
les activitats d’aprenentatge 
(moodle, classroom) per 
disminuir les fotocòpies en 
paper  
 

Tot el curs Equips docents  
Coordinació 
informàtica  

Fet/no fet 

 
 
 
 
OBJECTIU 6: ADAPTAR EL TREBALL D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE A LES NOVES 

CONDICIONS ORIGINADES PER LA PANDÈMIA DEL COVID-19 

Descripció: Aquest objectiu estarà vigent mentre duri la situació sanitària actual degut al COVID-19 

 
ESTRATÈGIA 6.1.  TEMPORITZACIÓ RESPONSABLES INDICADORS AVALUACIÓ I 

PROGRÉS 

6.1. Adaptar el treball 
d’ensenyament i aprenentatge 
a les noves condicions 
originades per la nova 
situació sanitària. 

   

ACTUACIONS  

6.1.1. Crear protocols d’higiene, 
neteja i ventilació . 

Mentre duri la 
situació sanitària 
excepcional  

Equip directiu  
 

Evidència dels protocols  i  normes 
escrites  

6.1.2. Programació de les 
activitats d’aprenentatge 
pensada pels moments de 
confinament 

Equips docents  Evidència de la creació d’horaris 
adaptats als moments de confinament 
per a realitzar les classes en format 
virtual  

6.1.3. Donar visibilitat al centre 
durant els possibles temps de 
confinament per mantenir el 
sentiment de pertinença 

Equips docents 
Coordinació 
comunicació  

Evidència a les xarxes socials del 
centre 

6.1.4. Garantir que l’alumnat i 
els docents disposin de 
l’equipament digital necessari 
(ordinadors i connectivitat a 
internet) per assegurar el 
correcte desenvolupament  de 
les activitats d’ensenyament i 
aprenentatge durant els 
períodes de confinament o 
quarantena.  

Equip directiu 
Coordinació 
informàtica  

Garantir el 100% 
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3) ORGANITZACIÓ GENERAL DEL 
CENTRE  
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3.1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE 

 
 

 

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

 
3. COORDINACIONS 
 
Coordinadora lingüística i  
Comunicació                                  Elisabet Vallbona   
Coordinador TIC/TAC      Sergi Realp  

 
2. CONSELL ESCOLAR 
 
Equip directiu Trini Montero 
 Fina Casacuberta  
 
 
Secretària Gemma Batlle 
 
 
Professorat Sergi Realp 
 Josep Costa 
                                       Maria Castán 
                                       Julio Garcia  
                                       Sendo Costa  
                                
 
Pares i mares Marga Donoso 
                                       Montserrat Riera 
                                       Eva Serra 
 
Alumnat Sasa Dorta  
                                       Rut Soler 
 
 
Ajuntament Rafa Cuenca  
 
 
PAS                      Emma Ragués  
 
 
A.M.P.A Eva Font 
 

 
4. CAPS D’ÀMBIT 
 
ÀMBIT DE LLENGÜES  Blanca Puigferrer 
Llengua i literatura catalana/castellana/acollida 
Llengües estrangeres: anglès i francès 
 
 
ÀMBIT DE C. SOCIALS I ORIENTACIÓ  Fina 
Casacuberta 
Ciències socials, dibuix, educació física i música 
 
 
ÀMBIT CIENTÍFICO-TECNOLÒGIC    Gemma Batlle  
Ciències experimentals, tecnologia i matemàtiques 
 
 

 
5. COMISSIÓ D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
 
Directora                                       Trini Montero  
Coordinador pedagògic                Julio Garcia 
Orientadors educatius    Cristina Grifell/S.             
Quesada  
 
    P. A. Camps  

 
6. TUTORIES 
1r A:     Laura Autonell 
1r B: Berta Picart 
1r C:     Maria Castán 
2n A: Josep Costa 
2n B: Laia Ros 
2n C:    Meritxell Banacolocha 
3r A: Imma Juvanteny 
3r B: Blanca Puigferrer 
3r C:     Sendo Costa 
4t A: Elisabet Vallbona  
4t B: Maria Ferron 
Aula acollida: Montse Rocadembosch/ C. Cortés  
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 ALTRES COORDINACIONS I COMISSIONS 

 

- Consell de direcció:  Fina Casacuberta, Gemma Batlle, Júlio Garcia , Trini Montero , Blanca 

Puigferrer   

- Coordinació lingüística i de comunicació  :  Elisabet Vallbona     

- Coordinació TIC: Sergi Realp 

- Coordinació prevenció riscos laborals : Trini Montero  

- Comissió de comunicació: Sergi Realp i Elisabet Vallbona  

- Comissió de convivència: Fina Casacuberta i Joan Andreu Moll  

- Coordinació Science: Professat ciències i llengua anglesa  

-  Equip impulsor Magnet: T. Montero, E. Vallbona, E. Bach, E. Canals , T. Espinosa.  

- La Comissió del Pla de millora està integrada per l’equip directiu , els caps d’àmbit, un 

professor d’educació física ,  la coordinadora de comunicació del centre i una orientadora 

del centre. 

 

 

 COMISSIONS DEL CONSELL ESCOLAR  

 

Les comissions queden definides de la següent manera:  

 

 Comissió permanent:  

 

- Directora: Trini Montero Blanco  

- 1 professor/a: Maria Castán  

- 1 alumne/a o representants pares/mares: Marga Donoso  

- 1 PAS: Emma Ragués  

 

 Comissió econòmica:  

 

- Directora: Trini Montero Blanco  

- Secretària: Gemma Batlle  

- 1 professor/a: Júlio Garcia  

- 1 representant pares/mares: Eva Font  

 - 1 alumne/a: Sasa Dorta   

 

 Comissió de convivència :  

 

- Directora: Trini Montero Blanco  

- Cap d’estudis: Fina Casacuberta  

- 1 professor/a: Josep Costa  

- 1 representant pares/mares: Montserrat Riera  

- 1 alumne/a: Rut Soler  
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 Comissió de seguiment del projecte de socialització de llibres de text:  

 

- Directora: Trini Montero Blanco  

- Secretària: Gemma Batlle  

- 1 professor/a: Rossend Cosa   

- 1 representant pares/mares: Eva Serra  

- 1 alumne/a: Sasa Dorta   

 

 Representant per impulsar mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre 

homes i dones:  

 

- Emma Ragués  

 

 Representants al Consell Escolar Municipal :  

 

- Directora: Trini Montero Blanco  

- 1 professor/a: Sergi Realp 

- 1 representant pares/mares: Eva Font  

- 1 alumne/a: Rut Soler  

 

 

 

3.2. EQUIPS DOCENTS PER CURSOS  

 
3.2.1.ORGANITZACIÓ DELS GRUPS ESTABLES   
 

D’acord amb els espais disponibles, el nombre d’alumnes i el nombre de professorat  del centre 

hem dividit l’alumnat en els següents grups estables que es mantindran durant el curs 2020-

2021. 

 

CURS- 

NIVELL-

GRUP 

NOMBRE 

D’ALUMNES  

PROFESSORAT 

ESTABLE (amb 

mesures de 

seguretat) 

ALTRES 

DOCENTS que 

intervenen 

(amb mesures 

de seguretat) 

Personal 

d’atenció 

educativa, 

que intervé 

en aquest 

grup (TIS, 

Psicopedago

g/a) 

 

ESPAI 

estable 

d’aquest 

grup 

1r ESO A 20 E. Canals 

L. Autonell 

J. Andreu Moll 

B. Picart 

M. Castàn 

J. Garcia 

G. Claret 

M. del T. 

Espinosa  

R. Costa  

Cristina Grifell 

1 TIS (si cal)  

Aula 1r A 

1r ESO B 21 E. Canals 

L. Autonell 

J. Garcia 

G. Claret 

C. Grifell 

Vetlladora 

Aula 1r B 
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J. Andreu Moll 

B. Picart 

M. Castàn 

M. del T. 

Espinosa  

R. Costa  

1 TIS (si cal) 

1r ESO C 20 E. Canals 

L. Autonell 

J. Andreu Moll 

B. Picart 

M. Castàn 

J. Garcia 

G. Claret 

M. del T. 

Espinosa  

R. Costa  

C. Grifell 

1 TIS (si cal) 

Aula 1r C 

2n ESO A 16 M. Ferré 

L. Autonell 

M. Banacolocha  

J. Costa  

Martí Creus  

J. Garcia 

M. del T. 

Espinosa  

M. Castán 

 

C. Grifell 

1 TIS (si cal) 

Aula música 

2n ESO B 17 M. Ferré 

Laia Ros 

M. Banacolocha  

J. Costa 

Martí Creus  

J. Garcia 

M. del T. 

Espinosa  

Blanca Puigferrer 

 

C. Grifell 

Vetlladora 

1 TIS (si cal) 

Aula taller  

2n ESO C 18 M. Ferré 

Laia Ros 

M. Banacolocha  

J. Costa 

Martí Creus  

J. Garcia 

M. del T. 

Espinosa  

Blanca Puigferrer 

 

C. Grifell 

1 TIS (si cal) 

Aula 

tecnologia  

3r ESO A 16 A.Sánchez 

Laia Ros 

E. Bach 

I. Juvanteny 

M. Ferron  

 

C. Grifell 

S. Realp 

R. Costa 

F. Casacuberta 

B. Picart 

M. del T. 

Espinosa  

P.A. Camps 

 

1 TIS (si cal) 

Aula 3r A 

3r ESO B 17 A.Sánchez 

Laia Ros 

E. Bach 

I. Juvanteny 

B. Puigferrer 

 

C. Grifell 

S. Realp 

R. Costa 

F. Casacuberta 

B. Picart 

M. del T. 

Espinosa  

P.A. Camps 

1 TIS (si cal) 

Aula 3r B 

3r ESO C 15 A.Sánchez 

Laia Ros 

E. Bach 

I. Juvanteny 

M. Ferron  

 

C. Grifell 

S. Realp 

R. Costa  

F. Casacuberta 

B. Picart 

M. del T. 

Espinosa  

P.A. Camps 

1 TIS (si cal) 

Laboratori  

4t ESO A 21 E. Vallbona 

T. Montero 

G. Batlle 

S. Realp 

M. Ferron  

J. Andreu Moll 

F. Casacuberta 

M. Banacolocha  

R. Costa 

M. del T. 

Espinosa  

P.A. Camps 

1 TIS (si cal) 

Aula 4t A 

4t ESO B 20 E. Vallbona J. Andreu Moll P.A. Camps Aula 4t B 
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T. Montero 

G. Batlle 

S. Realp 

M. Ferron  

F. Casacuberta 

M. Banacolocha  

R. Costa 

M. del T. 

Espinosa  

1 TIS (si cal) 

 

Aula 

acollida  

10 de diferents 

nivells  

M. Rocadembosch 

Aràlia Codinachs  

R. Costa 

G. Claret 

TIS Aula 

acollida  

 

- Aquests grups mantenen una ràtio no superior a 20 alumnes per grup. A 1r, 2n i 3r 

totes les matèries s’imparteixen dins del grup estable menys l’optativa de francès 

que comporta la barreja d’alumnes procedents dels 3 grups del mateix nivell. La 

resta d’optatives seran cursades per igual per tot l’alumnat (1 optativa per trimestre). 

 

- Pel què fa a 4t hem creat 2 grups heterogenis i hem mantingut l’oferta de matèries 

optatives. Aquest curs no hi haurà a 4t un grup d’aula oberta amb pràctiques amb 

l’empresa degut a la incertesa originada arran del Covid-19. A l’hora de crear els dos 

grups de 4t hem agrupat l’alumnat a partir de la tria de les matèries optatives per 

intentar la menor barreja en el moment de les hores d’optatives.  

 

- S’ha decidit crear un grup d’aula d’acollida estable format per l’alumnat nouvingut amb més 

mancances en l’aprenentatge de la llengua.  

 

- Al reduir la ràtio d’alumnes per grup  no es faran desdoblaments. 

 
- Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup estable, es faran  els suports dintre de 

l’aula utilitzant la distància o mascareta. Aquests suports aniran a càrrec de la 

vetlladora, la TIS i els psicopedagogs del centre.  

 

- A nivell de centre s’ha decidit mantenir les mesures de seguretat (distància i mascareta) a 

totes les activitats lectives del centre independentment si es realitzen o no dins del grup 

estable. Aquestes mesures de seguretat afecten a tot l’alumnat , professorat i altre 

personal del centre.  

 

- Cada grup estable te un tutor/a de grup que juntament amb un o dos professors/es més de 

l’equip docent del grup s’encarregaran de la tutoria individualitzada de l’alumnat del grup i 

de fer-ne el seguiment amb les seves famílies.  

 

- Cada grup estable ocupa sempre el mateix espai físic menús en el cas de l’optativa de 

francès a 1r, 2n i 3r d’ESO. I en el cas de les optatives de 4t l’alumnat que cursi l’optativa 

amb menor nombre d’alumnes (màxim de 10)  sortirà de l’espai estable per anar a una 

altra aula més petita.  
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3.2.2. ORGANITZACIÓ HORES PROFESSORAT  

 

PRIMER ESO  (3 grups) 

Matèries  Hores  Professor/a  

Llengua catalana 3 9 h. Emma Canals  

Llengua castellana 3 9 h. Emma Canals  
 

Ciències socials 3 9 h. Laura Autonell 

Cultura i valors ètics (Religions del món) 1 3 h. Laura Autonell  

Ciències Naturals (Biologia i geologia) 3 12 h. J. A. Moll 

Llengua anglesa 3 12 h. Maria Castán 

Matemàtiques 3 9 h. Berta Picart 

Tecnologia 2 6 h. Berta Picart 

Tutoria 2 
 

2h. 1r A- Laura Autonell 
2h. 1r B- Berta Picart 
2h. 1r C- Maria Castán 

Ed. Física 2 Sendo Costa  

Musica 2 Júlio Garcia  

Ed. Visual i plàstica 2 Anna Benet 

Optatives     Optatives    

Llengua francesa 2 2 h. M. Tura Espinosa   

Ofimàtica 2 J. A. Moll 

Tècniques d’animació 2 Anna Benet 

Club lectura 2 1r Quadrimestre – E. Canals  
2n Quadrimestre- A. Codinachs /H. Sota  

Suport lingüístic (Aula d’acollida ) 2 Montse Rocadembosch/C. Cortés 
 

 
Orientació educativa: C. Grifell /S. Quedada  
 
 
 

SEGON  ESO  (3 grups) 

Matèries  Hores  Professor/a  

Llengua catalana 3 9 h. Miriam Ferré 

Llengua castellana 3 9 h. Miriam Ferré 

Ciències socials 3 2n A- 3 h. Laura Autonell 
2n B i 2n C- 6 h. Laia Ros 

Cultura i valors ètics 
(Tradicions catalanes)  
 

1 2n A- 1 h. A. Codinachs/ H. Sota 
2n B i 2n C- 2 h. Laia Ros 

Llengua anglesa 4 2n A- 5 h. M. Castán 
2n B i 2n C- 10 h.  Blanca Puigferrer 
 

Ciències Naturals (Física i química) 3 12 h. Meritxell Banacoclocha 

Tecnologia 2 6 h. Josep Costa 

Matemàtiques 4 12 h. Josep Costa 

Tutoria 2h.  
 

2h. 2n A- Josep Costa 
2h. 2n B- Laia Ros 
2h. 2n C- Meritxell Banacolocha 

Ed. Física 2 6 h. Martí Creus  

Música 2 Júlio Garcia 

Optatives     Optatives    

Llengua francesa 2 M. Tura Espinosa   
 

Club de lectura  2 1r Quadrimestre – Miriam Ferré 
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2n Quadrimestre- A. Codinachs/H. Sota 

Petites investigacions 2 Meritxell Banacolocha 
 

Opt. Ed. Física  2 Martí Creus  

Suport lingüístic 
(Aula d’acollida) 

2 Montse Rocadembosch 

 
Orientació educativa: C. Grifell /S. Quesada 
 
 
 

TERCER  ESO  (3 grups) 

Matèries  Hores  Professor/a  

Llengua catalana 3 9 h. Alba Sánchez 

Llengua castellana 3 9 h. Alba Sánchez 

Ciències socials 3 9 h. Laia Ros 

Cultura i valors ètics (Servei comunitari) 1 E. Bach+ P.A. Camps 
 

Llengua anglesa 3 3r A i 3r C- 8h. Maria  Ferron 
3r B- 4 h. Blanca Puigferrer  

Ciències Naturals  
(Biologia i geologia/Física i química) 

4 15 h. E. Bach 

Tecnologia 2 6 h. Sergi Realp 

Matemàtiques 4 12 h. Imma Juvanteny 

Tutoria 2h.  
 

2 h. 3r A- Imma Juvanteny 
2 h. 3r B- Blanca Puigferrer 
2 h. 3r C- Sendo Costa 

Ed. Física 2 6 h. Sendo Costa 

Ed. Visual i plàstica  2 Fina Casacuberta  

Optatives         

Llengua francesa 2 M. Tura Espinosa 

Emprenedoria 2 Imma Juvanteny 

Hort i jardineria (vincular a S. Comunitari) 2 Berta Picart+ suport E. Ragués 

Revista 2 1r Quadrimestre – Alba Sánchez 
2n Quadrimestre- A. Codinachs /H. Sota 

Suport lingüístic 
(Aula d’acollida) 

2 Montse Rocadembosch 
 

 
Orientació educativa: P. A. Camps  
 
 
 

QUART  ESO  (2 grups) 

Matèries  Hores  Professor/a  

Llengua catalana 3 6h. E. Vallbona 

Llengua castellana 3 6h. E. Vallbona 
 

Ciències socials 3 6 h. Trini Montero  

Llengua anglesa 3 6 h. M. Ferron  

Matemàtiques 4 8 h. Gemma Batlle 

Tutoria 2  
 

2 h. 4t  A. E. Vallbona  
2h. 4r B- M. Ferron  

Cultura i valors ètics 
(Club lectura de gènere) 

1 2 h. E. Vallbona  
 

Ed. Física 2 4 h. Sendo Costa 

Treball de recerca i orientació acadèmico-
laboral (hora d’optatives) 

1 2 h. E. Vallbona  
2 h. M. Ferron  
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Optatives      

Franja 1   

Biologia i geologia  3 J. A. Moll 

Economia  3 Gemma Batlle 

Tecnologia  3 Sergi Realp 

Franja 2   

Física i química  3 M. Banacolocha 

Llatí 3 Trini Montero  

Ciències aplicades 3 Sergi Realp 

Franja 3   

Informàtica 3 Sergi Realp 

Francès 3 M. T. Espinosa 

Ed. Vis. I plàstica  3 Fina Casacuberta  

 

Orientació educativa: P. A. Camps  
 

 

3.3.HORARI MARC DEL CENTRE 

 

JORNADA INTENSIVA: Dia 21 de desembre de 2020 (de 9:00 a 13:00) 
         Dia 22 de juny de 2021 (de 9:00 a 13:00) 
 
 

3.4.CALENDARI ESCOLAR I CALENDARI DE REUNIONS  

 

VACANCES ESCOLARS I DIES FESTIUS: 

 

Nadal: del 22 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2021 (ambdós inclosos). 
 
Setmana Santa: del 27 de març al 5 d’abril 2021 (ambdós inclosos) 
 
Festes oficials : 12 d’octubre de 2020 – 1 de novembre de 2020 – 6 i 8 de desembre de 2020 i 1 
de maig de 2021 
 
Festes locals :  1 d’abril (dijous sant) de 2021 i 24 de maig (2a Pasqua) de 2021 
 
Festes de lliure disposició: 2 de novembre de 2020- 7 de desembre 2020- 15 de febrer de 2021 
i  21 de maig de 2021  
 

 

 
ESO 

 
MATÍ 

 
TARDA dilluns  
15:30 a 17:30 

Dilluns 
Dimarts 
Dimecres 
Dijous 
Divendres 

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

Reunions professorat 
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CELEBRACIONS A L’INSTITUT (Segons evolucioni la pandèmia de Covid-19) 
 

Castanyada               30 d’octubre (divendres) 
Nadal               20 de desembre (dilluns) 
Carnestoltes/ Dijous llarder            11 de febrer (dijous llarder) 
Sant Jordi/concurs literari            23 d’abril (divendres) 
Final de curs                         22 de juny (dimarts ) 

 

 

3.4.1.  Calendari actuacions inici de curs. Setembre 2020  

 

Dia Hora Objectius Responsables Participants 

Dimarts 1 
setembre  
(Presencial) 
 

9:00 -10:00 Acollida professorat i personal del PAS. 
Omplir documents de dades personals, 
urgència mèdica i dret imatge. 
El professorat nou es reunirà amb el 
coordinador informàtic i la secretària del 
centre per gestionar el correu xtec, 
moodle, drive,... 

Equip directiu Professorat i 
equip del PAS 

10:00- 
12:00 
 

Claustre   Equip directiu Claustre de 
professors 

12:00-
13:30 

Explicació tutoria individual de 1r d’ESO i 
de la documentació relacionada que es 
troba dins de la carpeta de tutoria 
individual i al drive. Identificació de les 
tutories individuals dels alumnes de 1r 
d’ESO i dels  nous alumnes al centre 
La resta del professorat treball personal,  
coordinacions, etc 
Caldrà convocar via telefònica a les 
famílies dels alumnes de 1r  d’ESO i nous 
alumnes al centre d’altres cursos per 
concretar dia i hora de l’entrevista que es 
fa a famílies i alumnes nous abans de 
començar el nou curs. Aquesta entrevista 
acostuma a ser presencial i cal convocar 
un pare o mare i l’alumne/a  

Júlio  Tutors/es 
individuals de 1r i 
dels alumnes 
nous al centre , 
TIS i 
psicopedagogs 

Dimecres 2 
setembre  
(on line) 

9:00-10:00 Reunió Consell direcció . Organització del 
nou curs 

Equip directiu Consell direcció  

10:15-
11:45 

Reunió traspàs informació alumnat 1r 
d’ESO/ Feina personal 
La resta del professorat treball personal,  
coordinacions, etc 

Júlio Equip docent 1r 
d’ESO 

11:45-
12:45 

Reunió per àmbits. Planificació del curs Caps d’àmbit Professorat dels 
àmbits  

12:45-
13:45 

Reunió coordinació science Maria Castán  Professorat 
ciències naturals i 
llengua anglesa  

12:30-
13:30 

Reunió CAD . Planificació actuacions 
CAD durant el curs. Plans individualitzats 
. Atencions individuals a l’aula  
La resta del professorat treball personal,  
coordinacions, etc 

Júlio Integrants de la 
CAD 

Dijous 3 
setembre  

9:00-11:00 Reunió traspàs informació  alumnat 2n, 3r 
i 4t d’ESO 

Júlio  Equip docent 2n, 
3r i 4t 
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(presencial) 
 

La resta del professorat treball personal,  
coordinacions, entrevistes famílies, etc 

11:00-
12:00 

Explicació tutoria individual i de la 
documentació relacionada que es troba 
dins de la carpeta de tutoria individual i al 
drive. Identificació de les tutories 
individuals dels alumnes de 2n, 3r i 4t 
d’ESO 
La resta del professorat treball personal,  
coordinacions, entrevistes famílies, etc 
 

Júlio  Tutors/es 
individuals de 2n, 
3r i 4t  , TIS i 
psicopedagpgs  

12:15-
13:15 

Reunió CAD . Planificació actuacions 
CAD durant el curs. Plans individualitzats 
. Atencions individuals a l’aula  
La resta del professorat treball personal,  
coordinacions, entrevistes famílies,  etc 

Júlio Integrants de la 
CAD 

Divendres 4 
setembre 
(on line)  
 

9:00-10:30 Reunió Consell direcció . Revisió del 
model de programació i sobre l’avaluació 
de  les competències transversals  

Equip directiu Consell direcció  

10:30-
12:00 

Reunió CAD . Planificació actuacions 
CAD durant el curs. Plans individualitzats 
. Atencions individuals a l’aula  

Júlio Integrants de la 
CAD 

10:30-
11:30 

Reunió coordinació xarxes socials i 
pàgina web 

Trini Sergi i Elisabet 

9:00-11:30 La resta del professorat aprofitarà per fer 
coordinacions per matèries, etc 

  

11:30-
13:00  

Reunió per àmbits. Traspàs informació 
diverses sobre organització del curs.   

