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BENVINGUDA 

Ens retrobem un altre curs amb la voluntat renovada de col·laborar en 
l’educació dels vostres fills i de les vostres filles.  

Conèixer el que fem a l’institut i la intenció amb què ho fem és el primer 
pas per fer possible la col·laboració.  

Aquest dossier pretén ser un instrument de comunicació i de consulta per 
conèixer millor el funcionament del centre. 

I per aquest motiu, perquè ens conegueu millor, us volem donar a conèixer 
el camí cap a una transformació educativa que va començar ara farà tres 
cursos. 

Segurament haureu sentit a parlar molt d’innovació, és una paraula que 
està en boca de tothom i que sovinteja en els mitjans de comunicació: 
Escola Nova 21, Xarxes per al canvi, l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de 
setembre, sobre el reconeixement de la innovació Pedagògica del 
Departament d’Ensenyament, etc.   

En aquest marc el nostre institut va fer una aposta per una transformació 
educativa responsable.  

Què significa això? 

Innovar sembla que vulgui dir canviar-