Caps d’àmbit Professorat dels 
àmbits  

Dilluns 7 
setembre  
(presencial) 

9:00-10:00 Explicació dels plans individualitzats : 
Com s’han de fer, a quins alumnes, etc. 
Atencions individuals a l’aula  

Júlio i CAD Claustre  

10:00-
11:00 

IEDUCA Fina Claustre  

11:00-
12:00 

Explicació del projecte Magnet al 
professorat nou 
La resta del professorat treball personal,  
coordinacions, entrevistes famílies,  etc 

Trini  Professorat nou  

12:00-
13:00 

Projecte Magnet: On vam acabar ? 
Comissions pla de millora  

Trini i Fina  Claustre  

Dimarts 8 
setembre 
(on line/ 
presencial )  

9:00-11:00 Reunió Planificació PAT  . On line  Júlio Psicopedagogs 

9:00-11:30 Reunió professorat aula acollida . On line  Montse Montse i Aràlia/ 
Sendo i ½ VIP 

11:00-
12:30 

Reunió professorat 4t ESO Treball 
recerca. Planificació del curs. Dossier de 
treball. On line  

Tutores 4t ESO Maria, Elisabet, 
Cristina Grifell  

12:00-
14:00 
Presencial  

Sessió acollida docents nouvinguts a 
Manlleu al Museu del Ter: 
12 h. Presentació a l’auditori del museu 
13 h. Visita guiada per les instal·lacions 
del museu 

Ajuntament de 
Manlleu 

Docents 
nouvinguts al 
centre  

9:00-14:00 Presencial . Entrevistes famílies alumnes 
nous  

Tutors 
individuals  

Famílies i alumnat 
nou  

Dimecres 9 
setembre 
(Presencial) 

9-11:30 Claustre.  Equip directiu Claustre 

11:30-
12:30 

Explicació del funcionament del primer dia 
de curs 14 de setembre  

Equip directiu Claustre  

12:30-
13:30 

Deixem les aules a punt!  Tutors de grup Els tutors 
individuals de 
cada grup 
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ajudaran al tutor/a 
del seu grup  

Dijous 10 
setembre  
(On line 
/Presencial) 

9:00-10:00 Reunió per àmbits. Traspàs informació 
diverses sobre organització del curs.   

Caps d’àmbit Professorat dels 
àmbits  

9:00-12:00 Treball personal al centre o des de casa.  
Els tutors i tutores individuals el poden 
aprofitar per contactar amb les seves 
famílies 

  

12 h. Inauguració del curs escolar a Can Puget Ajuntament 
Manlleu  

Equip directiu 

 

 

3.4.2. Planificació curs  

 

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

Acollida famílies i alumnes nous De l’1  al 10 de setembre 2020.  

Inici classes 14 setembre 2020 

Reunió informativa on line  sobre el Covid-19 per a les 
famílies  

1r i 2n d’ESO: 9 setembre 2020 
3r i 4t d’ESO: 10 setembre 2020 

Reunió general pares on line  
Setmana del 28 de setembre al 2 d’octubre a partir de 
les 19 h.  

Avaluació Inicial / on line 26 d’octubre 2020  tarda (16h.) 

Fi 1r trimestre 4 desembre 2020 

Junta 1a avaluació /on line 
1r i 2n d’ESO: 14 desembre 2020 tarda (16 h.) 
3r i 4t d’ESO: 15 desembre 2020 tarda (16 h.) 

Festa final trimestre 21 de desembre de 2020 de 9 a 13 h.  

Recuperacions pendents Del 25 al 29 de gener 2021 

Fi 1r quadrimestre 3 de febrer de 2021 

Proves CB de 4t ESO  Febrer 2021 

Portes obertes Març 2021 ( condicionat a dates de preinscripció) 

Fi 2n trimestre 17 març 2021 

Junta 2a avaluació / on line 
1r i 2n d’ESO: 22 març 2021 tarda (16 h.) 
3r i 4t d’ESO: 23 març 2021 tarda (16 h.) 

Fi 3r trimestre 17 juny 2021  

3a avaluació 16 de juny ( data límit per entrar notes 3a avaluació) 

Treball de síntesi / Projecte de recerca De l’11 al 17 juny 2021 

Activitats fi de curs 22 juny 2021 de 9 a 13 h.  

Junta Avaluació final/ online 18 juny 2021 matí i tarda 

Recuperacions ESO Del 17, 18 i 21 juny 2021 

Junta Avaluació Extraordinària/ on line 25 juny  2021 matí i tarda 

Revisió butlletins 28 juny 2021 

Lliurament notes i reclamacions  29  juny 2021 

Tancament de curs 30 juny 2021 
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CALENDARI ESCOLAR   2020-2021 
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3.4.3. Calendari de reunions  

 

 
 Claustre de professors 

 

RESPONSABLE: director 

 
Dia i hora de reunió: dimarts a les 16.00 h / on line 
 

 1 de setembre 2020 

 10 de setembre 2020 

 20 octubre 2020 

 3 novembre 2020 

 15 desembre 2020 

 16 març 2021 

 25 maig 2021 

 30 juny 2020 
 

 Consell escolar 
 

Dia i hora de reunió: dilluns a les 20 h. / on line 
Periodicitat: aproximadament un per trimestre  
 

 8 de setembre 2020 

 19 octubre 2020 

 9 novembre 2020 

 15 desembre 2020 

 1 febrer  2021 

 15 març 2021 

 31 maig 2021 

 30 muny 2021 
 

 
 Equip directiu 

 
Dia i hora de reunió: divendres de 12.40 h a 14:40 h 
Periodicitat: setmanal/ presencial 

 
 

 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 i/ o dimarts a partir de les 16 h/ online 
Periodicitat: trimestral  
 

  26 d’octubre 2020            avaluació inicial 

 14 i 15 de desembre 2020               primera avaluació 

 22 i 23 de març  2021                      segona avaluació 
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 18 de juny  2021                      avaluació final juny (matí i tarda) 

 25 de juny 2021                               avaluació extraordinària   (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: Dimarts  de 11:20 h a 12:20 h 
Periodicitat: setmanal/presencial  
 
 

 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 13.40 h a 14.40 h 
Periodicitat: setmanal/presencial  

 

 Reunió Comissió de comunicació 

 

RESPONSABLES: E. Vallbona  , S. Realp 

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: dijous de 10:20 a 11:20 h 
Periodicitat: setmanal/presencial  
 

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.  
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 Reunions d’àmbit 
 

RESPONSABLES: cap d’àmbit / coordinadora pedagògica –si cal- 

FUNCIONS: 
- 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:  Dilluns de 16:30 a 15:30   

 
Periodicitat: Setmanal / Presencial o on-line 
 
  

 
 Reunió amb l’EAP/ CAD / CS (Comissió social) 

 

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: 

 Reunió EAP /CAD:  dimarts 11.20 h a 12.20 h /Presencial o on-line 
EAP, orientadors i coordinador pedagògic. Puntualment i quan es consideri 
necessari per la temàtica tractada s’incorporaran a la CAD d’altres 
professors 
 

 Comissió Social (CS)  
EAP, director, cap d’estudis , responsables de salut i benestar social de 
l’Ajuntament 
Periodicitat mensual  
Dia i hora per determinar. On - line 

 
Comissió d’atenció a la diversitat:  
 

És el grup de professionals que proposa el conjunt d’actuacions i mesures que el centre ha de 
prendre per atendre la diversitat de necessitats educatives dels alumnes i fer-ne el seguiment.  
 
Funcions  
 

 Establir prioritats vers el tractament de l’atenció a la diversitat en el centre.  
  Detecció d’inquietuds i necessitats dels equips docents.  
  Organitzar, ajustar i fer seguiment dels recursos de què disposa el centre per atendre la 

diversitat i de les mesures i suports adoptats.  
  L’estudi de les propostes dels alumnes susceptibles d’adaptació curricular.  
 L’estudi de propostes i demandes dels professors.  
 Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes i les alumnes amb necessitats específiques de 

suport educatiu.  
  Coordinar les mesures i suports universals, addicionals i intensius del centre.  
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  Planificar el suport complementari en funció de les necessitats de l’alumnat.  
  Actualitzar i fer el seguiment del PAD del centre.  
  Planificació del traspàs Primària - Secundària.  

 
 
Comissió social  

És el grup de professionals que proposa el conjunt d’actuacions i mesures que el centre ha de 
prendre per atendre els alumnes de risc social i fer-ne el seguiment. 
 

Funcions  

 Detecció de casos de risc o situacions desfavorides.  
 L’estudi dels casos.  
 La coordinació amb els equips interdisciplinaris.  
 Definir línies d’actuació conjuntes en els casos presentats.  
  Fer el seguiment dels casos treballats i facilitar orientacions als equips docents.  

 
 

 Reunió comissió de delegats 
 

RESPONSABLE: Coordinació pedagògica 

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. 

 
Periodicitat mensual  
Dia i hora per determinar. On - line 
 

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. 

 
 

 Reunions d’equip docent  
 

RESPONSABLES:  Tutors i tutores de grup   

FUNCIONS:  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. 

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 
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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 

 
 
Periodicitat setmanal  
Dia i hora: Dilluns de 15:30 a 16:30 /Presencial o on-line 
 
 

 ALTRES COORDINACIONS I COMISSIONS:  
 

 Coordinació Science  

  

RESPONSABLES:  Professorat de ciències  i llengua anglesa  

FUNCIONS:  Coordinar, programar i avaluar les activitats a desenvolupar.  

 
Dia i hora de reunió: Dilluns 11:35-12:30 
Periodicitat: setmanal/Presencial  

 
 

 Comissió de convivència  

 

RESPONSABLES:  F. Casacuberta i J. A. Moll 

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: dijous de 10:20 a 12:20 
Periodicitat: setmanal /Presencial  

 

 

DURANT LA PANDÈMIA DE COVID-19  
 

Es prioritzarà  la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat 

de persones. 

 

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT 

DE LA 

REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 

 

TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Setmanal 

Consell de direcció  Planificació-coordinació Presencial Setmanal 

Reunions de centre /Equips  Planificació-coordinació  Presencial  Setmanal 
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docents Telemàtica  

 Reunió de tutors/es  Planificació-coordinació Presencial Setmanal 

Reunió d’àmbit   Planificació-coordinació Presencial/Telemà

tica   

 Setmanal 

Atenció famílies tutoria individual  Informativa  Presencial/Telemà

tica  

1 hora setmana 

Atenció alumnat tutorial individual  Informativa  Presencial/Telemà

tica  

1 hora setmana 

Claustre  Informativa Telemàtica Aprox. 2 per trimestre 

Juntes d’avaluació  Avaluació Telemàtica Avaluació inicial 

1ª avaluació 

2ª avaluació 

3ª avaluació 

Avaluació final  

Avaluació 

extraordinària  

 

 

3.5. ASSISTÈNCIA DE L’ALUMNAT 

COVID-19 
Durant el període d’aplicació del document del Pla d’organització per a l’obertura del 
centre amb motiu del COVID-19, les normes i mesures de prevenció i protecció 
incloses en aquest pla prevaldran per sobre de les normes que s’apliquen al centre  en 
temps de normalitat sanitària  

 

3.5.1. 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 

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.  
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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. 

 

DURANT LA PANDÈMIA DE COVID-19 , les entrades i sortides s’han reorganitzat 
segons consta en el Pla d’organització per a l’obertura del centre.  
 

El nostre centre està ubicat en mòduls prefabricats. Tenim quatre accessos d’entrada i de 

sortida per accedir dins de l’edifici (porta de davant , porta de darrera i portes laterals 1 i 

2) ). Dividirem  els alumnes de forma que tinguin  accessos diferents en funció de l’aula 

que ocupin i de la porta que tinguin més propera.  
 

CURS-NIVELL-GRUP PORTA 

D’ACCÈS  

ORDRE DE 

SORTIDA  

HORA D’ENTRADA I 

DE SORTIDA 

1r A, B i C 

Aula informática 

Aula complementària  

(Itinerari fletxes blaves) 

Porta lateral 2 1- 1r A 

2- 1r B 

3- 1r C 

4- Aula informática  

5- Aula 

complementaria  

Entrada 8h. Entrades 

esbarjos 10:20 i 12:40 h. 

Sortida 14:40. Sortida 

esbarjos a les 10 i les 12:20 

h.  

2n A i B 

Aula  de guardia  

(Itinerari fletxes vermelles 

)  

Porta del 

darrera  

1- Aula de guardia 

2- 2n A 

3- 2n B  

Entrada 8h. Entrades 

esbarjos 10:20 i 12:40 h. 

Sortida 14:40. Sortida 

esbarjos a les 10 i les 12:20 

h. 

3r A, B i C 

2n C 

(Itinerari fletxes verdes)  

Porta lateral 1  1- 3r A 

2- 3r B 

3- 3r C 

4- 2n C 

Entrada 8h. Entrades 

esbarjos 10:20 i 12:40 h. 

Sortida 14:40. Sortida 

esbarjos a les 10 i les 12:20 

h. 

4t A I B 

Aula d’acollida  

(Itinerari fletxes grogues) 

Porta del 

davant  

1- 4t A 

2- 4t B 

3- Aula acollida  

Entrada 8h. Entrades 

esbarjos 10:20 i 12:40 h. 

Sortida 14:40. Sortida 

esbarjos a les 10 i les 12:20 

h. 

A continuació adjuntem un plànol dels espais del centre i dels itineraris per colors per a les 

sortides i entrades .  
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Per a les entrades i sortides seguirem aquest protocol:  

 

1) Hora d’entrada  8 matí :  
 

La porta del carrer s’obrirà a les 7:50 h. per tal que l’alumnat pugui accedir al centre per la 
porta assignada i anirà directament a la seva aula.  
 
2) Sortida (10 i 12:20 h.) i entrada  (10:20 i 12:40 h.) a les hores d’esbarjo: 

 
- L’alumnat sortirà en l’ordre indicat i de forma esglaonada per la seva porta  sota la 

supervisió del professorat amb qui hagin tingut classe que els acompanyarà fins a la porta 
de sortida del mòdul.  L’alumnat de cada grup classe anirà al sector del pati que li 
correspon.  

- L’entrada del pati es produirà a partir del 1r timbre i sota la supervisió del professorat de 
guàrdia de pati que evitarà que s’acumulin molts alumnes en les portes d’accés. Quan soni 
el 2n timbre tot l’alumnat estarà a la seva aula. El professorat amb classe després del pati  
classe anirà a la seva aula quan soni el 1r timbre  

 
3) Hora de sortida 14:40 h: 

       
A partir de les 14:40 h. l’alumnat sortirà en l’ordre indicat sota la supervisió del professorat amb qui 
hagi tingut classe que els acompanyarà fins a la porta de sortida del mòdul. 

A les entrades i sortides l’alumnat haurà d’evitar barrejar-se amb altres grups classe. 

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides, així 

com en els passadissos, lavabos, espais d’esbarjo i d’altres llocs de concurrència, tant el 

professorat com l’alumnat portarà mascareta en els desplaçaments. Aquesta mascareta 

de moment també es mantindrà dins de les aules, encara que sigui dins del grup estable. 

 
 
3.5.2. 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 

 

DURANT LA PANDÈMIA DE COVID-19, farem un control exhaustiu de les absències 

per tallar possibles cadenes de contagi.  

La TIS del centre truca a primera hora del matí a totes les famílies amb alumnat absent , si abans 

no ha trucat la família, per esbrinar els motius de l’absència. La informació s’anota en una graella 

compartida amb la direcció del centre .  

En aquesta graella també anotem els possibles confinaments i desconfinaments de grups i 

alumnat.  
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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.  

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. 

 

Funcions específiques del cap d’estudis 

a. Seguiment de les faltes a la plataforma  

b. Amonestar i sancionar els alumnes amb molts retards o faltes injustificades. 

c. Comunicar a les famílies les sancions originades per la no justificació de les faltes i retards. 

 

3.5.3. 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, ...). 

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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3.5.4. 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.  

 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 
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 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:   

 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. 
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5. CIRCUIT D’ACTUACIÓ 

 

 
 

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. 
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 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.  

 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. 
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 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.  

 

 

3.6. ASSISTÈNCIA DEL PROFESSORAT  

 

3.6.1.Horari del professorat 

             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: 

 

a) 24 hores de permanència al centre en horari fix que es repartiran així:  
 

 19 hores lectives. que es destinen a la docència directa a l’alumne/a i a activitats directives 
i de coordinació. Aquest curs degut a la situació originada arran del COVID-19 s’ha decidit 
no fer els grups de teulateams i per aquest motiu provisionalment tornem a fer classes en 
sessions de 60 minuts. A les hores lectives ja hem encabit algunes reunions com la reunió 
de tutors, el consell de direcció o la reunió de coordinació GEP.  

 

 5 hores d’activitats complementàries d’horari fix ( 5x60= 300 minuts) amb permanència al 
centre : guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de 
departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat, 
coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, i altres encàrrecs 
que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre. 
 

      1h. Reunió Equip docent dilluns tarda de 16:00 a 17:00           =  60 minuts 
      1 h. Reunió àmbit  dilluns tarda de 17:00 a 18:00                     =  60 minuts 
       Guàrdies aula (GA) / esbarjos  (GE)                                         =  120 minuts 
 
 

b) 6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix (reunions d'avaluació, de 
claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les 
pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de 
coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de 
reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.  
Dins d’aquestes 6 hores s’inclouen l’atenció als pares/mares i l’atenció a l’alumnat del 
tutor/a individual.  
Aquests curs els claustres i les sessions d’avaluació es realitzaran de forma independent a 
les reunions de centre del dilluns per la tarda.  
 

 

c) 7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les 
tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació 
d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i 
activitats de formació, etc. 
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3.6.2.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. 
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 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. 

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. Si  no és possible es recuperarà amb guàrdies que es decidiran des de direcció. 
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. 
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3.6.3 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: 
 

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 
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 Justificació d'absències formalitzades a l'aplicació informàtica 

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

incapacitat temporal) 

 
Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu 

inici, que no responen a una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu 
en les primeres 15 hores laborables d’absència en un mateix curs escolar .  
 
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.  
 
No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a 
l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa 
mèdica. En aquests casos, les hores consumides no han de restar del saldo inicial de 15 

hores. 

A aquest efecte es computen com a hores a justificar les hores de permanència al centre del 

dia de l’absència. 
El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia 

de la reincorporació al lloc de treball. 
 
Les absències per motius de salut derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o 
oncològiques es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense 

que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de 

declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la 
reincorporació al lloc de treball. En qualsevol cas, les absències de durada superior a tres 

dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica 
pertinent. 

 

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar 
prèviament mitjançant un informe mèdic i, un cop consti l’acreditació del supòsit, no caldrà 

tornar-lo a acreditar. A aquesta documentació mèdica serà retornada a l’interessat/da.   

 

Pel que fa a les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, es podrà 

exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis 

públics de salut. 
 

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). 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

64 

 

 
 

 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 
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retorna al lloc de treball. 
 

 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. 

 

3.6.4.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.  

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

66 

 

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 . 

 

3.6.5. 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. 

 

3.6.7.CANVIS PRODUÏTS EN LA JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES DEL PROFESSORAT 

ARRAN LA COVID-19 

  

 El Departament d’Educació ha publicat una nova Declaració responsable d’estar 

esperant els resultats de les proves PCR de la covid-19 a emplenar pel professorat que 

fa absència al centre en algun d’aquests casos:  

  

- Que no pot assistir al centre perquè està  esperant els resultats de les proves PCR, 

per haver estat en contacte estret amb persones diagnosticades amb covid-19.  

- Que no pot  assistir al centre perquè està esperant els resultats de les proves PCR 

d’un membre de la meva unitat familiar, per haver estat en contacte estret amb 

persones diagnosticades amb covid-19.  
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- Que no pot assistir al centre perquè està esperant els resultats de les proves PCR, 

per presentar simptomatologia associada a la covid-19.  

- Que no pot assistir al centre perquè està  esperant els resultats de les proves PCR 

d’un membre de la meva unitat familiar, per presentar simptomatologia associada a 

la covid-19. 

 

 El Departament d’Educació també va aclarir la situació del personal de l’Administració de la 

Generalitat amb menors a càrrec afectats per aïllament o quarantena domiciliària com a 

conseqüència del COVID-19 en cas d’absència al centre en aquests dos supòsits:  

 

 Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors que han estat 
confirmats amb COVID-19.  

Aquests empleats i empleades han de fer aïllament domiciliari com qualsevol altre cas de contacte 
estret. En aquests supòsits, tot el període d’aïllament es considera, amb caràcter excepcional, 
com a situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica 
d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social –article 5 del Reial decret llei 6/2020, de 10 
de març, en la nova redacció donada pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre-. La data 
d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament, restricció o malaltia del 
treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta 
data.  

 Empleats i empleades públics que tenen al seu càrrec menors de 12 anys que han de 
fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb COVID-19.  

Aquests empleats i empleades podran prestar serveis en règim de teletreball les cinc jornades 

diàries setmanals amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i 

fixació d’horaris especials. En aquest supòsit s’inclou el temps que transcorre des del tancament 

del centre educatiu o llar d’infants, inclòs el tancament de grups-classe- fins que es completa el 

període de quarantena. La situació d’aïllament preventiu del menor s’acredita mitjançant un 

comunicat del centre educatiu/llar d’infants, o bé amb una declaració responsable de la persona 

interessada i podrà ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la 

Inspecció General de Serveis de Personal. 

 

 

3.7. GUÀRDIES  

 

Les guàrdies es gestionaran amb el programa IEDUCA . Tot i així caldrà tenir en compte : 

 

 

3.7.1.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. 
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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 plataforma IEDUCA 

Nota: en cas de fer-se un canvi de classes, la falta no comptabilitzarà en el resum mensual de 

faltes ni s’haurà de recuperar si és el cas . 

 

 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) També hi ha l’opció que el professor enviï la feina per la plataforma IEDUCA 

c) Fer deures. 

 

 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 a la plataforma IEDUCA 

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. 

 

3.7.2.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. 

 Portar els alumnes expulsats a l’espai de guàrdia, vigilar-los i donar-los feina en cas 

que no en portin. Revisar si la expulsió està anotada en el full d’assistència del grup 

classe corresponent.  

 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. 
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 Atendre, quan s’esdevingui, els alumnes accidentats en aquella hora. 

 

3.7.3.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. 

 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. 
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8. NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE  

COVID-19 
Durant el període d’aplicació del document del Pla d’organització per a l’obertura del 
centre amb motiu del COVID-19, les normes i mesures de prevenció i protecció incloses en 
aquest pla prevaldran per sobre de les normes que s’apliquen al centre  en temps de 
normalitat sanitària  
 

 
 

 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. 

 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 
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 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.  

 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. 

 La distribució de taules i cadires de l’aula serà individual respectant la distància de 1 

metre i mig.   

 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 primer timbre  

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

 

 Respecte als lavabos 

 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: 
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 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 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.  Aquest curs s’ha prohibit els mòbils al 

centre.  

NORMES:  

 Està totalment prohibit fer ús del mòbil durant tot l’horari lectiu, incloses les hores 

d’esbarjo.  
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 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. 

 Recomanem no portar el mòbil al centre. I en cas de portar-lo es recomana deixar-lo 

dins la guixeta. En cap cas es podrà portar a les butxaques i menys deixar-lo damunt 

la taula o a la vista . 

 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 totalment prohibit registrar sons, vídeos o fer fotografies , fora de les  activitats 

guiades pel professorat que així ho requereixin. Quan l’ús del mòbil sigui per 

perjudicar a tercers: gravacions no consentides, insults i amenaces mitjançant xarxes 

socials en horari escolar, atacs i maltractament a iguals per SMS, whatsapp, gravar 

baralles, etc, el mòbil serà requisat de manera indefinida fins que sigui necessari i 

podrà ser examinat per pares, o si es dóna el cas, per les autoritats competents. 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 ho notificarà com una  incidència greu  , l’aparell serà requisat i 

portat al cap d’estudis. Se li tornarà al cap d’una setmana als pares o tutors legals.  

2. En cas de reincidir una segona vegada, se li requisarà durant un mes . Es tornarà  

als pares o tutors legals. 

3. En cas de reincidir una tercera vegada, se li requisarà durant el que quedi de curs. . 

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. 

 

 3.9. 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. 

 

3.9.1 Mesures que ajuden a millorar la convivència al nostre centre 

 Adaptació del currículum dels alumnes amb més dificultats. 

 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 

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

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

 

3.9.2.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’una incidència lleu o greu. 

 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 perquè ELL/ELLA ha fet i dit alguna cosa que 

implica aquesta conseqüència, és ell/ella qui ha fet allò que no és acceptable. 

 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. 
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 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. 

 

3.9.3.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 (lleus) 

b. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre (greus) 

 

3.9.4. Conductes contràries a les normes de convivència del centre i mesures 

correctores  

ADDENDA CONVID-19: 

Al centre s’hauran de respectar les mesures i orientacions sanitàries marcades a cada 

moment  des dels Departament d’Educació i Salut. Qualsevol infracció d’aquestes 

normes tindrà la consideració de falta greument perjudicial per a la convivència en el 

centre i comportarà l’expulsió cautelar de l’alumne/a del centre. 

 

 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.  

 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. 
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 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. 

 Dormir a classe 

 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. 

 

3.9.5. 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 
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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. 

 

3.9.6.  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 de l’agenda escolar) 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. 

 

b. Notificació de conducta contraria a la convivència 

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 podrà marcar la sanció a la plataforma IEDUCA i explicar a l’apartat d’observacions 
les causes d’aquesta.  

 

La plataforma IEDUCA permet anotar d’altres conductes contràries a la convivència  

 

A la pestanya  d’assistència es poden anotar aquestes faltes :  

Incidència lleu 

Incidència greu 

Expulsió 

Deures 

Material 

Ajuda companys 

Treball 

 

A la pestanya de professorat  a l’apartat de disciplina es poden anotar aquestes incidències:  

Incidència de sortida lleu 

Incidència sortida greu 

Incidència passadís o lavabo greu 
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Incidència passadís o lavabo lleu 

Incidència pati greu 

Incidència pati lleu 

Mostra interès i atenció durant la sortida 

Mòbil  

Qualsevol professor/a pot anotar una falta o  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. 

 

3.9.7. . 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. Atenció individual per part de la TIS.  

L’alumnat  treballarà sota la supervisió de la TIS diferents activitats relacionades amb el respecte a 
les normes de convivència al centre .  

 

d. Realització de tasques reparadores i/o la restitució econòmica dels danys 

causats. 
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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.. 

 

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. 

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: 
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  (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 degut a la 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. 

 

3.9.8.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 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: 
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 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. 

 

 

3.10. PLA D’ACOLLIDA PROFESSORAT NOU AL 

CENTRE  

 

Quan arriba professorat nou al centre se li lliura la guia que reproduïm a continuació: 

 

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 TASQUES 

Director/a  Presidir la reunió d’acollida del professorat nou al centre l’ 1 de 

setembre . 

 Presentar i/o lliurar la documentació corresponent (documents 

de treball,...) 
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 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 

Cap d’estudis  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 

Coordinador/ 

pedagògica 

 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  

Secretari/a  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 

Coordinador TIC  Donar d’alta al professorat nou al moodle del centre i 

proporcionar contrasenyes d’accés 

Cap d’àmbit  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 .  

 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 
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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) 

 

3.11. 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.  

 

3.12.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  
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 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 carro TIC: 

El carro amb els ordinadors portàtils es troba ubicat a consergeria i els seus ordinadors es 

deixaran a l’alumnat que s’identificaran amb el carnet d’estudiant que deixaran com a penyora.  

 

 Per reservar les bosses amb ordinadors portàtils : 

1. La reserva la farà el professorat  a consergeria amb 48 hores d’antelació. 

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 professorat  serà el responsable d’anar a buscar i retornar les bosses amb els 

ordinadors portàtils. (cinc minuts abans de l’acabament de la classe). 

 

L’alumnat que demani algun material TIC (ordinador portàtil, ratolí,...) haurà de deixar com a  

penyora el carnet d’estudiant.  
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3.13. BIBLIOTECA 

 

Amb l’objectiu d’impulsar el préstec de llibres de lectura entre el nostre alumnat obrim la biblioteca 

del centre alguns dies a l’hora d’esbarjo . Hi ha una professora de l’àmbit de llengües encarregada 

de la seva dinamització.  
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4) PLANIFICACIÓ DE XERRADES, 

TALLERS, ACTIVITATS I SORTIDES 
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COVID-19 
Durant el període d’aplicació del document del Pla d’organització per a l’obertura del 
centre amb motiu del COVID-19, les normes i mesures de prevenció i protecció incloses en 
aquest pla prevaldran per sobre l’organització de sortides, activitats i tallers  al centre  en 
temps de normalitat sanitària  
 

 

AQUEST CURS ES PRIORITZARAN LES SORTIDES I ACTIVITATS A L’AIRE 

LLIURE I A ESPAIS PROPERS . MÉS ENDAVANT ENS PLANTEJAREM 

SORTIDES A D’ALTRES ESPAIS .  

 

4.1. PROTOCOL DE SORTIDES  

 A l’Institut del Ter les sortides que realitzem poder ser de tres tipus: 

 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 . 

 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. 
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 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. 

 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 socio-culturals 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 
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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    

 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 
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 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  

 PAGAMENT DE LES SORTIDES  

A principi de curs es passarà a les famílies la informació corresponent a les sortides del curs. En 

principi s’ha previst el pagament 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 lúdic-cultural, 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;  

b)L’alumnat amb faltes d’assistència no justificades (més de 25);  
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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. 

 
 

4.2. SORTIDES 
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1r 
trimestre 

Dimecres 
28 

d'octubre 

1 
ESO 

A 

Sortida a Lurdes amb 
bicicleta 

Ed. Fisica 
Sendo 
Costa 

Lurdes 
Hores 
EF. 

Bicicleta Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimarts 
17 de 

novembre 

1 
ESO 

C 

Sortida a Lurdes amb 
bicicleta 

Ed. Fisica 
Sendo 
Costa 

Lurdes 
Hores 
EF. 

Bicicleta Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dilluns 16 
de 

novembre 

1 
ESO 

B 

Sortida a Lurdes amb 
bicicleta 

Ed. Fisica 
Sendo 
Costa 

Lurdes 
Hores 
EF. 

Bicicleta Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dilluns 30 
de 

novembre 

1 
ESO 
B i 

Aula 
d'aco
llida 

Sortida Zona volcànica 
Garrotxa 

Socials 

Trini 
Montero 
Cristina 
Cortés i 
Sílvia 

Quesada 

Garrotxa Matí Bus 
Subvenci

onada  

1r 
trimestre 

Dimecres 
2 de 

desembre 

1 
ESO 

C 

Sortida Zona volcànica 
Garrotxa 

Socials 

Joan 
Andreu 
Moll i 
Maria 

Castán 

Garrotxa Matí Bus 
Subvenci

onada  
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1r 
trimestre 

Dijous 3 
de 

desembre 

1 
ESO 

A 

Sortida Zona volcànica 
Garrotxa 

Socials 

Laura 
Autonell i 

Maria 
Castán 

Garrotxa Matí Bus 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dimecres 
16 de 

desembre 

1 
ESO 

A 
Pista de gel Manlleu Tutoria 

Joan 
Andreu 
Moll i 
Sílvia 

Quesada 

Pista de 
gel 

8:30 a 
10:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dimecres 
16 de 

desembre 

1 
ESO 
B + 
Aula 
Acoll
ida 

Pista de gel Manlleu Tutoria 

Laura 
Autonell i 
Cristina 
Cortés 

Pista de 
gel 

10:00 a 
12:00 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dimecres 
16 de 

desembre 

1 
ESO 

C 
Pista de gel Manlleu Tutoria 

Maria 
Castán i 

Sílvia 
Quesada 

Pista de 
gel 

11:30 a 
13:30 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dimecres 
13 de 
gener 

1r C Discover de river Ter Science 
M. 

Castán 
Museu 
del Ter 

10:20-
12:20 h 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dilluns 18 
de gener 

1r A Discover de river Ter Science 
M. 

Castán 
Museu 
del Ter 

12:40-
14:40 h 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Divendres 
22 de 
gener 

1r B Discover de river Ter Science 
M. 

Castán 
Museu 
del Ter 

12:40-
14:40 h 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre  

1 
ESO 

Serpent de llibres Català 
Emma 
Canals 

Bilioteca 
Manlleu 

Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre  

Dimarts 9 
març 
2021 

1r A 
Sortida taller “De peus 
al riu” (Les Masies de 

Voltregà) 

Ciències 
naturals  

Joan A. 
Moll 

Les 
Masies 

de 
Voltregà  

10:30-
13 h. 

Bus 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre  

Dimecres 
10 març 

2021 
1r C 

Sortida taller “De peus 
al riu” (Les Masies de 

Voltregà) 

Ciències 
naturals 

Joan A. 
Moll 

Les 
Masies 

de 
Voltregà  

10:30-
13 h. 

Bus 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre  

Dijous 11 
març 
2021 

1r B i 
Aula 
d'aco
llida 

Sortida taller “De peus 
al riu” (Les Masies de 

Voltregà) 

Ciències 
naturals 

Joan A. 
Moll 

Les 
Masies 

de 
Voltregà  

12-
14:40 h 

Bus  
Subvenci

onada  

3r 
trimestre 

Dijous 
1 

ESO 
A 

Visita a l'Esquerda 
(Roda de Ter) 

Socials 
Laura 

Autonell 
Roda de 

Ter 
Matí Caminant 
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3r 
trimestre 

Dimecres 
1 

ESO 
B 

Visita a l'Esquerda 
(Roda de Ter) 

Socials 
Laura 

Autonell 
Roda de 

Ter 
Matí Caminant 

 

3r 
trimestre 

Dimarts 
1 

ESO 
C 

Visita a l'Esquerda 
(Roda de Ter) 

Socials 
Laura 

Autonell 
Roda de 

Ter 
Matí Caminant 

 

3r 
trimestre  

1 
ESO 

Reciclatge de 
materials a la 

deixalleria 

Tecnologi
a 

Berta 
Picart 

Deixaller
ia 

Matí Caminant Gratuïta 

3r 
trimestre  

Dimarts 
20 abril 
2021 

1r A 

Activitat “El bosc del 
riu” consistent en la 
descoberta de les 

funcions del bosc de 
ribera, la identificació 

de les espècies 
principals i l’eliminació 
d'espècies al·lòctones 

Ciències 
naturals 

Joan A. 
Moll 

Vora Ter 
10:20-
12:20 h 

Caminant 
Subvenci

onada  

3r 
trimestre  

Dimecres 
21 abril 
2021 

1r C 

Activitat “El bosc del 
riu” consistent en la 
descoberta de les 

funcions del bosc de 
ribera, la identificació 

de les espècies 
principals i l’eliminació 
d'espècies al·lòctones 

Ciències 
naturals 

Joan A. 
Moll 

Vora Ter 
10:20-
12:20 h 

Caminant 
Subvenci

onada  

3r 
trimestre  

Dijous 22 
abril 2021 

1r B 

Activitat “El bosc del 
riu” consistent en la 
descoberta de les 

funcions del bosc de 
ribera, la identificació 

de les espècies 
principals i l’eliminació 
d'espècies al·lòctones 

Ciències 
naturals 

Joan A. 
Moll 

Vora Ter 
12:40-
14:40 h 

Caminant 
Subvenci

onada  

Pendent 
data  

1 
ESO 

Pàdel. Aprendre 
habilitats del pàdel i 
reforç positiu d'equip 

Ed. Fisica 
Sendo 
Costa 

Club 
tennis 

Manlleu 

Hores 
EF. 

Caminant POEFA 

Pendent 
data  

1 
ESO 

Primers auxilis Ed. Fisica 
Sendo 
Costa    

Gratuïta 

Pendent 
data  

1r 
ESO 

Natació Ed. Física 
Sendo 
Costa 

Piscina 
municipa

l 

Hores 
EF. 

CAminant POEFA 

Pendent 
data   

1 
ESO 

Ruta Miquel Martí i Pol Llengües 
 

Roda de 
Ter 

Matí Caminant Gratuïta 
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SORTIDES 2n ESO                     Curs 2020-2021 
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1r 
trimestre 

dilluns 9 
de 

novembre 

2 
ESO 
(opta
tiva 
petit
es 

inves
tigaci
ons) 

Investiguem l’estat de 
salut del riu 

Ciències 
Naturals 

Meritxell 
Banacolo

cha 

Museu 
del Ter 

De 
12:20 a 
14:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

1r 
trimestre 

Dimecres 
25 de 

novembre 

2 
ESO 

A 

Sortida Sant Pere de 
Casserres 

Educació 
Física 

Laura 
Autonell i 

Josep 
Costa 

Sant 
Pere de 

Casserre
s 

Matí Bus 
Subvenci

onada 

1r 
trimestre 

Dijous 26 
de 

novembre 

2 
ESO 

B 

Sortida Sant Pere de 
Casserres 

Educació 
Física 

Laia Ros 
i Míriam 

Ferré 

Sant 
Pere de 

Casserre
s 

Matí Bus 
Subvenci

onada 

1r 
trimestre 

Dimecres 
8-10 h. 

2 
ESO 

A 

Entrar a un graner 
Medieval 

Socials 
Laura 

Autonell i 
Laia Ros 

L'Esquer
da 

(Roda 
de Ter) 

Matí Caminant 3.50 € 

1r 
trimestre 

Dimecres 
8-10 h. 

2 
ESO 

B 

Entrar a un graner 
Medieval 

Socials 
Laura 

Autonell i 
Laia Ros 

L'Esquer
da 

(Roda 
de Ter) 

Matí Caminant 3.50 € 

1r 
trimestre 

Dimecres 
12:40 a 
14:40 

2 
ESO 

C 

Entrar a un graner 
Medieval 

Socials 
Laura 

Autonell i 
Laia Ros 

L'Esquer
da 

(Roda 
de Ter) 

Matí Caminant 3.50 € 

1r 
trimestre 

Dimecres 
2 de 

desembre 

2 
ESO 

C 

Sortida Sant Pere de 
Casserres 

Educació 
Física 

Laia Ros 
i Meritxell 
Banacolo

cha 

Sant 
Pere de 

Casserre
s 

Matí Bus 
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

febrer 
2 

ESO 
Serpent de llibres Llengües 

Emma 
Canals i 
Míriam 
Ferré 

Bibliotec
a 

Manlleu 
Matí Caminant Gratuïta 
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2n 
trimestre 

Dijous 10 
de 

desembre 

2 
ESO 

Activitats Anglès 
Immersió Lingüística 

Anglès 
Blanca 

Puigferre
r 

Institut Matí  
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

Dijous 17 
de 

desembre 

2 
ESO 

A 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Maria 
Castán i 

Sílvia 
Quesada 

Pista de 
gel 

8:30 a 
10:30 

Caminant 
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

Dijous 17 
de 

desembre 

2 
ESO 

B 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Míriam 
Ferré i 
Pere 

Camps 

Pista de 
gel 

9:15 a 
11:15 

Caminant 
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

Dijous 17 
de 

desembre 

2 
ESO 

C 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Lídia 
Aranda i 

Pere 
Camps 

Pista de 
gel 

11:30 a 
13:30 

Caminant 
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

 
2 

ESO 
A 

Ruta Miquel Martí i Pol Llengües 
Míriam 
Ferré 

Roda de 
Ter 

Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre 

 
2 

ESO 
B 

Ruta Miquel Martí i Pol Llengües 
Míriam 
Ferré 

Roda de 
Ter 

Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre 

 
2 

ESO 
C 

Ruta Miquel Martí i Pol Llengües 
Míriam 
Ferré 

Roda de 
Ter 

Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dilluns 8 
de febrer  

2 
ESO 
(opta
tiva 
petit
es 

inves
tigaci
ons) 

Investiguem l’estat de 
salut del riu 

Ciències 
Naturals 

Meritxell 
Banacolo

cha 

Museu 
del Ter 

De 
12:20 a 
14:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dijous 4 
de març 

2 
ESO 

B 

Taller “Tecnologia 
tèxtil: de la fibra al fil” 

Teconolog
ia 

Josep 
Costa 

Museu 
del Ter 

De 
12:20 a 
14:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Divendres 
5 de març 

2 
ESO 

A 

Taller “Tecnologia 
tèxtil: de la fibra al fil” 

Teconolog
ia 

Josep 
Costa 

Museu 
del Ter 

De 9:00 
a 10:15 

Caminant 
Subvenci

onada  
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2n 
trimestre 

Divendres 
5 de març 

2 
ESO 

C 

Taller “Tecnologia 
tèxtil: de la fibra al fil” 

Teconolog
ia 

Josep 
Costa 

Museu 
del Ter 

De 
11:00 a 
12:15 

Caminant 
Subvenci

onada  

3r 
trimestre 

Dimecres 
12 de 
maig 
2021 

2 
ESO 

MUNTANYA DE LA 
SAL DE CARDONA 

Ciències 
Naturals 

Meritxell 
Banacolo

cha 

La 
muntany
a de Sal 
(Cardon

a) 

Matí Bus 
Visita 
més 

transport 

3r 
trimestre 

Dilluns 3 
de maig 

2 
ESO 
(opta
tiva 
petit
es 

inves
tigaci
ons) 

Investiguem l’estat de 
salut del riu 

Ciències 
Naturals 

Meritxell 
Banacolo

cha 

Museu 
del Ter 

De 
12:20 a 
14:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

 
 
 

SORTIDES 3r ESO                     Curs 2020-2021 
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1r 
trimestre 

Dilluns 23 
de 

novembre 

3 
ESO 

A 

Sortida Itinerari per 
Tavertet 

Ed. Física 

Sendo 
Costa i 
Imma 

Juvanten
y 

Tavertet Matí Bus 
Subvenci

onada 

1r 
trimestre 

Dimecres 
25 de 

novembre 

3 
ESO 

C 

Sortida Itinerari per 
Tavertet 

Ed. Física 

Sendo 
Costa i 

Fina 
Casacub

erta 

Tavertet Matí Bus 
Subvenci

onada 

1r 
trimestre 

Dijous 26 
de 

novembre 

3 
ESO 

B 

Sortida Itinerari per 
Tavertet 

Ed. Física 

Sendo 
Costa i 

Fina 
Casacub

erta 

Tavertet Matí Bus 
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

Divendres 
18 de 

desembre 

3 
ESO 

A 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Fina 
Casacub

erta i 
Alba 

Sánchez 

Pista de 
Gel 

9:15 a 
11:15 

Caminant 
Subvenci

onada 
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2n 
trimestre 

Divendres 
18 de 

desembre 

3 
ESO 

B 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Sílvia 
Quesada 

i Pere 
Camps 

Pista de 
Gel 

12:15 a 
14:15 

Caminant 
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

Divendres 
18 de 

desembre 

3 
ESO 

C 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Laia Ros 
i Alba 

Sánchez 

Pista de 
Gel 

13:00 a 
14:40 

Caminant 
Subvenci

onada 

2n 
trimestre 

 
3 

ESO 
A 

Parlem de llibres Llengües Alba S. 
Bibliotec

a 
Manlleu 

Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre 

 
3 

ESO 
B 

Parlem de llibres Llengües Alba S. 
Bibliotec

a 
Manlleu 

Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre 

 
3 

ESO 
C 

Parlem de llibres Llengües Alba S.  
Bibliotec

a 
Manlleu 

Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dimarts 
15 de 

desembre 

3 
ESO 

Activitats Anglès 
Immersió Lingüística 

Anglès 
Blanca 

Puigferre
r 

Institut Matí  
Subvenci

onada 

3r 
trimestre 

Dilluns 24 
de maig 

3 
ESO 

B 

Activitat d'anàlisi dels 
paràmetres físio-

químics de l'aigua del 
riu 

Ciències 
Elisabet 

Bach 
Museu 
del Ter 

De 9.30 
a 10.45 

Caminant 
Subvenci

onada 

3r 
trimestre 

Dimecres 
26 de 
maig 

3 
ESO 

A 

Activitat d'anàlisi dels 
paràmetres físio-

químics de l'aigua del 
riu 

Ciències 
Elisabet 

Bach 
Museu 
del Ter 

De 
10:20 a 
11.45 

Caminant 
Subvenci

onada 

3r 
trimestre 

Dijous 27 
de maig 

3 
ESO 

C 

Activitat d'anàlisi dels 
paràmetres físio-

químics de l'aigua del 
riu 

Ciències 
Elisabet 

Bach 
Museu 
del Ter 

De 9.30 
a 10.45 

Caminant 
Subvenci

onada 

Pendent 
data 

 
3 

ESO 
A 

Pàdel Ed. Física 
Sendo 
Costa 

Club 
tennis 

Manlleu 
Matí Bicicleta POEFA 
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Pendent 
data 

 
3 

ESO 
B 

Pàdel Ed. Física 
Sendo 
Costa 

Club 
natació 
Manlleu 

Matí Bicicleta POEFA 

Pendent 
data 

 
3 

ESO 
C 

Pàdel Ed. Física 
Sendo 
Costa 

Club 
natació 
Manlleu 

Matí Bicicleta POEFA 

3r 
trimestre 

 
3 

ESO 
A 

Cursa d'orientació a 
Lurdes 

Ed. Física 
Sendo 
Costa 

Lurdes Matí Bicicleta 

Consell 
esportiu, 
material 

orientació 

3r 
trimestre 

 
3 

ESO 
B 

Cursa d'orientació a 
Lurdes 

Ed. Física 
Sendo 
Costa 

Lurdes Matí Bicicleta 

Consell 
esportiu, 
material 

orientació 

3r 
trimestre 

 
3 

ESO 
C 

Cursa d'orientació a 
Lurdes 

Ed. Física 
Sendo 
Costa 

Lurdes Matí Bicicleta 

Consell 
esportiu, 
material 

orientació 

 
 
 
 
 

SORTIDES 4t ESO                     Curs 2020-2021 
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1r 
trimestre 

12 
novembre 

2020 
4t B Pujada al Puigsacalm 

Educació 
física 

Sendo 
Costa 

Coll de 
Bracons 

8-14:40 Bus 
Subvenci

onada  

1r 
trimestre 

18 
novembre 

2020 
4t A Pujada al Puigsacalm 

Educació 
física 

Sendo 
Costa 

Coll de 
Bracons 

8-14:40 Bus 
Subvenci

onada  
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1r 
trimestre 

Divendres 
20 

novembre 
2020 

4 
ESO 

B 

Xerrada sobre la dona 
treballadora i taller 

"Una majoria invisible" 
Socials 

Trini 
Montero 

Museu 
del Ter 

10:20-
12:20 

Caminant 
Subvenci

onada  

1r 
trimestre 

Dijous 26 
de 

novembre 

4 
ESO 
(Opt
ativa 
Visu
al i 

Plàst
ica) 

Circuit Exposicions 
Manlleu 

Visual i 
Plàstica 

Fina 
Casacub

erta 
Manlleu 

De 
12:40 a 
14:40 

Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dimecres 
9 de 

desembre 

4 
ESO 

A 

Xerrada sobre la dona 
treballadora i taller 

"Una majoria invisible" 
Socials 

Trini 
Montero 

Museu 
del Ter 

12:40-
14:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Divendres 
11 

desembre 
2020 

4 
ESO 

B 

Visita a la Colònia 
Rusiñol 

Socials 
Trini 

Montero 
Museu 
del Ter 

10:20-
12:20 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dimarts 
15 

desembre 
2020 

4 
ESO 

A 

Visita a la Colònia 
Rusiñol 

Socials 
Trini 

Montero 
Museu 
del Ter 

12:40-
14:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dimecres 
16 de 

desembre 

4 
ESO 

A 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Sendo 
Costa i 
Míriam 
Ferré 

Pista de 
gel 

8:30 a 
10:40 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

Dilluns 21 
de 

desembre 

4 
ESO 

B 
Pista de Gel Manlleu Tutoria 

Maria 
Ferron i 

Joan 
Andreu 

Moll 

Pista de 
gel 

11:30 a 
13:30 

Caminant 
Subvenci

onada  

2n 
trimestre 

 
4 

ESO 
Parlem de llibres Llengües 

Alba S. I 
Eli V. 

Bibliotec
a 

Manlleu 
Matí Caminant Gratuïta 

2n 
trimestre  

Dilluns 8 
febrer 
2021 

4t 
ESO 
(Opt
ativa

) 

Visita exposició al 
Caixa Fòrum "Los 

dioses del Prado" i al 
MNAC  

Llatí i Ed. 
Visual i 
plàstica  

T. 
Montero i 

F. 
Casacub

erta  

Caixa 
Fòrum i 
MNAC 

Tot el 
dia  

Tren 
Cost del 

tren i 
metro  

2n 
trimestre 

Dimecres 
24 de 
febrer 

4 
ESO 
(Opt
ativa

) 

TERTÚLIES 
CIENTÍFIQUES “ELS 
CRIMS DE LA TAULA 

PERIODICA” UVic 

Física i 
Química 

Meritxell 
Banacolo

cha 
Uvic 11-13 h. Tren Transport 
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2n 
trimestre 

Dimarts 9 
de març 

4 
ESO 

Teatre i literatura: 
Mirall trencat 

Llengües 
Eli 

Vallbona 
Vic Matí Tren 2.20 € 

3r 
trimestre 

Divendres 
9 d'abril 

4 
ESO 

Teatre i Literatura: 
Nada (Atlàntida Vic) 

Llengües 
Eli 

Vallbona 
Vic Matí Tren 2.20 € 

3r 
trimestre 

Dijous 15 
d'abril 

4 
ESO 

Teatre Terra baixa 
(Atlàntida Vic) 

Llengües 
Eli 

Vallbona 
Vic Matí Tren 2.20 € 

3r 
trimestre 

23 abril 
4t 

ESO 
Venda de roses per 

Sant Jordi 
Tutoria 

Tutores 
de 4t 

Manlleu 
Tot el 

dia  
Caminant   

3r 
trimestre 

Divendres 
7 maig 
2021 

4 
ESO 
(Opt
ativa

) 

Exposició 'Els rius de 
la mediterrània"  

Biologia 
Joan 

Andreu 
Moll 

Museu 
del Ter 

9-10 Caminant 
Subvenci

onada  

3r 
trimestre 

Dimarts 
11 de 
maig 

4 
ESO 

B 

Xerrada sobre els 
manlleuencs als 

camps de 
concentració 

Socials 
Trini 

Montero 
Museu 
del Ter 

De 
11:20 a 
12:20 

Caminant 
Subvenci

onada 

3r 
trimestre 

Dimarts 
11 de 
maig 

4 
ESO 

B 

Xerrada sobre els 
manlleuencs als 

camps de 
concentració 

Socials 
Trini 

Montero 
Museu 
del Ter 

De 
12:40 a 
13:40 

Caminant 
Subvenci

onada 

3r 
trimestre  

Dimecres 
19 maig 

2021  

Alum
nat 
de 

llatí - 
4t 

ESO 
A 

Ruta per la Barcelona 
Romana i Museu 

d'Història de la ciutat  
Llatí 

Trini 
Montero 

Barcelon
a 

To el 
dia  

Tren 
Cost del 

tren 

3r 
trimestre  

Juny 
4t 

ESO 
Activitat o sortida de fi 

d'etapa 
Tutoria 

Tutores 
de 4t 

A 
concreta

r  

A 
concret

ar  

A 
concretar  
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4.3. XERRADES, TALLERS I ACTIVITATS 

LES DATES D’ALGUNES  ACTIVITATS I TALLERS NO ESTAN ENCARA CONFIRMADES.  

 

ACTIVITATS I TALLERS 1r ESO                     Curs 2020-2021 
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1r 
trimestre 

Dilluns 19 
d'octubre 

Aula 
d'Acollida,1
r A, 1r B, 1r 

C 

Xerrada Creu Roja: 
Mesures de 

prevenció del Covid 
19 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 1 hora Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimecres 
4 de 

novembre 

Aula 
d'Acollida, 
1r A, 1r B, 

1r C  

Alimentació i cuina 
saludable 

Tutoria 

Cristina 
Cortés, 
Berta 
Picart, 
Laura 

Autonell, 
Maria 

Castán i 
Josep 
Costa 

Institut 
1 hora i 

30 
minuts 

Subvenci
onada 

2n 
trimestre 

Dimarts 
15 de 

desembre 

Delegats 
1r, 2n i 3r 

d'ESO 

Com ha de ser el 
futur equipament 
juvenil de Manlleu 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 

1 hora i 
30 

minuts 
Gratuïta 

2n 
trimestre 

Divendres 
18 de 

desembre 
1 ESO A 

Que no t'agafi el 
masclisme 

Llengües 
Emma 
Canals  

Institut  2 hores Gratuïta 

2n 
trimestre 

Divendres 
18 de 

desembre 
1 ESO B 

Que no t'agafi el 
masclisme 

Llengües 
Julio 

Garcia 
Institut  2 hores Gratuïta 

2n 
trimestre 

Divendres 
18 de 

desembre 
1 ESO C 

Que no t'agafi el 
masclisme 

Llengües 
Maria 

Castán 
Institut  2 hores Gratuïta 

2n 
trimestre  

1 ESO Serpent de llibres Llengües 

Emma 
Canals i 
Míriam 
Ferré 

Bibliot
eca 

1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre  

1 ESO 
Arqueologia i vida 

quotidiana 
Socials 

Laura 
Autonell 

Institut  2 hores Gratuïta 
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ACTIVITATS I TALLERS  2n ESO                     Curs 2020-2021 
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1r 
trimestre 

Dilluns 19 
d'octubre 

2n ESO A, 
2n ESO B i 
2n ESO C 

Xerrada Creu Roja: 
Mesures de 

prevenció del Covid 
19 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 1 hora Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimecres 
4 de 

novembre 
2n ESO A 

Alimentació i cuina 
saludable 

Tutoria 
Josep 
Costa 

Institut 
1 hora i 

30 
minuts 

Subvenci
onada 

1r 
trimestre 

Dimecres 
11 de 

novembre 

2n ESO B, 
2n ESO C 

Alimentació i cuina 
saludable 

Tutoria 
Laia Ros i 

Julio 
Garcia 

Institut 
1 hora i 

30 
minuts 

Subvenci
onada 

1r 
trimestre 

Divendres 
13 de 

novembre 

Algunes 
alumnes de 
2n, 3r i 4t 

d'ESO 

Xerrada "Noves 
oportunitats" 

Tutoria 
Pere 

Camps 
Institut 2 hores Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dilluns 14 
de 

desembre 
2 ESO B 

Estratègies per 
afavorir el 

desenvolupament 
de les competències 

personals 

Tutoria Laia Ros Institut  
1 hora i 

30 
minuts 

Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dilluns 14 
de 

desembre 
2 ESO A 

Estratègies per 
afavorir el 

desenvolupament 
de les competències 

personals 

Tutoria 
Josep 
Costa 

Institut  
1 hora i 

30 
minuts 

Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dilluns 14 
de 

desembre 
2 ESO C 

Estratègies per 
afavorir el 

desenvolupament 
de les competències 

personals 

Tutoria 
Míriam 
Ferré 

Institut  
1 hora i 

30 
minuts 

Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dimarts 
15 de 

desembre 

Delegats 
1r, 2n i 3r 

d'ESO 

Com ha de ser el 
futur equipament 
juvenil de Manlleu 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 

1 hora i 
30 

minuts 
Gratuïta 

2n 
trimestre 

 2 ESO 
Activitat física i 

alimentació 
saludable 

Educaci
ó Física 

Martí 
Creus 

Institut  1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

 2 ESO Serpent de llibres Llengües 

Emma 
Canals i 
Míriam 
Ferré 

Bibliot
eca 

1 hora Gratuïta 
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ACTIVITATS I TALLERS  3r ESO                     Curs 2020-2021 
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1r 
trimestre 

Dilluns 19 
d'octubre 

3r ESO A 

Xerrada Creu Roja: 
Mesures de 

prevenció del Covid 
19 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 1 hora Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimarts 
20 

d'octubre 

3r ESO B i 
C 

Xerrada Creu Roja: 
Mesures de 

prevenció del Covid 
19 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 1 hora Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimecres 
7 

d'octubre 
3 ESO A 

Projecte Cultura i 
Valors Ètics: 
Arboretum 

Cultura i 
Valors 
Ètics 

Elisabet 
Bach 

Arbore
tum 

4 hores Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimarts 3 
de 

novembre 
3 ESO A 

Projecte Cultura i 
Valors Ètics: 1 

sessió al Centre 

Ciències 
naturals 

Elisabet 
Bach 

Institut 1 hora Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimecres 
11 de 

novembre 
3r ESO C 

Alimentació i cuina 
saludable 

Tutoria 
Berta 
Picart 

Institut 
1 hora i 

30 
minuts 

Subvenci
onada 

1r 
trimestre 

Divendres 
13 de 

novembre 

Algunes 
alumnes de 
2n, 3r i 4t 

d'ESO 

Xerrada "Noves 
oportunitats" 

Tutoria 
Pere 

Camps 
Institut 2 hores Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimecres 
18 de 

novembre 

3r ESO A i 
B 

Alimentació i cuina 
saludable 

Tutoria 

Eli Bach, 
Maria 

Ferron i 
Alba 

Sánchez 

Institut 
1 hora i 

30 
minuts 

Subvenci
onada 

1r 
trimestre 

Dimecres 
2 de 

desembre 
3 ESO A 

#Green, #Eco,...Els 
nous Trending 
Topics en el 

consum 

Emprene
doria 

Imma 
Juvanteny 

Institut 1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dimarts 
15 de 

desembre 

Delegats 
1r, 2n i 3r 

d'ESO 

Com ha de ser el 
futur equipament 
juvenil de Manlleu 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 

1 hora i 
30 

minuts 
Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dijous 17 
de 

desembre 
3 ESO A 

Sexualitat i 
Afectivitat 

Orientaci
ó/Tutoria 

Laia Ros Institut 1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

Dijous 17 
de 

desembre 
3 ESO B 

Sexualitat i 
Afectivitat 

Orientaci
ó/Tutoria 

Blanca 
Puigferrer 

Institut 1 hora Gratuïta 
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2n 
trimestre 

Dijous 17 
de 

desembre 
3 ESO C 

Sexualitat i 
Afectivitat 

Orientaci
ó/Tutoria 

Alba 
Sánchez  

Institut  2 hores Gratuïta 

2n 
trimestre 

 3 ESO 
Parlem de llibres. La 
biblioteca recomana 

Llengües 

Alba 
Sánchez i 

Eli 
Vallbona 

Bibliot
eca 

1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

 3 ESO 
Necessito el què 

compro? 
Socials Laia Ros Institut  1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

 3 ESO 
Activitat física i 

alimentació 
saludable 

Educaci
ó Física 

Sendo 
Costa 

Institut  1 hora Gratuïta 

3r 
trimestre 

 3 ESO 
Publicitat dins la 

xarxa 
Visual i 
Plàstica 

Fina 
Casacubert

a 
Institut 2 hores Gratuïta 

3r 
trimestre 

 3 ESO Cuina sense pares 
Ciències 
naturals 

Elisabet 
Bach 

Institut  2 hores Gratuïta 

 
 
 
 

ACTIVITATS I TALLERS  4t  ESO                     Curs 2020-2021 
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1r 
trimestre 

Divendres 
9, 16, 23 i 

30 
d'octubre 

4 ESO A i 
B 

Projecte Cultura i 
Valors Ètics 

Cultura i 
Valors 
Ètics 

Elisabet 
Vallbona 

Institut 1 hora Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimarts 
20 

d'octubre 

4t ESO A i 
B 

Xerrada Creu Roja: 
Mesures de 

prevenció del Covid 
19 

Tutoria 
Julio 

Garcia 
Institut 1 hora Gratuïta 

1r 
trimestre 

Dimecres 
11 de 

novembre 

4t ESO A i 
B 

Alimentació i cuina 
saludable 

Tutoria 

Elisabet 
Vallbona i 

Sergi 
Realp 

Institut 
1 hora i 

30 
minuts 

Subvenci
onada 

1r 
trimestre 

Divendres 
13 de 

novembre 

Algunes 
alumnes de 
2n, 3r i 4t 

d'ESO 

Xerrada "Noves 
oportunitats" 

Tutoria 
Pere 

Camps 
Institut 2 hores Gratuïta 
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1r 
trimestre 

Dimarts 
17 i dijous 

19 de 
novembre 

4t ESO 

Xerrada exalumnes 
sobre orientació 

acadèmica i 
professional 

Tutoria 
Maria 

Ferron i Eli 
Vallbona 

Institut 1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

 4 ESO 
Parlem de llibres. La 
biblioteca recomana 

Llengües 

Alba 
Sánchez i 

Eli 
Vallbona 

Bibliot
eca 

1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

 4 ESO 
Per saber-ne una 
mica més de com 
anar per la vida 

Economi
a 

Gemma 
Batlle 

Institut  1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

 4 ESO 
Tenir estudis d'FP, 
una bona sortida 

professional 

Orientaci
ó/Tutoria 

Pere 
Camps 

Institut  1 hora Gratuïta 

2n 
trimestre 

 4 ESO Cuina sense pares 
Educaci
ó Física 

Sendo 
Costa 

Institut  2 hores Gratuïta 

3r 
trimestre 

 4 ESO 
Què és l’economia 

social i cooperativa? 
Economi

a 
Gemma 
Batlle 

Institut  2 hores Gratuïta 

3r 
trimestre 

 4 ESO 
Descoberta de les 

fonts i la seva 
problemàtica 

Biologia 
Joan 

Andreu 
Institut  3 hores Gratuïta 

 

 

4.4. ALTRES ACTIVITATS AMB PARTICIPACIÓ 

D’ALUMNAT DEL CENTRE 

 

 CELEBRACIONS A L’INSTITUT  
 
Aquest curs el format  per celebrar les diferents festes planificades s’haurà d’adaptar a la nova 
situació originada per la pandèmia Covid-19 i segons sigui la seva evolució . 
S’haurà de tenir en compte la impossibilitat de barrejar grups i no es podrà organitzar cap activitat 
que aplegui a un gran grup de persones.  
 

 Castanyada               30 d’octubre (divendres) 
 Nadal               20 de desembre (dilluns) 
 Carnestoltes/ Dijous llarder            11 de febrer (dijous llarder) 
 Sant Jordi/concurs literari            23 d’abril (divendres) 
 Final de curs                         22 de juny (dimarts ) 

 

 

 Final de curs    22 de juny 2021 

- Al matí es fa el comiat als alumnes de 4t d’ESO a càrrec dels alumnes de cursos 

inferiors i del professorat 
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- 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 habitualment realitzaven  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 de les activitats que s’havien de realitzar durant el 1r trimestre com la venda de 

castanyes per la castanyada s’han descartat per la situació actual. Caldrà veure com evoluciona la 

situació per veure si les altres activitats que s’acostumaven a fer es podran fer com per exemple la 

venda de roses per Sant Jordi o la botifarrada per dijous llarder, etc.  

 

 PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA DE RÀDIO MANLLEU “MANLLEU EDUCA” 

 

El centre s’ha mostrat disposat a participar en les properes edicions del programa.  

 

 

 ESTADES IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN LLENGUA ANGLESA 

 

 L’alumnat de 2n i 3r del centre havia de participar en una estada d’ immersió lingüística en 

llengua anglesa a l’alberg de La Molina a inicis del primer trimestre . Finalment vam 

renunciar a aquesta estada per la situació de pandèmia del Covid 19 i per l’organització 

dels nous grups classe en grups bombolla que impedia la barreja durant l’estada d’alumnat 

procedent de diferents grups classe. Aquesta estada ens havia estat adjudicada en el marc 

del Programa d’orientació i reforç per a la millora i suport en l’educació finançat a través del 

Fons Social Europeu i gestionat, a l’Estat espanyol, pel Ministeri d’Educació i Formació 

Professional. 

 Amb l’objectiu, doncs, de poder invertir de la manera més eficient possible els fons 

europeus i, al mateix temps, d’oferir oportunitats de reforç de l’aprenentatge de la llengua 

anglesa al vostre alumnat, el Departament d’Educació va dissenyar  una acció educativa 

que substituiria les estades lingüístiques que no heu pogut dur a terme.  

 L’acció havia de consistir  en l’organització, en horari lectiu i com a activitat 

complementària, de tallers de reforç de l’aprenentatge de la llengua anglesa. Aquests 

tallers caldria contractar-los a empreses o entitats de servei, dur-los a terme abans del 31 

de gener de 2021 i adreçar-los a grups estables d’alumnat de 1r a 4t de l’ESO. 

Aquest tallers han estat dissenyats en substitució de les estades d'immersió en llengua 

anglesa corresponents al curs 2019-2020 que no s'han pogut fer en el període previst a 

conseqüència de la situació de pandèmia provocada pel COVID-19. 
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L’Institut del Ter va rebre una subvenció límit de 7.400 € de la que al final destinarà un total de  

5.796,20 € per a la realització d’aquestes activitats.  

 

FITXA DE L’ACTIVITAT 1 

Entitat que farà 
l’activitat 

Nom de l’entitat Institució Cultural del CIC. 

 Adreça Via Augusta 205. 08021. Barcelona 

 NIF G08943086 

 Persona de contacte David Ferrer 

 Correu de contacte dferrer@iccic.edu 

 Telèfon 93 200 11 33 

 

Activitat Títol / Nom de 
l’activitat 

Tallers temàtics d’immersió lingüística (English 
Camp) 

 Nombre total 
d’hores  

42 (6h x 7 grups) 

 Data d’inici de 
l’activitat  

23 de novembre del 2020 

 Data de finalització 
de l’activitat 

el 29 de gener del 
2021 

 Nre. alumnes que hi 
participaran aprox. 

106 (2n, 3r i AA) 

 Import 1.982,20€ 

 

FITXA DE L’ACTIVITAT 2 

Entitat que farà 
l’activitat 

Nom de l’entitat Sara Parizad Carline (Sara’s School of English) 

 Adreça Passatge del Nord, 1, 08505 Santa Eulàlia de 
Riuprimer 

 NIF X2490534W 

 Persona de contacte Sara Parizad Carline  

 Correu de contacte sarasschool@mailcat.cat 

 Telèfon 605116293 

 

Activitat Títol / Nom de 
l’activitat 

Storytelling (tallers de contes i cultura en 
anglès) 

 Nombre total 
d’hores  

22 (2h x 11 grups) 

 Data d’inici de 
l’activitat  

9 de desembre de 2020 

 Data de finalització 
de l’activitat 

29 de gener de 2020 

 Nre. alumnes que hi 
participaran aprox. 

200 (1r, 2n 3r, 3t ESO) 

 Import 1.870€ 
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FITXA DE L’ACTIVITAT 3 

Entitat que farà 
l’activitat 

Nom de l’entitat Puntuajocs, s.l. 

 Adreça Passeig St. Joan, 179, baixos. 08560 Manlleu 

 NIF B64958838 

 Persona de contacte Sergi Herreros 

 Correu de contacte sergi@quiràlia.cat 

 Telèfon 938514855 

 

Activitat Títol / Nom de 
l’activitat 

Room escape/break out en anglès 

 Nombre total 
d’hores  

10h (2h x 5 grups) 

 Data d’inici de 
l’activitat  

10 de gener 

 Data de finalització 
de l’activitat 

31 de gener 

 Nre. alumnes que hi 
participaran aprox. 

100 (1r i 4t ESO) 

 Import 1.700€ 

 

FITXA DE L’ACTIVITAT 4 

Entitat que farà 
l’activitat 

Nom de l’entitat Museu del Ter/ Ajuntament de Manlleu  

 Adreça Plaça de les Dones del Ter, 1 (abans Passeig del 
Ter, 2) 

 NIF P0811100G 

 Persona de contacte Museu del Ter 

 Correu de contacte info@museudelter.cat 

 Telèfon 938 515 176 

 

Activitat Títol / Nom de 
l’activitat 

Discover the river Ter 

 Nombre total 
d’hores  

1,5 h/ grup X 3 grups 1r ESO = 4,5 h 

 Data d’inici de 
l’activitat  

10 de gener 

 Data de finalització 
de l’activitat 

31 de gener 

 Nre. alumnes que hi 
participaran aprox. 

61 /1r ESO 

 Import 244€ 
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4.5. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

 

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PEL CENTRE 

El curs 2020-2021 com a conseqüència de la situació extraordinària que estem vivim no farem les 
activitats extraescolars pròpies de centre que es realitzaven en horari de tarda al centre com la 
coral, francès, anglès, etc.  
Dins del Pla de Millora d’Oportunitats educatives hem previst la realització d’activitats 
extraescolars de caire més esportiu i lúdic  per a l’alumnat més vulnerable del centre   durant el 2n 
i 3r trimestre del curs.  
 
Pel què fa  al reforç escolar , aquest es realitza dins del Pla de Millora d’Oportunitats educatives i 
està previst realitzar-lo durant el curs a les instal·lacions de l’entitat contractada per a tal fi. Durant 
el mes de juliol de 2021 si la situació ho permet tornarem a realitzar activitats de reforç escolar al 
centre durant l’horari matinal.   
 

 

 ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES PER L’AMPA DE L’INSTITUT 

DEL TER 

 

Pel què fa a les activitats extraescolars organitzades per les AMPES de 

secundària no hi ha cap activitat que es realitzi a les instal·lacions del centre.  

Les activitats extraescolars sempre caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o 

utilitzant la mascareta 
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5) DISSENY CURRICULAR DE 

CENTRE  
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5.1. 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: 

 

d) 24 hores de permanència al centre en horari fix que es repartiran així:  

 

 19 hores lectives. que es destinen a la docència directa a l’alumne/a i a activitats directives 

i de coordinació. Aquest curs degut a la situació originada arran del COVID-19 s’ha decidit 

no fer els grups de teulateams i per aquest motiu provisionalment tornem a fer classes en 

sessions de 60 minuts. A les hores lectives ja hem encabit algunes reunions com la reunió 

de tutors, el consell de direcció o la reunió de coordinació GEP.  

 
 

 5 hores d’activitats complementàries d’horari fix ( 5x60= 300 minuts) amb permanència al 

centre : guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de 

departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat, 

coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, i altres encàrrecs 

que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre. 

 
      1h. Reunió Equip docent dilluns tarda de 15:30 a 16:30           =  60 minuts 
      1 h. Reunió àmbit  dilluns tarda de 16:30 a 16:30                     =  60 minuts 
       Guàrdies aula (GA) / esbarjos  (GE)                                         =  120 minuts 
 
 

e) 6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix (reunions d'avaluació, de 

claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les 

pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de 

coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de 

reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.  

Dins d’aquestes 6 hores s’inclouen l’atenció als pares/mares i l’atenció a l’alumnat del 
tutor/a individual.  
Aquests curs els claustres i les sessions d’avaluació es realitzaran de forma independent a 
les reunions de centre del dilluns per la tarda.  
 

 

f) 7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les 

tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació 
d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i 
activitats de formació, etc. 
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5.2. DISTRIBUCIÓ CURRÍCULUM/GRUPS  

 

PRIMER ESO  (3 grups) 

Matèries  Hores  Distribució i planificació de les 
hores 

Hores professor/a 

Llengua catalana 3 3h. català 1r A+ 3h català 1r B + 3 h. 
català 1r C= 9 hores  

 
9 h. Emma Canals  

Llengua castellana 3 3h. castellà 1r A+ 3h castellà 1r B+ 3 h. 
castellà 1r C= 9 hores  

 
9 h. Emma Canals  
 

Ciències socials 3 3 h. socials 1r A+ 3 h. Socials 1r B+ 3 h. 
Socials 1r C=  9 hores   
 

9 h. Laura Autonell 

Cultura i valors 
ètics (Religions del 
món) 

1 1 h 1r A+ 1 h. 1r B+ 1 h. 1r C= 3 h. 
 

3 h. Laura Autonell  
 

Ciències Naturals 
(Biologia i 
geologia) 

3 2h. Tipus A classe naturals + 2 h.tipus A 
classe anglès + 2 h Science  
Les 2 profes han de coincidir aquestes 2 
hores de Science  
4 h. C. Naturals X 3 grups= 12h 
4 h. Anglès X 3 grups= 12h 

12 h. J. A. Moll 
 

Llengua anglesa 3  
12 h. Maria Castán 
 

Matemàtiques 3 3h. Matemàtiques 1r A+ 3 h. 
Matemàtiques 1r B+ 3 h. Matemàtiques 1r 
C= 9 h.  

 
9 h. Berta Picart 

Tecnologia 2 2 h tecnologia 1r A+ 2 h. Tecnologia 1r B+ 
2 h. Tecnologia 1r C= 6 h.  

 
6 h. Berta Picart 

Tutoria 2h.  
 

1 h. Tutoria grup classe/ 1 h. Reunió 
tutors  
2h. 1r A+ 2h. 1r B+ 2h. 1r C 

2h. 1r A- Laura Autonell 
2h. 1r B- Berta Picart 
2h. 1r C- Maria Castán 

Ed. Física 2 2h 1r A+ 2h. 1r B+ 2h. 1r C= 6 h.  Sendo Costa  
 

Musica 2 2h 1r A+ 2h. 1r B+ 2h. 1r C= 6 h. Júlio Garcia  
 

Ed. Visual i plàstica 2 2h 1r A+ 2h. 1r B+ 2h. 1r C= 6 h. Anna Benet  
 

Optatives    

Llengua francesa 2 2 h. tot el curs 2 h. M. Tura Espinosa   

Ofimàtica 2 2 h. tot el curs J. A. Moll 
 

Tècniques 
d’animació 

2 2 h. tot el curs Anna Benet  
 

Club lectura 2 2 h. tot el curs 1r Quadrimestre – E. 
Canals  
2n Quadrimestre- A. 
Codinachs  

Suport lingüístic 
(Aula d’acollida ) 

2 2 h. tot el curs Montse Rocadembosch  
 

 
Orientació educativa: C. Grifell  
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SEGON ESO (3 grups) 

Matèries  Hores  Distribució i planificació de les 
hores 

Hores professor/a 

Llengua catalana 3 3h. català 2n A+ 3h català 2n B + 3 h. 
català 2n C= 9 hores  
  

9 h. Miriam Ferré 
 
 

Llengua castellana 3 3h. castellà 2n A+ 3h castellà 2n B+ 3 
h. castellà 2n C= 9 hores  
 

9 h. Miriam Ferré 
 
 

Ciències socials 3 3 h. socials 2n A+ 3 h. Socials 2n B+ 3 
h. Socials 2n C=  9 hores   
 

2n A- 3 h. Laura Autonell 

2n B i 2n C- 6 h. Laia Ros 

Cultura i valors ètics 
(Tradicions catalanes)  
 

1 1 h 1r A+ 1 h. 1r B+ 1 h. 1r C= 3 h. 
 
 

2n A- 1 h. A. Codinachs 
2n B i 2n C- 2 h. Laia Ros 

Llengua anglesa 4 3h. Tipus A anglès  + 2 h.tipus A 
Física i química  + 2 h Science  
Les 2 profes han de coincidir aquestes 
2 hores de Science  
4 h. C. Naturals X 3 grups= 12h 
5 h. Anglès X 3 grups= 15h 

2n A- 5 h. M. Castán 
2n B i 2n C- 10 h.  Blanca 
Puigferrer 
 

Ciències Naturals 
(Física i química) 

3 12 h. Meritxell Banacoclocha 

Tecnologia 2 2 h tecnologia 2n A+ 2 h. Tecnologia 
2n B+ 2 h. Tecnologia 2n C= 6 h. 

6 h. Josep Costa 

Matemàtiques 4 4 h.  Matemàtiques 2n A+ 4 h.  
Matemàtiques 2n B+ 4 h.  
Matemàtiques 2n C 

12 h. Josep Costa 

Tutoria 2h.  
 

1 h. Tutoria grup classe/ 1 h. Reunió 
tutors  
2h 2n A+ 2h. 2n B+ 2h. 2n C= 6 h. 

2h. 2n A- Josep Costa 
2h. 2n B- Laia Ros 
2h. 2n C- Meritxell 
Banacolocha 

Ed. Física 2 2h 2n A+ 2h. 2n B+ 2h. 2n C= 6 h.   
6 h. Martí Creus  

Música 2 2h 2n A+ 2h. 2n B+ 2h. 2n C= 6 h. Júlio Garcia 
 

Optatives    

Llengua francesa 2 2 h. tot el curs M. Tura Espinosa   
 

Club de lectura  2 2 h. tot el curs 1r Quadrimestre – Miriam 
Ferré 
2n Quadrimestre- A. 
Codinachs 

Petites investigacions 2 2 h. tot el curs Meritxell Banacolocha 
 

Opt. Ed. Física  2 2 h. tot el curs Martí Creus  
 
 

Suport lingüístic 
(Aula d’acollida) 

2 2 h. tot el curs Montse Rocadembosch 
 

 

Orientació educativa: C. Grifell  
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TERCER ESO (2 grups) 

Matèries  Hores  Distribució i planificació de les 
hores 

Hores professor/a 

Llengua catalana 3 3h. català 3r A+ 3h català 3r B + 3 h. 
català 3r C= 9 hores  
  

9 h. Alba Sánchez 

Llengua castellana 3 3h. castellà 3r A+ 3h castellà 3r B+ 3 
h. castellà 3r C= 9 hores  
 

9 h. Alba Sánchez 

Ciències socials 3 3 h. socials 3r A+ 3 h. Socials 3r B+ 3 
h. Socials 3r C=  9 hores   

9 h. Laia Ros 

Cultura i valors ètics 
(Servei comunitari) 

1 1 h 3r A+ 1 h. 3r B+ 1 h. 3r C= 3 h. E. Bach+ P.A. Camps 
 

Llengua anglesa 3 3h. Tipus A classe naturals + 2 h.tipus 
A classe anglès + 2 h science 
Les 2 profes han de coincidir aquestes 
2 hores de Science  
4 h. Llengua anglesa X 3 grups= 12 h. 
5 h. C. Naturals X 3 grups= 15 h.   
C. Naturals Quadrimestral= 1 
quadrimestre Biologia+ 1 
Quadrimestre Físic i quim. 

3r A i 3r C- 8h. Maria  
Ferron 
3r B- 4 h. Blanca 
Puigferrer  
 
 
 

Ciències Naturals  
(Biologia i 
geologia/Física i 
química) 

4 15 h. E. Bach 

Tecnologia 2 2 h tecnologia 3r A+ 2 h. Tecnologia 3r 
B+ 2 h. Tecnologia 3r C= 6 h. 

6 h. Sergi Realp 
 
 

Matemàtiques 4 4 h.  Matemàtiques 3r  A+ 4 h.  
Matemàtiques 3r + 4 h.  Matemàtiques 
3r  C 
 

12 h. Imma Juvanteny 

Tutoria 2h.  
 

1 h. Tutoria grup classe/ 1 h. Reunió 
tutors  
2h. 3r A+ 2h. 3r B+ 2h. 3r C= 6 h. 

2 h. 3r A- Imma 
Juvanteny 
2 h. 3r B- Blanca 
Puigferrer 
2 h. 3r C- Sendo Costa 

Ed. Física 2 2h. 3r A+ 2h. 3r B+ 2h. 3r C= 6 h. 6 h. Sendo Costa 
 
 

Ed. Visual i plàstica  2 2h. 3r A+ 2h. 3r B+ 2h. 3r C= 6 h. Fina Casacuberta  
 

Optatives    

Llengua francesa 2 2 h. tot el curs M. Tura Espinosa 

Emprenedoria 2 2 h. tot el curs Imma Juvanteny 

Hort i jardineria (vincular 

a S. Comunitari) 
2 2 h. tot el curs Berta Picart+ suport E. 

Ragués 

Revista 2 2 h. tot el curs 1r Quadrimestre – Alba 
Sánchez 
2n Quadrimestre- A. 
Codinachs 3 

Suport lingüístic 
(Aula d’acollida) 

2 2 h. tot el curs Montse Rocadembosch 
 

 

Orientació educativa: P. A. Camps  
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QUART ESO                                                                                     currículum ordinari 

Matèries  Hores  Distribució i planificació de les hores Hores professor/a 
Llengua catalana 3 3 h. Català  4t A+ 3h. Català  4t B= 6 hores   6h. E. Vallbona 

 
 

Llengua castellana 3 3 h. Castellà 4t A+ 3h. Castellà  4t B= 6 
hores   

6h. E. Vallbona 
 
 
 

Ciències socials 3 3 h. Anglès 4t A+ 3h. Anglès 4t B= 6 hores   6 h. Trini Montero  

 

Llengua anglesa 3 3 h. Anglès 4t A+ 3h. Anglès 4t B= 6 hores   6 h. M. Ferron  
 
 

Matemàtiques 4 4h. Matemàtiques 4t A+ 4 h. Matemàtiques 
4t B= 8 hores  
 

8 h. Gemma Batlle 
 

Tutoria 2h.  
 

1 h. Tutoria grup classe/ 1 h. Reunió tutors  
2h. 4t A+ 2h. 4t  B = 4 h. 

2 h. 4t  A. E. 
Vallbona  
2h. 4r B- M. Ferron  
 

Cultura i valors ètics 
(Club lectura de gènere) 
 

1 1 h 4t A+ 1 h. 4t B 2 h. E. Vallbona  
 
 

Ed. Física 2 2 h. E. F. 4t A+ 4 h. E.F. 4t B 4 h. Sendo Costa 
 

Treball de recerca i 
orientació acadèmico-
laboral (hora d’optatives)  

1 1h. 4t A+ 1 h. 4t B 2 h. E. Vallbona  
2 h. M. Ferron  
 
 

Optatives    

Franja 1 

Biologia i geologia  3 3 h.  
 

J. A. Moll 

Economia  3 3 h.  
 

Gemma Batlle 

Tecnologia  3 3 h.  
 

Sergi Realp 

Franja 2    

Física i química  3 3 h.  
 

M. Banacolocha 

Llatí 3 3 h.  
 

Trini Montero  

Ciències aplicades 3 3 h.  
 

Sergi Realp 

Franja 3    

Informàtica 3 3 h.  
 

Sergi Realp 

Francès 3 3 h.  
 

M. T. Espinosa 

Ed. Vis. I plàstica  3 3 h.  
 

Fina Casacuberta  

 

Orientació educativa: P. A. Camps  
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5.3.  DISTRIBUCIÓ MATÈRIES/GRUPS/PROFESSORAT   

 

 

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 
 
3 grups 1r ESO Llengua Catalana X 3 h.= 9 h. 
3 grups 1r ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 9 h. 
1 optativa club de lectura 1r - 2 h. (1 h) 1r Quadrimestre- Emma, 2n Quadrimestre- Català 3 
 
3 grups 2n ESO Llengua Catalana X 3 h.= 9 h. 
3 grups 2n ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 9 h. 
1 tutoria 2n B- 2 h.  
1 optativa club de lectura 2n  - 2 h  (1 h) 1r Quadrimestre- Miriam , 2n Quadrimestre- Català 3 
 
 
3 grups 3r ESO Llengua Catalana X 3 h.= 9 h. 
3 grups 3r ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 9 h. 
1 optativa Revista 3r  - 1r Quadrimestre- Alba, 2n Quadrimestre- Català 3 
 
 
2 grups 4t  ESO Llengua Catalana X 3 h.= 6 h. 
2 grups 4t  ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 6 h. 
1 tutoria 4t A- 2 h.  
2 grups 4t ESO Cultura i valors ètics (club lectura de gènere) X 1 h= 2 h.  
2 grups 4t ESO Treball recerca i orientació acadèmico-laboral X 1 h= 2 h. (conjuntament amb 
l’altre tutora de 4t) 
 
1 h. Coordinació lingüística i manteniment xarxes socials (hora compartida amb en Sergi) 
 
 
Emma Canals  
 
3 grups 1r ESO Llengua Catalana X 3 h.= 9 h. 
3 grups 1r ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 9 h. 
1 optativa club de lectura 1r - 2 h.  1r Quadrimestre- Emma, 2n Quadrimestre- Català 3 
 
 
Miriam Ferré 
 
3 grups 2n ESO Llengua Catalana X 3 h.= 9 h. 
3 grups 2n ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 9 h. 
1 optativa club de lectura 2n  - 2 h  (1 h) 1r Quadrimestre- Miriam , 2n Quadrimestre- Català 3 
 
Alba Sánchez 
 
3 grups 3r ESO Llengua Catalana X 3 h.= 9 h. 
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3 grups 3r ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 9 h. 
1 optativa Revista 3r  - 1r Quadrimestre- Alba, 2n Quadrimestre- Català 3 
 
 
Elisabet Vallbona 
 
2 grups 4t  ESO Llengua Catalana X 3 h.= 6 h. 
2 grups 4t  ESO Llengua Castellana  X 3 h.= 6 h. 
1 tutoria 4t A- 2 h.  
2 grups 4t ESO Cultura i valors ètics (club lectura de gènere) X 1 h= 2 h.  
2 grups 4t ESO Treball recerca i orientació acadèmico-laboral X 1 h= 2 h. (conjuntament amb 
l’altre tutora de 4t) 
1 h. Coordinació lingüística i manteniment xarxes socials (hora compartida amb en Sergi) 
 
Aralia Codinachs 
 
1 optativa club de lectura 1r - 2 h.  2n Quadrimestre- Català 3 
1 optativa club de lectura 2n  - 2 h.  2n Quadrimestre- Català 3 
1 optativa Revista 3r  - 2n Quadrimestre- Català 3 
Manteniment i préstec biblioteca- 1h. (3 patis lectius)  
1 h. Cultura i valors ètics 1r B i 1 h. 1r C (mentre duri lactància Laura Autonell)  
 
La resta de l’horari fins arribar a 19h. a l’aula d’acollida :  
1r quadrimestre= 18 h 
2n Quadrimestre= 12 h 
 
 
Montse Rocadembosch  
 
1 Tutoria Aula d’acollida- 2 h. 
17 h. a l’aula d’acollida  
 
 
Departament de llengües estrangeres 
 
3 prof anglès X 19 =  57  hores 
½ prof. Llengua francesa= 10 hores 
 
 
Tura Espinosa  
1 grup optativa FR 1ESO  x 2 hores = 2 hores 
1 grup optativa  FR 2 ESO  x 2 hores = 2 hores 
1 grup optativa  FR 3 ESO  x 2 hores = 2 hores 
1 grup optativa  FR 4 ESO  x 3 hores = 3 hores 
 
 
 
Llengua anglesa  
 
3 grups llengua anglesa i Science 1r ESOX 4 h= 12 h. (2 h. llengua anglesa + 2 h. Science 

compartides amb prof. Ciències) 

1 tutoria 1r ESO C- 2 h.  
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3 grups llengua anglesa i Science 2n  ESOX 5 h= 15 h. (3 h. llengua anglesa + 2 h. Science 

compartides amb prof. Ciències) 

 

3 grups llengua anglesa i Science 3r ESOX 4h= 12 h. (2 h. llengua anglesa + 2 h. Science 

compartides amb prof. Ciències) 

1 tutoria 3r ESO B- 2 h.  

 

2 grups llengua anglesa 4t ESO X 3= 6 h.  

1 tutoria 4t ESO B- 2 h.  

2 grups 4t ESO Treball recerca i orientació acadèmico-laboral X 1 h= 2 h. (conjuntament amb 
l’altre tutora de 4t) 
 

2h. Cap d’àmbit 

1h. Coordinació Rut 

 

1 h. Coordinació Science- Tot el professorat  de llengua anglesa juntament amb el professorat de 

ciències  

 

Maria Castán 

 

3 grups llengua anglesa i Science 1r ESO X 4 h= 12 h. (2 h. llengua anglesa + 2 h. Science 

compartides amb prof. Ciències) 

1 tutoria 1r ESO C- 2 h.  

1 grup llengua anglesa 2n ESO A X 5 h= 5 h.  

1 h. Coordinació Science 

Tanca a 20 h. (farà 1 hora menys de guàrdia) 

 

Maria Ferron 

 

2 grups llengua anglesa i Science 3r ESO A i 3r ESO C X 4h= 8 h 

2 grups llengua anglesa 4t ESO X 3= 6 h.  

1 tutoria 4t ESO B- 2 h.  

2 grups 4t ESO Treball recerca i orientació acadèmico-laboral X 1 h= 2 h. (conjuntament amb 
l’altre tutora de 4t) 
1 h. Coordinació Science 

 

Blanca Puigferrer  

 

2  grups llengua anglesa i Science 2n  ESO B i 2n ESO C X 5 h= 10 h. 

1 grup llengua anglesa 3r ESO B X 4 h.= 4 h.  

1 tutoria 3r ESO B- 2 h.  

2h. Cap d’àmbit 

1h. Coordinació Rut 

1 h. Coordinació Science 

Tanca a 20 h. (farà 1 hora menys de guàrdia) 
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ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

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

- 7 hores càrrec directiu secretaria= 50 hores  

 
 
3 grups 2n ESO matemàtiques X 4 h.= 12 h.  
3 grups 2n  ESO tecnologia X 2h. = 6 h 
1 tutoria 2n ESO A- 2 h.  
 
3 grups 3r ESO matemàtiques X 4 h.= 12 h.  
1 tutoria 3r ESO A- 2 h.  
Optativa 3r ESO Emprenedoria – 2h. 
 
2 grups 4t ESO matemàtiques X 4h= 8 h.  
Optativa 4t ESO economia - 3 hores  
1 h . cap àmbit ciències  
 
Gemma Batlle 
 
2 grups 4t ESO matemàtiques X 4h= 8 h.  
Optativa economia 4t ESO- 3 hores  
7 h. Càrrec directiu- secretaria  
1 h . cap àmbit ciències  
 
 
Josep Costa 
 
3 grups 2n ESO matemàtiques X 4 h.= 12 h.  
3 grups 2n  ESO tecnologia X 2h. = 6 h 
1 tutoria 2n ESO A- 2 h. 
Tanca a 20 h. (farà 1 hora menys de guàrdia) 

 
 
Imma Juvanteny 
 
3 grups 3r ESO matemàtiques X 4 h.= 12 h.  
1 tutoria 3r ESO A- 2 h.  
Optativa 3r ESO Emprenedoria – 2h. 
3 hores suport aula (en realitat 3 guàrdies)  
 
 
Departament de ciències experimentals 
 
2 professors biologia i geologia x 19 hores/prof=  38 hores  
1 professor física i química x 19 hores/prof=  19 hores 
        
3 grups 1r ESO biologia i geologia X 4 h. (2 h. Biologia i geologia + 2 h. Science)= 12 h.  

Optativa 1r ofimàtica X 2h.= 2 h.  

1 tutoria 1r ESO B 2 h.  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

123 

 

3 grups 2n ESO física i química X 4 h. (2 h. física i química + 2 h. Science)= 12 h. 

Optativa 2n petites investigacions 2 h. = 2 h. 

1 tutoria 2n ESO C 2 h.  

 

3 grups 3r ESO biologia i geologia/ física i química X 5 h.= 15 h. (3 h. + 2 h. science) 

1quadrimestre cada matèria.  

3 grups 3r ESO Cultura i valors ètics (Servei comunitari)X 1h. = 3 h.  

Optativa 4t ESO Biologia i geologia 3 h. 

Optativa 4t ESO Física i química 3h.  

1 h. Coordinació Science- Tot el professorat  de ciències  juntament amb el professorat de llengua 

anglesa  

 

Joan Andreu Moll 

3 grups 1r ESO biologia i geologia X 4 h. (2 h. Biologia i geologia + 2 h. Science)= 12 h.  

Optativa 1r ofimàtica X 2h.= 2 h.  

Optativa 4t ESO Biologia i geologia 3 h. 

1h. Coordinació Science 
2h. Comissió convivència  
Tanca a 20 h. (farà 1 hora menys de guàrdia) 
 

Meritxell Banacolocha  

3 grups 2n ESO física i química X 4 h. (2 h. física i química + 2 h. Science)= 12 h. 

Optativa 2n petites investigacions 2 h. = 2 h. 

1 tutoria 2n ESO C 2 h.  

Optativa 4t ESO Física i química 3 h. 

1 h. Coordinació Science 

Tanca a 20 h. (farà 1 hora menys de guàrdia) 

 

Elisabet Bach 

3 grups 3r ESO biologia i geologia/ física i química X 5 h.= 15 h. (3 h. + 2 h. science) 

1quadrimestre cada matèria.  

3 grups 3r ESO Cultura i valors ètics (Servei comunitari)X 1h. = 3 h. (Juntament amb la C. Grifell) 

1 h. Coordinació Science 

 

Departament de tecnologia 

2 professors  x 19 hores/prof=  38 hores 
 
3 grups 1r ESO matemàtiques X 3 h.= 9 h.  
3 grups 1r ESO tecnologia X 2h. = 6 h.  

1 tutoria 1r ESO B 2 h.  
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3 grups 3r ESO tecnologia X 2h. = 6 h.  

Optativa 3r ESO Hort i jardineria 2 h. 

Optativa 4t ESO Tecnologia- 3 h.  

Optativa 4t ESO Informàtica - 3 h. 

Optativa 4t ESO Ciències aplicades – 3 h.  

3 h. Coordinació TIC 

1 h. Manteniment pàgina web i xarxes socials  

 

Berta Picart 

3 grups 1r ESO matemàtiques X 3 h.= 9 h.  
3 grups 1r ESO tecnologia X 2h. = 6 h.  
1 tutoria 1r ESO B 2 h.  

Optativa 3r ESO Hort i jardineria 2 h. 
 
Sergi Realp 

3 grups 3r ESO tecnologia X 2h. = 6 h  

Optativa 4t ESO Tecnologia- 3 h.  

Optativa 4t ESO Informàtica - 3 h. 

Optativa 4t ESO Ciències aplicades – 3 h.  

3 h. Coordinació TIC 

1 h. Manteniment pàgina web i xarxes socials  

 

 

ÀMBIT SOCIAL  

 
 
Departament de ciències socials 
 
3 professors x 19 hores/prof=  57 hores 

- 10 hores càrrec directora= 47 h.  

 
3 grups 1r ESO Ciències Socials X 3 h.= 9 h. 
3 grups 1r ESO Cultura i valors ètics (Religions del món) X 1 h.= 3 h. 
1 tutoria 1r ESO A- 2h 
 
3 grups 2n ESO Ciències Socials X 3 h.= 9 h. 
3 grups 2n ESO Cultura i valors ètics (Tradicions catalanes) X 1 h.= 3 h. 
1 tutoria 2n B- 2 h. 
 
3 grups 3r ESO Ciències Socials X 3 h.= 9 h. 
Optativa 3r ESO Emprenedoria – 2h. 
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2 grups 4t ESO Ciències Socials X 3 h.= 6 h. 
Optativa 4t ESO llatí- 3 h.  
 
 
Laura Autonell 
 
3 grups 1r ESO Ciències Socials X 3 h.= 9 h. 
3 grups 1r ESO Cultura i valors ètics (Religions del món) X 1 h.= 3 h. 
1 tutoria 1r ESO A- 2h 
 
1  grup 2n ESO A Ciències Socials X 3 h.= 3 h. 
1 grup 2n ESO Cultura i valors ètics (Tradicions catalanes) X 1 h.= 1 h. 
1 h. Suport aula (en realitat 1 guàrdia més) 
 
 
Trini Montero  
 
2 grups 4t ESO Ciències Socials X 3 h.= 6 h. 
Optativa 4t ESO llatí- 3 h.  
10 h. Càrrec directora  
 
 
Laia Ros 
 
2 grups 2n ESO Ciències Socials X 3 h.= 6 h. 
2 grups 2n ESO Cultura i valors ètics (Tradicions catalanes) X 1 h.= 2 h. 
1 tutoria 2n B- 2 h. 
3 grups 3r ESO Ciències Socials X 3 h.= 9 h. 
 
 
Departament de música 
 
1 professor x 19 hores/prof = 19  hores 

- 7 hores càrrec directiu coordinador pedagògic /cap d’estudis = 12 h.  

 
3 grups 1r ESO música x 2 h.= 6 h. 
3 grups 2n ESI músicaX 2 h. = 6 h. 
7 hores càrrec directiu 
 
 
Departament educació física 
 
1 professor ½  x 19 hores/prof = 29 hores 
 
3 grups 1r ESO Educació física X 2 h. = 6 h. 

3 grups 2n ESO Educació física X 2 h. = 6 h. 

Optativa 2n ESO E. Física – 2 h. 

3 grups 3r ESO Educació física X 2 h. = 6 h. 

1 tutoria 3r ESO C- 2 h.  

2 grups 4t  ESO Educació física X 2 h. = 4 h. 

2 h. manteniment bicicletes (1 h. cada profe simultàniament) 
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Rossend Costa  

3 grups 1r ESO Educació física X 2 h. = 6 h. 

3 grups 3r ESO Educació física X 2 h. = 6 h. 

1 tutoria 3r ESO C- 2 h.  

2 grups 4t  ESO Educació física X 2 h. = 4 h. 

1 h. manteniment bicicletes 

 

 

Martí Creus  

 

3 grups 2n ESO Educació física X 2 h. = 6 h. 

Optativa 2n ESO E. Física – 2 h. 

1 h. manteniment bicicletes 

1 h. suport (guàrdia afegida) 

 

 

Departament de dibuix 
 
1,5 professors x 19 hores/prof = 28 hores 
 
3 grups 1r ESO Ed. Visual i plàstica X 2 h. = 6 h.  

Optativa 1r ESO Tècniques d’animació- 2h.  

3 grups 3r ESO Ed. Visual i plàstica X 2 h. = 6 h.  

Optativa 4t ESO Ed. Visual i plàstica X 3 h= 3 h 

2 h. Cap àmbit social  

 
Josefina Casacuberta 
 
12 hores lectives (9 hores de classe+ 2 h. Comissió convivència (compartides amb J. A. Moll) + 1 

h. càrrec cap àmbit) 
7 h Càrrec directiu Cap d’estudis  
 
Anna Benet 

3 grups 1r ESO Ed. Visual i plàstica X 2 h. = 6 h.  

Optativa 1r ESO Tècniques d’animació- 2h.  

1h Aula acollida  

 

 

 

ÀMBIT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA 

 
2 professors x 19 hores = 38 hores 
 
1 TIS x 37 hores 
 
L’horari del psicopedagog al centre es divideix en dos blocs: 
 
- Atenció directa als alumnes 

- Suport a la comunitat escolar  
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Atenció directa als alumnes ( 10 hores)  
 

 Suport personalitzat dins de l’aula (metodologia, planificació, avaluació) a alumnes amb 

necessitats educatives especials i alumnes que, per situacions personals o socials, 

requereixen una atenció específica. 

 Docència sobre aspectes competencials relacionats amb l’especialitat (competència de 

l’autonomia i iniciativa personal, competència aprendre a aprendre, competència social i 

ciutadana i competència comunicativa) i d’orientació professional per ajudar a contribuir a 

l’èxit acadèmic i professional dels alumnes. 

 

 Fer avaluacions psicopedagògiques. El professor o professora d’orientació educativa ha de 

fer, de la mateixa manera que el o la professional de l’EAP, informes que orientin la presa 

de decisions del director o directora del centre, l’equip docent, les famílies i/o els serveis 

externs en relació amb els alumnes amb més dificultats d’aprenentatge, de conductes i/o 

risc d’exclusió. El procés de l’avaluació pedagògica i de l’informe requereix fer les 

corresponents entrevistes personals amb l’alumne. 

 
Suport a la comunitat escolar  (9 hores) 
 
 Suport tècnic a l’equip docent 

 
Assessorament per a la funció tutorial, tant als professors tutors com als equips docents per a un 
millor acompanyament dels alumnes i de les famílies. 
Suport en la planificació dels programes i les actuacions específiques de l’orientació acadèmica i 
professional dels alumnes. (Consells orientadors) 
Valoració dels grups classe des del punt de vista psicopedagògic i social per optimitzar la 
planificació de les activitats d’àrea i de l’acció tutorial i la creació d’un clima adequat de 
convivència i treball a l’aula que afavoreixi l’èxit educatiu. 
Col·laboració en la planificació de les estratègies organitzatives i didàctiques per a l’atenció de les 
necessitats educatives dels alumnes que garanteixin la seva participació en les activitats d’aula i 
en l’entorn escolar ordinari. En casos específics, amb la col·laboració dels professionals de l’EAP. 
Donar suport psicopedagògic a l’equip docent, conjuntament amb el tutor o tutora, o en 
l’elaboració, aplicació, seguiment i avaluació dels plans individualitzats. 
Assessorament als departaments didàctics i als equips docents en aspectes pedagògics i 
organitzatius per atendre adequadament els diversos ritmes, nivells i estils d’aprenentatge. 
 
 
 Suport tècnic a l’equip directiu del centre 

Suport a l’equip directiu en l’elaboració, aplicació, avaluació i actualització del projecte educatiu en 
relació amb l’orientació educativa i mesures d’atenció a les necessitats educatives dels alumnes. 
 
Participació en la comissió d’atenció a la diversitat o òrgan equivalent del centre per planificar i fer 
el seguiment i l’avaluació de les mesures d’atenció de tots els alumnes. 
Coordinació pedagògica dels recursos, les actuacions dels professionals dels serveis externs 
(serveis educatius del Departament d’Ensenyament i altres serveis, com l’hospital de dia i les 
aules hospitalàries) i del procés d’avaluació dels alumnes vinculats a aquests serveis, en 
col·laboració amb els professionals de l’EAP. 
 
 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

128 

 

Departament psicopedagogia 
 
 
Cristina Grifell  
 

 Atenció directa alumnes : 11 hores.  
- 10 h. Suport aula a ESO on hi hagin més alumnes de 1r i 2n d’ESO amb NEE. Aquests 

suports s’adaptaran a les necessitats sorgides a 1r i 2n d’ESO al llarg del curs. 
- 1 h. Avaluació psicopedagògica 

 

 Suport a la comunitat escolar: 8 hores 
- 6 h. suport tutories a 1r i 2n d’ESO 
- 1 h. Reunió CAD-EAP 
- 1 h. Reunió de tutors 

 
 
 
Pere Antoni Camps  
 

 Atenció directa alumnes : 11 hores.  
- 7 h. Suport aula a 3r i 4t d’ESO on hi hagin més alumnes amb NEE. Aquests suports 

s’adaptaran a les necessitats sorgides a 3r i 4t d’ESO) al llarg del curs. 
- 3h. Cultura i valors ètics 
- 1 h. Avaluacions psicopedagògiques a l’alumnat del centre (amb el suport de l’EAP). 

 

 Suport a la comunitat escolar: 8 hores 
- 5 h. suport tutories a 3r i 4t d’ESO 
- 1 h. Reunió CAD-EAP 
- 1 h. Reunió de tutors 
- 1 h. Elaboració plans individualitzats  

 
 

 

 

5.4.ORIENTACIÓ ACADÈMICA 4t ESO. TRIA 

OPTATIVES  
 
El  4t curs de l’ESO està organitzat en matèries comunes i en matèries optatives específiques.  
 
Tot l’alumnat de 4t curs d’ESO ha de cursar les matèries comunes següents:  
 

Matèries comunes  Hores  

Llengua catalana 3 

Llengua castellana 3 

Ciències socials 3 

Llengua anglesa 3 

Matemàtiques 4 

Tutoria 1 

Cultura i valors ètics (Hª de l’Art ) 
 

1 
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Ed. Física 2 

 
En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un PROJECTE DE RECERCA . Aquest projecte ha 
d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn 
d’un tema escollit, sota el guiatge del professorat. Aquest projecte de recerca té  la consideració 
d’una matèria optativa d’una hora . 
 
A més de les matèries anteriors, cada alumne/a ha de cursar tres matèries optatives 
específiques . Aquestes matèries optatives s’han de triar en funció dels estudis posteriors (cicles 
formatius/ batxillerat ) o de la seva incorporació al món laboral. Aquestes matèries optatives tenen 
el mateix valor que les comunes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Orientacions per la tria de matèries optatives  

 

 Si després de 4t has pensat incorporar-te al món laboral: Pots triar les matèries que més 
t’agradin. 

 Si després de 4t has pensat fer un Cicle Formatiu de Grau Mitjà: Hauries de triar les 
matèries que estiguin més relacionades amb el tipus de cicle que vols cursar. Tingues en 
compte també la teva capacitat i els teus interessos. 

 Si després de 4t has pensat fer un Batxillerat: 
 

 Humanitats (Lletres) : Hauries de triar Llatí perquè és obligatori a 1r i a 2n de batxillerat 

 Ciències socials: Hauries de triar economia.  

 Ciències: Les matèries que hi estan més vinculades són Biologia i geologia i Física i 
química. 

 Tecnologia: Les matèries que hi estan més vinculades són Física i química i Tecnologia. I 
per a alguna carrera com Arquitectura, Educació visual i plàstica. 

 Artístic: Les matèries que hi estan més vinculades són Educació visual i plàstica i Música. 
 
Altres elements a tenir en compte: 
 

 Física i química és útil en totes les carreres de Ciències i Tecnologia 

 El Francès té continuïtat al batxillerat i apareix en estudis universitaris relacionats amb les 
llengües (lletres)  

 Per als estudis relacionats amb la Tecnologia, et pot anar bé la Informàtica. 

Matèries optatives  Hores  

Projecte de recerca i orientació acadèmico-
laboral  

1 

Franja 1  

Física i química 3 

Llatí 3 

Ciències aplicades a l’activitat professional 3 

Franja 2  

Biologia i geologia 3 

Economia 3 

Tecnologia 3 

Música  3 

Franja 3  

Informàtica 3 

Francès 3 

Ed. Visual i plàstica  3 
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 La Música i l’Ed. Visual i plàstica també poden servir per a algunes carreres de Ciències 
socials i Humanitats. 

 
 
DESCRIPCIÓ MATÈRIES OPTATIVES 4t  ESO      CURS 2020-2021 
 
 
1a Franja  
 

Optativa Descripció 

Física i química La Física i Química és una matèria adreçada a aquells alumnes que tinguin 
interès en augmentar els seus coneixements sobre aquestes dues ciències. 
Aquesta matèria es considera imprescindible per als alumnes que vulguin seguir 
un batxillerat científic, especialment per continuar estudis relacionats amb les 
ciències o la tecnologia. 
També es considera altament recomanable per a aquells alumnes que vulguin fer 
estudis de formació professional relacionats amb les famílies de mecànica, 
electricitat i electrònica, química, indústries alimentàries, sanitat, etc. 
És una matèria científica, on els coneixements pràctics (problemes, pràctiques de 
laboratori, les noves tecnologies,...) són tan importants com els continguts 
teòrics. 
 
Els continguts a tractar es reparteixen en dos blocs: 
 
FÍSICA: Moviment, forces, força i pressió en els fluids, energia, energia tèrmica, 
ones: el so i la llum. 
QUÍMICA: Elements i compostos, el carboni i els seus compostos, càlculs 
químics, formulació i nomenclatura de compostos químics. 

Llatí   La matèria de llatí, opcional a quart curs, suposa un apropament específic a la 
llengua i cultura llatina, amb continguts lingüístics i culturals complementaris 
entre si i units pel seu caràcter d'aportacions 
substancials del que es coneix com a herència clàssica. S'adreça a totes les 
noies i els nois d'aquest curs aportant continguts de l'educació bàsica com a 
complement dels aprenentatges lingüístics i comunicatius i dels coneixements de 
l'herència cultural. Per a l'alumnat que pretén cursar el batxillerat d'humanitats i 
ciències socials, es planteja com a introducció als seus estudis. 
La matèria persegueix dos objectius fonamentals: iniciar un estudi bàsic de la 
llengua que és l'origen  de la família lingüística de les llengües romàniques, i 
conèixer els aspectes més rellevants de la cultura i la societat romanes per poder 
relacionar-los amb els del món actual. 

Ciències aplicades 
a l’activitat 
professional  

La optativa de Ciències Aplicades es basa en un projecte d'investigació al llarg 
del curs basat en la recerca d'informació tant en temes legislatius com podria ser 
la creació d'una empresa o una investigació basada en coneixements científics 
sobre un producte en concret. A més, l’assignatura barreja l'ús d'eines TIC com 
la ofimàtica o altres programes específics per a la edició de vídeos o documents 
digitals. 

 
 
2a Franja  
 

Optativa Descripció 
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Biologia i geologia L’optativa de biologia i geologia revisa les teories científiques d’aquestes dos 
ciències.  
Des de la biologia es revisa i amplia el coneixement de la cèl·lula. Es fa especial 
èmfasi en la genètica, s’estudia com s’hereten les característiques familiars, les 
malalties genètiques… Ens aproximem a com es va originar la vida al planeta i 
com han evolucionats tots els éssers vius i en particular l’ésser humà. 
Des de la geologia es revisa la deriva continental i s’aprofunditza en la teoria de la 
tectònica de plaques que permet saber com es formen les muntanyes o perquè hi 
ha terratrèmols entre altres. 
S’adreça a l’alumnat interessat en les ciències. Especialment al que vulgui cursar 
batxillerat científic o algun cicle biosanitari.  

Economia L’economia és present en molts dels aspectes de la nostra vida quotidiana. En 
aquesta optativa aprendrem què és l’economia  i tractarem els conceptes bàsics 
que s’empren de manera habitual en el mon empresarial  (tipologia d’empreses , 
el pressupost, l’estalvi, els impostos, l’interès, la inversió, el finançament, el 
benefici empresarial, les accions... ), també analitzarem els esdeveniments 
econòmics i el llenguatge específic que utilitzen els economistes i els mitjans de 
comunicació (deute públic, inflació, desocupació, creixement econòmic...). 
S’adreça a l’alumnat que vol estudiar un batxillerat d’humanitats i ciències socials 
o un cicle formatiu de gestió administrativa. 

Tecnologia En l’assignatura de tecnologia es tracten els temes d’habitatge que conté els 
conceptes de casa o part d'una casa que hom pot habitar i tot el relacionat amb la 
construcció (terreny amb un esquelet o estructura, tancaments, cobertes i 
instal·lacions). L'electrònica i l'estudi dels dispositius elèctrics que controlen el 
flux d'electrons i altres partícules carregades elèctricament en dispositius 
semiconductors. Segons el tractament dels senyals parlem d'electrònica analògica 
(continu) o digital (discret). La pneumàtica amb el seu conjunt de tècniques 
basades en la utilització de l'aire comprimit com a fluid transmissor d'energia per a 
l'accionament de mecanismes i la hidràulica que s'encarrega de l'estudi de les 
propietats mecàniques dels fluids. Finalment la Robotica, l'enginyeria de control i 
automatització que pretèn convertir un procés manual en un procés automàtic. 
Això implica conceptes de línia de producció amb el control de les màquines 
controladores i robots. 

Música La música és molt important en les nostres vides. Ens acompanya en tot moment i 
és fonamental per al nostre creixement personal. Disfruteu de la música! 
En aquesta matèria optativa de Música els alumnes treballaran els següents 
objectius: 
Escoltar i analitzar fragments musicals de diferents estils musicals com el pop, el 
rock, el jazz, el rap, etc. 
Interpretar de forma individual i/o en grup cançons de diferents estils musicals 
amb els instruments musicals següents: xilòfons, metal·lòfons, carillons, teclat, 
guitarra, bateria, etc. 
Compondre i improvisar peces o fragments senzills escollits per l’alumnat utilitzant 
les noves tecnologies (editors de partitures i de so). 

 
 
 
3a Franja  
 

Optativa Descripció 

TIC (Informàtica) La optativa de TIC (Tecnologies de la informació i comunicació) es basa en l'ús 
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d'eines ofimàtica (paquets Libreoffice o del Microsoft Office, tractaments d'imatge 
digital, edició de so amb eines amb llicències de programari lliure), edició de pàgines 
web i introducció a la programació. Amb aquestes eines es podran tractar dades, fer 
càlculs, gràfics i taules, crear imatges i sons, una pàgina web o una petita aplicació 
per a android. 

Francès L’optativa de 4t d’ESO de francès és la continuació dels crèdits de 2n i 3r d’ESO. Es 
desenvoluparan i s’ampliaran les habilitats adquirides durant aquestos cursos. 

Ed. Visual i 
plàstica 

1rT. Campanya publicitària: Una agència de publicitat creada a partir del grup 
classe serà l’encarregada de promocionar un producte. Així cada alumne triarà un 
canal de difusió: anuncis de premsa, anuncis al carrer, publicitat directa, publicitat 
televisiva o a internet, etc. 
 
2nT. Projecte xemeneies: A partir de l’estudi de les xemeneies del Ter, es 
treballaran les tècniques de representació: dièdric, axonometria i cònica. Aquestes 
representacions guiaran el procés de construcció d’un volum artístic que es 
materialitzarà en una maqueta col·lectiva d’una ciutat imaginària. 
 
3rT. Projecte de disseny: Una idea inicial d’un objecte acabarà adquirint una forma 
concreta adequada a la funcionalitat prevista. 
El producte serà de l’àmbit del disseny que cadascú triï: industrial, espais, tèxtil i 
indumentària i gràfic. 
 
Es comptarà amb disseny assistit per ordinador: Inskape, Gimp i QCAD. 
Està pensada per a l’alumnat que vol estudiar un batxillerat tecnològic, un batxillerat 
artístic o un cicle formatiu de disseny o d’arts. 

 
 
BUTLLETÍ  TRIA D’OPTATIVES 4t ESO                            Curs 2020-2021 

 

Nom i cognoms alumne /a : 

 
 Quin itinerari formatiu/laboral vols seguir quan acabis 4t de l’ESO 

 

 Incorporació al món laboral 

 Cicle formatiu de grau mig . Quin  tipus de  cicle t’agradaria fer?  
 

 Batxillerat humanístic  

 Batxillerat social 

 Batxillerat científic 

 Batxillerat tecnològic 

 Batxillerat artístic  
 
Tria una optativa de cada franja segons les indicacions del document d’orientació de 4t d’ESO que t’hem fet 
arribar.  
 
 

 Franja 1 

 Física i química 

 Llatí 

 Ciències aplicades a l’activitat professional 

 Franja 2 

 Biologia i geologia 

 Economia 
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Signatura pare/mare                                                            Signatura alumne/a  
 
 
 
 
 
Manlleu, juny 2020  
 

 

 Tecnologia 

 Música  

 Franja 3 

 Informàtica 

 Francès 

 Ed. Visual i plàstica  
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6) PLA D’ACCIÓ TUTORIAL  
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6.1. 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.  

- 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.  
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TUTORIES INDIVIDUALS  

 

Grup classe Tutor/a de grup Tutors/es individuals  

1r ESO A Laura Autonell Laura Autonell- Berta Picart- Maria Castán- Emma 

Canals - Anna Benet- Sílvia Quesada 1r ESO B Berta Picart 

1r ESO C Maria Castán 

2n ESO A Josep Costa Josep Costa- Laia Ros- Mertixell Banacolocha-  

Míriam Ferré- Martí Creus-  Maria del Tura Espinosa 2n ESO B Laia Ros 

2n ESO C Mertixell Banacolocha 

3r ESO A Imma Juvanteny Imma Juvanteny- Blanca Puigferrer- Sendo Costa-  

Elisabet Bach- Pere Camps- Alba Sánchez  3r ESO B Blanca Puigferrer 

3r ESO C Sendo Costa 

4t ESO A Elisabet Vallbona 

 

Elisabet Vallbona- Maria Ferron-Sergi Realp- Joan 
Andreu Moll- Maria del Tura Espinosa- Pere Camps 

4t ESO B Maria Ferron 

Aula acollida  Cristina Cortés Cristina Cortés- - Helena Sota 

 

 

6.2.ACCIONS I DOCUMENTACIO RELATIVES A CADA ALUMNE/A:  

 

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:  

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.  

presencials i coincidents amb el lliurament dels informes d’avaluació inicial i final.  

telefònica o per correu electrònic.  

 

 

3. Comunicació amb els alumnes:  

es 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:  

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.  

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.  

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.  

 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.  

 

Intensius de Millora (PIM).  
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6.3.  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 

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.  
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7) PROJECTES I PROGRAMES  DEL 

CENTRE  
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 Durant el curs 2020-2021 l’Institut del Ter té previst treballar   en 

els següents projectes o programes :  
 

 

7.1. PROJECTE MAGNETer.   

 

 Presentació del projecte MagneTer a inici de curs per al professorat nou al 

centre  

 

 Avaluació del projecte MagneTer 

 

Aquest curs 2020-2021 el nostre centre ha entrat al 4t any de consolidació del projecte Magnet i 

toca fer avaluació del Projecte MagneTer. El contacte i seguiment amb la Fundació Bofill continua.  

Hi ha un grup de professors que integren la Comissió Magnet.  

Aquesta avaluació anirà a càrrec dels investigadors de la UAB Àlex Montes i Lluís Parcerisa, amb 

el suport de l'estudiant de sociologia Anna Sagalés. 

 

L’avaluació constarà de diferents accions:  

 

- L’equip docent contestarà un qüestionari 

- Es farà una entrevista al Consell de direcció. 

- S’organitzarà un grup de discussió amb 10 alumnes del centre amb diferents perfils socials 
(origen, tipus d’ocupació dels pares i mares, nivell d’estudis familiar, etc.).   

 

 Seguiment Fundació Bofill 

 

- Participació de l’equip impulsor Magnet del centre a les formacions que farà la Fundació 

Bofill al llarg del curs.  

- Assessorament de l’equip de comunicació de la Fundació Bofill a la nostra responsable de 

comunicació.  

- Assessorament per a la realització d’un projecte per fer visible l’Institut del Ter a Manlleu en 

aliança amb el Museu del Ter   

 

 Aliança amb el Museu del Ter  

 

- Realització de les diferents activitats que formaven part del projecte VoraTer que es 

realitzava durant el 2n trimestre en aliança amb el Museu del Ter. 

Aquestes activitats es realitzaran al llarg del curs.  

 

Dia Hora Grup 
classe  

Activitat  

Dimarts 9 març 
2021 

10:30h a 13h 1r A Sortida taller “De peus al riu” (Les Masies de 
Voltregà) Tot a l’exterior, SENSE 
LABORATORI 

Dimecres 10 març 
2021 

10:30h a 13h 1r C Sortida taller “De peus al riu” (Les Masies de 
Voltregà) Tot a l’exterior, SENSE 
LABORATORI 
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Dijous 11 març 
2021 

12-13:40h 1r B Sortida taller “De peus al riu” (Les Masies de 
Voltregà) SENSE LABORATORI 

Dilluns 18/gener/ 
2021 

12:40-14h 1r A Discover de river Ter 

Dimecres 
13/gener/ 2021 

10:20h-
11:45h 

1r C Discover de river Ter 

Divendres 22 
gener/2021 

12:40-14h 1r B Discover de river Ter 

Dimarts 20 abril  
2021 
 

10:20-11.45 
h 

1r A Sortida “Natura al passeig del Ter” 
Observació dels animals i les plantes del bosc 
de riu. (Es farà la identificació d’ocells amb 
binocles i descoberta bosc del riu mitjançant 
clau dicotòmica) 

Dimecres 21 abril  
2021 
 

10:20-11.45 
h 

1r C Sortida “Natura al passeig del Ter” 
Observació dels animals i les plantes del bosc 
de riu. (Es farà la identificació d’ocells amb 
binocles i descoberta bosc del riu mitjançant 
clau dicotòmica) 

Dijous 22 abril  
2021 
 

12:40-14 h 1r B Sortida “Natura al passeig del Ter” 
Observació dels animals i les plantes del bosc 
de riu. (Es farà la identificació d’ocells amb 
binocles i descoberta bosc del riu mitjançant 
clau dicotòmica) 

    

Dijous 4 març 
2021 

12:40-14 h 2n B Taller “Tecnologia tèxtil: de la fibra al fil” 

Divendres 5 març 
2021 

9h-10:15h 2n A Taller “Tecnologia tèxtil: de la fibra al fil” 

Divendres 5 març 
2021 

11h a 12:15h 2n C Taller “Tecnologia tèxtil: de la fibra al fil” 

Dilluns 9 
novembre 2020 

12:40-14h 2n  Optativa petites investigacions. Volen fer el 

taller “Investiguem la salut del riu” 
Dilluns 8 febrer 
2021 

12:40-14h 2n  Optativa petites investigacions. Volen fer el 

taller “Investiguem la salut del riu” 
Dilluns 3 maig 
2021 

12:40-14h 2n  Optativa petites investigacions. Volen fer el 

taller “Investiguem la salut del riu” 
    

Dilluns 24/ 
maig/2021 

 
9.30a10.45hh 

3r B Activitat d'anàlisi dels paràmetres físico-
químics de l'aigua del riu mitjançant sondes 
portàtils de oxigen dissolt, pH, conductivitat i 
temperatura. També es pot fer un test de 
nitrats.  
 

Dimecres 
26/maig/2021 

10:20-
11.45hh 

3r A Activitat d'anàlisi dels paràmetres físico-
químics de l'aigua del riu mitjançant sondes 
portàtils de oxigen dissolt, pH, conductivitat i 
temperatura. També es pot fer un test de 
nitrats.  
 

Dijous 27/ 
maig/2021 

 
9.30a 10.45h 

3r C Activitat d'anàlisi dels paràmetres físico-
químics de l'aigua del riu mitjançant sondes 
portàtils de oxigen dissolt, pH, conductivitat i 
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temperatura. També es pot fer un test de 
nitrats.  
 

    

Dimecres 9 
desembre  2020 
 

12:40-14:40h 4t A Xerrada sobre la dona treballadora i joc de rol 
“Una majoria invisible” al museu 

Divendres 20 
novembre 2020 

10:20-11:45h 4t B Xerrada sobre la dona treballadora i joc de 
rol“Una majoria invisible” al museu  

Dimarts 15 
desembre 2020 

12:40-14:40 4t A Visita a la colònia Rusiñol 

Divendres  11 de 
desembre 2020 

10:20-12:20 4t B Visita a la colònia Rusiñol 

Divendres 7 maig 
2021 

9-10h  4t Visita Exposició “Els rius Mediterranis” 

Dimarts    11 maig 
2021 

11:20-12:20 4t B Xerrada sobre els manlleuencs als camps de 
concentració 

Dimarts    11 maig 
2021 

12:40-13:40 4t A Xerrada sobre els manlleuencs als camps de 
concentració 

 

- Reunions per planificar l’activitat del projecte de final de curs que es vol dedicar a la 

història dels Pisos de Can Garcia  de Manlleu.  

Està prevista la realització de reunions amb diferents persones del Museu i de l’Associació 

de veïns del barri de l’Erm de Manlleu on es troben ubicats aquests pisos.  

 

 Continuació del Projecte BiciTer 

 

 Reestructuració del Projecte RestauraTer 

 

Els cursos anteriors el projecte RestauraTer es treballava amb el grup d’alumnes de l’aula oberta 

de 4t. Aquest curs 2020-2021 no tenim aquest grup . Caldrà veure al llarg del 2n i 3r trimestre com 

podem tornar a treballar en aquest projecte que fèiem en aliança amb el Museu del Ter.  

 

7.2.. PROJECTE GEP.  Pla integral de llengües estrangeres 

 

Dins de l’objectiu general de millora del rendiment acadèmic del nostre alumnat trobem l’objectiu 

estratègic: 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  que contempla diferents actuacions per a la millora de la competència 

lingüística en llengua anglesa principalment. 

. 

 La consolidació del programa AICLE de Science a les matèries de biologia i geologia i 

física i química de 1r a 3r d’ESO . Dues hores a la setmana coincideixen dins de l’aula el 

professorat de ciències i el de llengua anglesa per desenvolupar activitats de ciències en 

llengua anglesa.  

 Realització de tallers d’immersió lingüística en llengua anglesa subvencionats pel 

Departament d’Educació  
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 Realització estades lingüístiques en llengua anglesa subvencionades pel Departament 

d’Educació  (Si hi ha convocatòria oficial i la situació ho permet) 

 Realització sortida  a França (Maternitat Elna, Argelers i Colliure) per a l’ alumnat de 

francès. (Si la situació ho permet)  

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

 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.  

 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. Aquest curs no es poden realitzar perquè el centre roman tancat per les tardes.  

 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. 

 

7.3. PROJECTE  ESPORT AL PATI. 

 

En la situació actual, no es pot desenvolupar aquest projecte perquè els grups classe estan 

separats en grups bombolla en diferents espais del centre . Tant bon punt es puguin barrejar de 

nou els alumnes reiniciarem les activitats esportives organitzades.  

 

 

7.4. PROJECTE DE SOSTENIBILITAT.  

 

Aquest projecte es treballava dins del teulateam dels verds. Aquest curs no podem portar a terme 

els teulateams i per aquest motiu les activitats de sostenibilitat es planificaran principalment  dins 

de la matèria optativa de “Petites investigacions” de 2n d’ESO que està a càrrec de la professora 

que representa a l’institut a les reunions d’escoles verdes.  

 

 Propostes de treball per al curs 2020-2021:  

- Festes del centre amb material sostenible. (Nadal, Sant Jordi…) 

- Amic invisible: Regal sostenible 

- Setmanes temàtiques. Delegats verds passen per les classes a explicar-ho.  

- Netejar un espai (Trash tag challange)  

- Street art (Obra d’art amb deixalles)  

- Revisar i acabar el Decàleg Ambiental. A partir de les propostes de les classes es 

continuarà amb la confecció del decàleg.  

- Prioritzar passar les informacions a les famílies via correu o whatsapp i no en paper.  

- Mirar diferència de preus entre el paper reciclat i paper blanc. Si la diferència és molt gran 

utilitzar-lo puntualment.  
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- Destinar part de tutoria per parlar d’escola verda. A les hores de tutoria es demanarà als 

alumnes de les classes que diguin propostes de millora per l’escola verda.  

- Elecció d’un delegat verd  (ecodelegat ) a cada classe.  

 

7.5. PROJECTE PERIS  

 

Durant el curs 2018-2019  el nostre institut  va participar  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 van participar  alumnes de 2n d’ESO .  

 

Durant el curs 2019-2020 havien de continuar les  exploracions dels alumnes de 2n d’ESO que 

van sortir positius al cribratge. I també és va fer el cribratge dels alumnes de 4t d’ESO perquè 

aquests havien de ser el grup de control. Tot el procés presencial va quedat interromput pel 

confinament però es va continuar treballant on line. A finals de curs disposàvem d’un diagnòstic de 

tot l’alumnat a qui s’havia realitzat l’exploració.  

 

Durant el curs 2020-2021 hi ha prevista la realització de diferents actuacions amb l’alumnat amb el 

que es va iniciar l’estudi que ara està cursant 4t d’ESO:  

 

- Tractament de l’alumnat amb dificultats d’escriptura i lectura . Com la situació actual no 

aconsella que la reeducació psicopedagògica sigui presencial , de moment les 

intervencions amb aquest alumnat es faran mitjançant una eina online dirigida a treballar 

les dificultats en lectoescriptura que s’anomena DytectiveU.  Aquesta aplicació ha estat 

validada científicament i pretén que els nois i noies treballin de forma autònoma des de 

casa les habilitats de lectura i escriptura. 

La intervenció serà de forma online mitjançant l’aplicació el personal responsable del 

Projecte Peris  els supervisaran  i estaran en contacte amb les famílies de forma 

telemàtica. 

 

 
- Treball d’un nou projecte titulat “Impacte dels trastorns del neurodesenvolupament en el 

rendiment escolar: gens i ambient" que té com a objectiu principal identificar factors 

genètics i ambientals que puguin tenir un efecte en els trastorns de l’aprenentatge i en el 

rendiment escolar. A les famílies que vulguin  participar en aquest estudi se'ls realitzarà 

una avaluació clínica a través d’un curt qüestionari i es recollirà una mostra de saliva per a 

la posterior extracció de l'ADN. 

 

  

7.6.PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI 

 

El nostre projecte de servei comunitari es desenvolupa amb els alumnes de 3r d’ESO dins de la 

matèria de cultura i valors ètics.  
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Aquest curs degut a la situació originada pel Covid-19 hem hagut de reorientar les pràctiques del 

servei comunitari que en cursos anteriors es realitzaven a la Residència Aura de Manlleu i al 

Centre Cívic Frederica Montseny amb activitats adreçades al col·lectiu de la gent gran.  

 

Aquest curs 2020-2021 el nostre servei comunitari s’orientarà al medi ambient i al suport de 

necessitats bàsiques:  

 

 Projecte APP interpretativa i d’educació ambiental al Torrent de Tarrès. Hi 

participarà l’alumnat de 3r d’ESO  com una activitat de voluntariat de servei 

comunitari. 

 Col·laboració amb el sarró- Banc d’aliments. Els alumnes de 3r d’ESO cultiven 

verdures a l’hort del centre que després són donades al banc d’aliments.  

 

 

7.7. PROGRAMA SALUT I ESCOLA  

 

 

El programa Salut i Escola (PSiE) és una col·laboració entre el Departament d’Educació i el 
Departament de Salut, té la finalitat de millorar la salut dels adolescents mitjançant accions que 
promouen hàbits saludables, prevenen situacions de risc, i ajuden a detectar problemes 
relacionats amb la salut. 

Els eixos fonamentals d’actuació del Programa Salut i Escola són: la salut mental, la salut afectiva 
i sexual, el consum de drogues legals i il·legals i la addicció a les noves tecnologies. 

Els objectius marcats pel Programa Salut-Escola són els següents: 

 Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta 
oberta als centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat. 

 Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions 
d’educació per a la salut. 

 Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc). 

 Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible. 

 Consulta oberta a càrrec d’una infermera de pediatria del CAP de Manlleu:  

 Un cop cada quinze dies  , la infermera de referencia del CAP ve al centre per atendre a tots 
aquells alumnes que desitgin preguntar qualsevol tema relacionat amb la seva salut amb 
garantia de confidencialitat.  
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7.8. PROGRAMES DE PREVENCIÓ CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

 

Aquest curs l’alumnat de 4t d’ESO dins de la matèria de cultura i valors ètics treballarà dos 

programes de prevenció contra la violència de gènere:  

 

 Projecte “Recreem el món” 

 

Recreem el món és un procés educatiu que convida a la joventut a reflexionar i actuar sobre les 

causes estructurals que provoquen la violència de gènere . És un procés de construcció on es 

reuneixen, investiguen, debaten, cooperen i on s'utilitzen les noves tecnologies com a eines 

d'investigació i creació d'una nova comunitat que vetlli pels Drets Humans i la pau de tots els 

pobles, tot promovent un desenvolupament humà sostenible.  

 

Els principals objectius del programa basat en la metodologia de l’APS són: 

- Contribuir a millorar el coneixement per part de la joventut sobre les causes estructurals que 

provoquen la violència per raó de gènere i la seva interrelació pel origen, color de pell, religió... 

- Millorar les relacions interpersonals de la joventut dins de l’aula i en el seu entorn social, 

treballant des de la cultura de pau. 

- Promoure que els i les joves assumeixin responsabilitats individuals i col·lectives en pro d’un 

desenvolupament equitatiu entre homes i dones independentment de la seva classe, raça, 

sexualitat, procedència. 

- Incrementar el coneixement de la ciutadania sobre les causes estructurals que provoquen les 

injustícies i desigualtats per qüestions de gènere i promoure un canvi de comportaments en pro 

del desenvolupament equitatiu entre homes i dones independentment de la seva classe, raça, 

sexualitat, procedència. 

 Programa “Revoluciona el gènere” 

Des de la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut ens van oferir treballar 
uns tallers de   prevenció de violències masclistes a instituts als centres educatius de Catalunya 
amb l’objectiu de facilitar eines i recursos per abordar les desigualtats de gènere i les violències 
associades en l’àmbit educatiu.  

 El Revoluciona el gènere és un programa de tallers de prevenció de violències masclistes 
que l'Agència Catalana de la Joventut ofereix per segon any consecutiu a centres educatius de 
secundària de Catalunya, composat per:  
 
• Tres tallers sobre prevenció de violències masclistes al grup classe en horari lectiu al centre 
educatiu.  
• Assessorament puntual i acció formativa complementària a professorat.  

• Material de suport per a professorat.  

• Xerrada a famílies dels centres eductius.  
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7.9  

 Durant el curs 2020-2021 degut a la situació actual amb la nova 

organització per grups bombolla no podrem treballar alguns dels 

projectes de centre com:  
 

 

1.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.  

  

 

2. PROJECTE DE MEDIACIÓ  

 

 

La mediació al centre s’havia de treballar à amb el grup de mediadors que es formàvem  dins la 

matèria optativa de 2n d’ESO: Gestió positiva dels conflictes.  

 

 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. 

 

 

3.PROJECTE DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR “DIVERTER” 

 

Aquest curs a 4t d’ESO no hi haurà aula oberta a 4t d’ESO per diferents causes:  

- No hi havia prou alumnat amb el perfil d’aula oberta com per crear un grup classe a 4t 

exclusiu per a aquest alumnat.  

- La situació actual feia perillar les pràctiques en empreses o entitats externes.  
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8) ALTRES PROJECTES ON 

PARTICIPA EL CENTRE : 

POEFA(Projectes amb 

oportunitats d’èxit educatiu a 

favor de l’alumnat)  I PMOE 

(Pla de millora d’oportunitats 

educatives)  
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8.1.POEFA (Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu 

a favor de l’alumnat)   

 

A inicis del curs 2019-2020 el Departament va obrir una convocatòria per seleccionar centres de 

titularitat pública dependents del Departament d’Educació que presentessin un projecte escolar 

amb accions innovadores de suport i reforç per a la reducció i la prevenció de l’abandonament 

escolar prematur i el foment de la igualtat d’accés a una educació de bona qualitat en les etapes 

de primària (5è i 6è) i secundària obligatòria (1r i 2n). Aquesta actuació  formava  part del 

“Programa d’Orientació i reforç per a la Millora i Suport en l’Educació” del Ministeri 

d’Educació i Formació Professional i està cofinançat pel “Programa Operatiu d’Ocupació, 

Formació i Educació del Fons social Europeu 2014-2020”. 

 

L’Institut del Ter va presentar el  projecte “ Mens sana in corpore sano” al Departament 

d’Educació. El nostre projecte va ser un dels escollits i vam rebre una subvenció de 9.000 euros 

per poder portar-lo a terme.   

 

El projecte que vam presentar “ Mens sana in corpore sano” ens permetrà afavorir l’equitat i la 

cohesió socials tant necessària al centre reforçant l’adquisició d’hàbits saludables entre l’alumnat i 

l’assoliment de les competències bàsiques incidint especialment en les de l’àmbit personal i social. 

L’objectiu principal del nostre projecte és promoure la vida saludable entre l’alumnat en el context 

escolar , familiar i en el seu temps de lleure.  

En aquest projecte es treballaran els principals aspectes de salut a partir de 5 grans temes: 

 - La promoció de la salut impulsant hàbits favorables  

- L’alimentació saludable amb activitats que promoguin la prevenció de trastorns alimentaris  

- L’activitat física mitjançant la pràctica d’esports dins i fora l’horari lectiu.  

- L’educació socioafectiva amb el treball de prevenció de l’assetjament o de la discriminació. 

- El vincle amb la natura .  

 

Vinculats a cadascun dels temes a treballar vam planificar unes activitats que s’havien de 

desenvolupar com a màxim fins el mes de juny de 2020.  

Vam poder fer algunes de les activitats previstes abans del confinament però una part important 

d’aquestes no es van poder fer. Totes les activitats havien de ser gratuïtes  per a l’alumnat.  

 

Abans del confinament van poder fer:  

 

 Sortida a UlldeTer. Activitat de descoberta de naixement del riu Ter.  Caminada d’ascens i 

descens a UlldeTer. 

 Curs natació alumnat 1r d’ESO: S’havia de fer un curs de natació també per a l’alumnat de 

2n d’ESO. El curs de natació havia d’ajudar a l’alumnat a adquirir unes competències 

bàsiques que els hauria ajudat en una activitat  esportiva a la desembocadura del riu Ter.  

 Sessions d’expressió corporal i gestió d’emocions: Realitzades amb els alumnes de 1r i 2n 

d’ESO. 
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A finals del curs 2019-2020 ens va arribar la informació de l’ampliació dels terminis per a 
l’execució de les activitats previstes en el projecte fins el mes de desembre de 2020. I més 
endavant ens van comunicar que es feia extensiu a tots els cursos d’ESO  el Programa 
d’orientació i reforç per a l'avanç i suport a l'educació (POEFE-ABA18).  
 
 
Les noves activitats que hi ha previst realitzat  durant el 1r trimestre del curs 2020-2021 han estat: 
 

- Taller per aprendre a reparar les bicicletes que fan servir els nostres alumnes per 

desplaçar-se a l’hora d’Educació física fins al pavelló. 

- Tallers d’alimentació saludable 

- Pràctica de paddle 

- Patinatge sobre gel 

- Sortides a la natura:  

1r ESO: Volcans a la Garrotxa 

2n ESO: Sant Pere de Casserres 

3r ESO: Tavertet 

4t ESO: Puigsacalm  

 

 
 

8.2. PMOE (Pla de millora d’oportunitats educatives) 

 

La suspensió de l'activitat educativa durant el darrer trimestre del curs escolar 2019-2020 ha 

comportat efectes negatius sobre l'exercici del dret a l'educació del conjunt del nostre alumnat i, 

especialment, sobre els infants procedents de famílies i entorns socialment més vulnerables i, 

també, sobre els centres educatius amb més complexitat educativa. 

 Una de les mesures adoptades pel Departament d’Educació per pal·liar els efectes desfavorables  

per la Covid-19 és el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives per al curs 2020-2021. Aquest pla 

contempla un seguit de mesures per fer front i atenuar l’impacte de la crisi actual sobre els 

alumnes en situació de vulnerabilitat.  

 D’altra banda el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha aprovat el Programa de 

cooperació territorial per l'orientació, avenç i enriquiment educatiu en la situació d'emergència 

educativa del curs 2020-2021 provocada per la pandèmia de la COVID-19: #PROA+ (20-21), amb 

l'objectiu general d'enfortir, durant el curs 2020-2021, els centres educatius finançats amb fons 

públics que presenten una major complexitat i indicadors més alts de pobresa educativa. Aquest 

programa permetrà continuar amb el reforç escolar en horari no lectiu en els centres educatius .  

 El mes d’octubre el centre va formalitzar la seva participació en el Pla de Millora d'Oportunitats 

Educatives i en el Programa #PROA+ (20-21) mitjançant la signatura  d'un acord de 

corresponsabilitat amb la direcció dels serveis territorials de la Catalunya Central (Veure Annex 1)  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

151 

 

I durant el mes de novembre vam portar a terme amb el claustre de professors del centre agrupats 

per àmbits  una activitat per determinat les accions que desenvoluparíem a les diferents mesures. 

Es van prioritzar les mesures prescriptives  1,2, 7. 8, 11 i 13 (Podeu veure aquesta activitat a 

l’Annex 2). 

 El professorat va proposar diferents accions per a les mesures anteriors i també es va fer alguna 

proposta d’acció per a la mesura 4 que , tot i no ser prescriptiva, es va creure necessària donat el 

gran nombre d’alumnat del nostre centre que no fa cap activitat fora de l’àmbit educatiu lectiu a 

l’institut.  

Cal tenir en compte que les mesures 7 i 19 del Pla de Millora s’aplicaran a través del pla educatiu 

d’entorn de Manlleu.  

 

El Pla d’acció que hem elaborat a l’Institut del Ter presenta aquests apartats: 

1. Avaluació diagnòstica inicial 

2. Relació d'objectius i de mesures planificades 

3. Desenvolupament de les mesures previstes 

4. Mecanismes d'autoavaluació sistemàtica i de retiment de comptes 

 

 

 RELACIÓ D’OBJECTIUS I MESURES PLANIFICADES 

 

Hem indicat per a cada mesura l’objectiu /s específics amb el que està relacionada segons 

consta a l’annex 1 de la Resolució EDU/2210/2020, de 10 de setembre. 

 

MESURA OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Mesura 1. Accés equitatiu a les 

colònies i sortides escolars 

- Millorar l'equitat en l'accés a les colònies i sortides 

escolars i a les activitats complementàries en els 

ensenyaments gratuïts i obligatoris. 

Mesura 2. Gratuïtat dels 

materials escolars en els 

ensenyaments gratuïts 

- Reforçar l'equitat educativa. 

- Estendre la gratuïtat dels materials escolars en els 

ensenyaments gratuïts i obligatoris. 

- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport 

individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb 

situació socioeconòmica desafavorida. 

Mesura 4. Acompanyament - Millorar l'equitat en l'accés a les colònies i sortides 
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educatiu i emocional de 

l'alumnat i dinamització del 

temps educatiu no lectiu 

escolars i a les activitats complementàries en els 

ensenyaments gratuïts i obligatoris. 

- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport 

individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb 

situació socioeconòmica desafavorida. 

- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola 

en relació amb l'alumnat amb situació socioeconòmica 

desafavorida. 

Mesura 7. Tallers d'estudi 

assistit i de suport escolar 

diversificat 

- Reforçar l'equitat educativa. 

- Garantir la continuïtat i el progrés educatiu de l'alumnat, 

amb especial atenció a l'alumnat amb vulnerabilitat 

educativa. 

- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola 

en relació amb l'alumnat amb situació socioeconòmica 

desafavorida. 

- Facilitar la participació en el programa de cooperació 

territorial del Ministeri d'Educació i Formació Professional 

#PROA+(20-21). 

Mesura 8. Acollida i retrobament 

de l'alumnat 

- Reforçar l'equitat educativa. 

- Reforçar l’organització i funcionament en relació amb les 

condicions especials del curs 2020-2021. 

- Reforçar l'acompanyament, la motivació i el suport 

individual a l'alumnat, especialment de l'alumnat amb 

situació socioeconòmica desafavorida. 

- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de l'escola 

en relació amb l'alumnat amb situació socioeconòmica 

desafavorida. 

Mesura 11. Formació de 

famílies, especialment en relació 

amb el coneixement del català, 

la competència digital i la 

parentalitat positiva, i accions de 

suport i orientació a les famílies 

- Reforçar l'equitat educativa. 

- Facilitar la implicació i la participació de les famílies. 

- Millorar la comunicació entre les famílies i els centres 

educatius. 

- Potenciar les oportunitats educatives més enllà de 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

153 

 

l'escola. 

Mesura 13. Millora de la 

comunicació famílies-escola 

- Reforçar l'equitat educativa. 

- Reforçar l’organització i funcionament en relació amb les 

condicions especials del curs 2020-2021 

- Facilitar la implicació i la participació de les famílies. 

- Millorar la comunicació entre les famílies i els centres 

educatius. 

 

 

 DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES I ACCIONS PREVISTES 

El  Pla d’actuació de l’Institut del Ter inclou les mesures 1, 2, 4, 7, 8, 11 i 13. Cada mesura 

l’hem desenvolupat a través d’una o més accions.  

Hem previst destinar més recursos econòmics a les mesures 1 i 2. Pel què fa a la mesura 

7 corresponent als tallers d’estudi assistit i de reforç escolar diversificat l’assignació 

econòmica per contractar aquests tallers de suport i acompanyament escolar durant el curs 

2020-2021 ens vindrà donada per l’Ajuntament de Manlleu com una actuació dins del Pla 

Educatiu d’Entorn.  

Mesures  Propostes accions  

Mesura 1. Accés equitatiu a les colònies i 
sortides escolars 

Reducció del preu d’algunes o totes les sortides 
incloses en el Pla anual del centre, mitjançant 
l’abonament directe a les entitats que les presten 
d’una part del cost total de l’activitat. La reducció 
del preu pot ser del 100%. 
 
Organització de: 

 Sortides curriculars dins de les diferents 

matèries 

 Sortides de convivència i tutoria 

Sortides a la natura 

Mesura 2. Gratuïtat dels materials escolars 
en els ensenyaments gratuïts 

llibres digitals i material didàctic necessari en el 
desenvolupament de l’activitat lectiva per aquell 
alumnat que no pugui adquirir-los a causa de la 
situació econòmica de la seva família.  
 

 Adquisició de llibres de text per a deixar 

en préstec. 

 Adquisició de llicències de llibres 

digitals. 

 Adquisició de material didàctic per al 

laboratori i les matèries de ciències. 

 Adquisició de material per educació 
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física 

 Adquisició de llibres de lectura per a la 

biblioteca del centre que es deixen en 

préstec a l’alumnat . 

 Adquisició de diferents tipus de materials 

per a portar a terme activitats curriculars 

dins i fora de l’aula.  

Gratuïtat d’una quota de fotocòpies. 

Mesura  4. Acompanyament
 educatiu i emocional
 de  l'alumnat i dinamització del 
temps educatiu no lectiu 

Contractació d’activitats i monitoratge en horari 
no lectiu per a:  desenvolupar activitats 
extraescolars per a promocionar l’activitat física i 
els hàbits saludables : 

 Natació 

 Bicicleta 

 Rocòdrom 

 Etc. 

Mesura 7. Tallers d'estudi assistit i de suport 
escolar diversificat 

Realització a càrrec d’una entitat especialitzada 
de tallers de suport en la realització de tasques 
escolars. 

Mesura 8. Acollida i retrobament de l'alumnat Organització d’espais de treball socioemocional i 
conductual, amb activitats com els cercles 
restauratius, les xarxes de suport entre iguals, el 
relaxament , etc 

Mesura 11. Formació de famílies, 
especialment en relació amb el coneixement 
del català, la competència digital i la 
parentalitat positiva, i accions de suport i 
orientació a les famílies 

Proposta 1: Realització de tallers formació en 
competència digital per a les famílies del centre 

Proposta 2: Formació per al coneixement de la 
llengua catalana vinculada a temes relacionats 
amb l’àmbit educatiu. A més, els tallers ofereixen 
un espai de socialització per a les famílies. 

Proposta 3: L’alumnat treballarà a classe 
diferents aspectes del patrimoni natural i històric 
de Manlleu i prepararà unes visites guiades per 
a les famílies del centre per explicar sobre el 
terreny els coneixements adquirits. 

Mesura 13. Millora de la comunicació 
famílies-escola 

Proposta 1: Servei d’interpretació o de traducció 
per millorar la comunicació amb les famílies amb 
les que no es pot establir comunicació per 
desconeixement de la llengua (aquesta  acció 
haurà  d’anar acompanyada d’accions de 
formació en llengua catalana adreçades a les 
famílies. Mesura 11) 

Proposta 2: Formació sobre la millora de la 
comunicació per a equips docents i famílies. 
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9) PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE  
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Està previst que el professorat del centre al llarg del curs participi en aquestes formacions:  

1. PLA FORMATIU VINCULAT A LA COVID-19 PER A L’INICI DEL CURS ESCOLAR  

El Departament d'Educació presenta aquest pla de formació per atendre les necessitats de 
formació dels equips dels centres educatius en relació amb la pandèmia. Les formacions tindran 
lloc durant el primer trimestre de curs. 
  
Es tracta d'una formació obligatòria que convé realitzar abans del començament del curs lectiu i és 
per aquest motiu que es demana la realització per part de tot aquell personal que estigui en 
condicions de realitzar-la entre el 7 i el 14 de setembre. Per a les persones que no tinguin 
disponibilitat en aquest període, o que s'incorporin més endavant, podran accedir als materials 
formatius en aquest mateix espai. 
 
La formació està dividida en 6 mòduls que es descriuen a continuació:  
 

 Mòdul 1. Mesures covid-19 en centres educatius  
 

Data i hora: el webinar es podrà visualitzar partir del dia 7 de setembre a les 16 h. 
Té una durada de dues hores 
 Destinataris: direccions, docents, PAE i PAS, i inspecció 
Contingut: aproximació a la situació actual de pandèmia, tractament, mesures de prevenció, etc. 
Mesures de seguretat i higiene que s’estableixen als centres (ràtios, mascareta, temperatura, 
etc.).   
Aquesta unitat s'acreditarà a les persones que emplenin el qüestionari corresponent. El material 
del curs estarà disponible fins al 13 de setembre. Per tant, podeu accedir a la formació i el 
qüestionari fins a aquesta data. 
 

 Mòdul 2. Gestió del protocol de detecció de casos   
 

Dates per territoris: Catalunya Central: 8 de setembre  a les 9.30 h  
 Destinataris: Direccions de centre i Inspecció Contingut: Instruccions per poder gestionar la 
detecció i seguiment de casos (docents i alumnat) als centres.  
 

 Mòdul 3. Prevenció de riscos laborals 1   

 

Data i hora: per concretar  

Destinataris: direccions o, si escau per delegació, coordinador o coordinadora de prevenció dels 

centres.   

Contingut: mesures de prevenció relacionades amb la covid que impliquen mesures 

organitzatives, etc.  

 

 Mòdul 4. Prevenció de riscos laborals 2  

 

 Data i hora: per concretar 

 Destinataris: docents, PAE i PAS  

 Contingut: mesures d’autoprotecció de seguretat i higiene en el lloc de treball. Prevenció de riscos 

durant el treball a distància.   
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 Mòdul 5.  Gestió emocional i gestió de l’equip.  

 

 Data i hora: per concretar 

 Destinataris: direccions i tutors/ores  

Contingut: estratègies per atendre les necessitats emocionals derivades de la situació de 

pandèmia en l’alumnat i l’equip. 

 

 Mòdul 6. Formació per a les famílies   

 

Data i hora: per concretar  

Destinataris:  persones de referència dels centres que coordinen el treball amb les famílies 

(coordinadors pedagògics, etc.)  

 Contingut: orientacions i materials per formar les famílies en relació amb la covid. 

 

 

2.PLA FORMATIU VINCULAT AL PROJECTE MAGNET 

 Hi participarà el professorat que forma part del grup impulsor Magnet.  

9000140545   Programa Magnet: Grup treball Equips Impulsors 2020-2021 
2020-2021   Jornada / Jornades. Internivells: Educació Infantil-Primària-Secundària 

    
   30/11/2020 - 21/4/2021 (10 hores) de h a h 
   DEP Departament d'Ensenyament 
   Via Augusta, 202-226 (Barcelona)  
   Les trobades seran telemàtiques 

    
Accessos   Veure Plànol  

Inscripció   01/09/2020 - 30/11/2020 
    

Requisits de certificació   Haver assistit a les sessions convocades 
    

Descripció   Grup de treball dedicat a reflexionar sobre les intervencions assessores, 
compartint experiències i elaborant materials. 
També s’elaboren propostes de transferència als claustres dels centres Magnet. 

    
Objectius   Promoure que cada centre i cada docent faci un pas endavant cap a una nova 

cultura docent. 
 
Generar situacions d'aprenentatge docent transferibles a cada un dels claustres 
 
Planifica sessions col·laborativament amb els equips impulsors per donar 
resposta a les necessitats dels centres 
 
Donar resposta a les necessitats expressades pel conjunt de centres magnet 
 
Intervenir apoderant l'equip impulsor i els equips docents. 

    
Continguts   Com generar projectes "imant" als centres 

 
Com implicar a les famílies i/o repensar aquesta relació entre el centre i les 
famílies 

http://www.bcn.es/cgi-guia/guiamap4/cgi-guia/?actives=K001K002K003K004K005K006K007K008K009K010K011K012K013&zoom=1&scl=6&cnt=28173.850000%2C83499.130000&plt=28173.85%2C83499.13&plant=capes4c&txt1=Via+Augusta%2C+202-226&txt2=&idioma=0
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Repensar el rol de l'equip impulsor com a eina de dinamització de claustre 

    
Formador/a   Xavi Geis Balagué 

    
Organització   Servei d'Innovació, Xarxes i Serveis Educatius 

    
E-mail   xgeis@xtec.cat  

 

Les dates i les "temàtiques" previstes per aquest curs seran les següents:  
 

 dijous 19 de novembre reflexionarem, donarem eines, compartirem idees, propostes... 
per tal de poder generar i fer emergir projectes singulars vinculats al programa Magnet i 
que us ajudin a identificar-vos com a centre. (o a reforçar aquells que ja us identifiquen) 
 

 dimecres 10 de febrer on us farem propostes per tal de reflexionar sobre la vinculació i el 
paper de les famílies als centres educatius, en aquests moments en què precisament no 
poden entrar i... les trobem a faltar. 
 
 

 dimecres 21 d'abril per tal d'ajudar als equips impulsors a situar-se i donar-vos eines i 
recursos per tal de poder realitzar dinamitzacions de claustre. 

 

 

 

3. FORMACIÓ VINCULADA AL PROJECTE DE CONVIVÈNCIA  

 

A la formació per a l'elaboració del Projecte de Convivència ECOV, s’han inscrit  la cap d’estudis i 
la directora  . El curs virtual té una durada de 20h: Formació virtual (15 hores) + lliurament 
de projecte final (5 hores): planificació del procés d'elaboració del projecte de convivència del 
centre.  

Continguts del curs al moodle: 

 Mòdul 0. Presentació del curs 

▪ Presentem-nos (fòrum) 

▪ Pots accedir a l’aplicació informàtica PCONV2? (consulta) 

 Mòdul 1. Resolució del Projecte de convivència 

▪ Activitat 1a. Què entenem per convivència (tasca) 

▪ Activitat 1b. Projecte de convivència: fases, agents i documents associats (tasca) 

▪ Activitat 1c. Compartim què entenem per convivència i com podem implicar els diversos sectors 
de la comunitat escolar en l’elaboració del vostre projecte (fòrum) 

mailto:xgeis@xtec.cat?subject=Informaci%C3%B3%20sobre%20activitat%209000140545%20/%202020-2021
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 Mòdul 2: Recursos generals i Temes del Projecte de convivència 

▪ Activitat 2a. Comparativa de l’Eina de sensibilització i de la Diagnosi global de la convivència 
(tasca) 

▪ Activitat 2b. Explorem els recursos dels temes del PdC (tasca) 

▪ Activitat 2c. Compartim un recurs d’interès (fòrum) 

 

 Mòdul 3: Aplicació informàtica I (De la creació d’un projecte a l’elaboració dels objectius) 

▪ Activitat 3a. Creació d’un projecte (consulta) 

▪ Activitat 3b. Treballem amb l’aplicació informàtica-1 (tasca) 

▪ Activitat 3c. Posada en comú del tema triat (fòrum) 

 

 Mòdul 4: Aplicació informàtica II (De les propostes d’actuació a la creació d’una nova 

versió del projecte) 

▪ Activitat 4a. Treballem amb l’aplicació informàtica-2 (tasca) 

▪ Activitat 4b. Valoració de l’aplicació informàtica (qüestionari) 

▪ Activitat 4c. Compartim la valoració de l’aplicació PCONV2: avantatges i inconvenients (fòrum) 

 

 Mòdul 5: Protocols per a la millora de la convivència 

▪ Activitat 5a. Coneguem els protocols (tasca) 

▪ Activitat 5b. Concreció dels protocols: detecció comunicació i valoració (tasca) 

▪ Activitat 5c. Quins protocols prioritzem? (fòrum) 

 

 Projecte final > Planificació del procés d’elaboració del projecte de convivència (tasca) 

 

4. FORMACIÓ CLASSROOM OSONA  

Una part del claustre de professors va participar a inici de curs a aquesta formació.  



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut del Ter 
 
 

 
 

 

 

160 

 

Objectius 

Els objectius que es pretenen en aquest curs són: 

 Conèixer les possibilitats que ofereix Google Classroom. 

 Conèixer  les funcionalitats de la interfície de Google Classroom. 

 Gestionar els continguts i qualificacions d'una o diverses classes. 

 Integrar aplicacions de tercers. 

 
Continguts 
Mòdul 1.- Entorn Gsuite - Usuaris, grups,... 

Aquest mòdul servirà per introduir l'entorn Gsuite i la seva plataforma per coneixer les seves 
possibilitats.  

Mòdul 2.-Entorn Gsuite - Extensions, restriccions,.. 

Aquest mòdul servirà per introduir l'entorn Gsuite i la seva plataforma per coneixer les seves 
possibilitats.  

Mòdul 3.- Google Classroom 

En aquest mòdul es veurà com entrem a Classroom, crear una classe, modificar capçalera, 
convidar alumnes/professors/tutors,Afegir temes, crear tasques. 

Mòdul4.- Avaluació 

En aquest mòdul corregim i avaluem  tasques, fem rúbriques ,obtenir llistes de qualificacions, 
notifiacions, arxivar i eliminar cursos, preparar classroom pròxim curs, Alumnes com treballen a 
classroom(entrar, preguntes, tasques, retroaccions) 

Mòdul 5.- Extensions del navegador i complements de documents 

En aquest mòdul es coneixeran alguns complements i extensions creats per persones o empreses 
alienes a Google que implementen noves funcions al navegador Chrome o als documents i 
presentacions de Google. 
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 10) PLA DE CONFINAMENT PER 

SITUACIÓ DE PANDÈMIA COVID-19 
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En cas de confinament contemplem les següents casuístiques:  

 

 GRUP CLASSE CONFINAT - PROFESSOR AL CENTRE  

 

Temps de confinament 10 dies  

 

- L’alumnat complirà amb l’hora lectiu de 8 a 14:40.  

- Sempre que es pugui els alumnes  faran  la classe online,  ells es connecten des de casa i 

el professor des del centre. La duració de la classe podrà variar segons el que decideixi el 

professor.  

- Es penja la feina al moodle a la matèria i curs corresponent. 

- Retorn de les tasques: Ho determina cada professor  

- La feina que es pengi al moodle ha de ser feina a partir del llibre de text o d’algun dossier 

teòric que es pengi al moodle. No es donaran ordinadors als alumnes. Ha de ser feina que 

es pugui presentar a mà quan tornin del confinament.  

 CAS AÏLLAT ALUMNE/A 

Alumne confinat perquè està a l’espera del resultat de la PCR o perquè ha de fer la quarentena 

per conviure amb un positiu.  

Seguiment de la matèria donada a classe i dels deures a través d’un company.  

L’alumne/a aïllat si necessita el material que té a l’institut el podrà demanar a un company/a de 

confiança que li portarà a casa.  

 

 PROFESSOR CONFINAT- ALUMNES AL CENTRE  

- El professor de guàrdia atendrà el grup-classe. El professor confinat si està en condicions 

penjarà la feina a ieduca . Si cal fer fotocòpies es faran des de direcció.  

- Si té la baixa queda alliberat d’enviar la feina. Però prèviament tot el professorat haurà 

d’haver penjat al moodle unes activitats d’emergència aproximadament per les classes de 

2 setmanes que és el que dura la quarantena. Les penjarà en la seva matèria en una unitat 

nova que anomenada “Activitats d’emergència”.  Aquestes activitats si cal s’imprimiran des 

de direcció per poder-les repartir. Hauran de ser exercicis generals que es puguin fer en 

qualsevol moment del curs (per unes 2 setmanes).  

 

 CONFINAMENT TOTAL DEL CENTRE 

- L’alumnat complirà amb l’horari lectiu de 8 a 14:40.  

- Treballar a partir del moodle i videoconferències Meet amb els alumnes  

- Seguiment dels deures i de les videoconferències a la graella del drive perquè el tutor 

individual pugui fer el seguiment dels seus alumnes.  
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- Graella al drive en la que els i les tutors/es individuals apuntaran la informació més 

rellevant dels seus alumnes i famílies.  

- Contacte per telèfon i videoconferències amb les famílies per part dels tutors/es individuals 

. 

- La feina setmanal es penjarà el dilluns a les 8 i el termini de presentació de les tasques 

acabarà el proper dilluns a les 8 del matí. (L’atenció de l’alumnat per part del professorat 

finalitzarà el divendres a les 14:40 i fins el dilluns a les 8 del matí) 

 
 
 

En tots els casos que impliqui confinament de l’alumnat es deixarà un ordinador en 
préstec a l’alumnat que no en disposi a casa seva i un aparell de MIFI si no disposen 
d’internet .  


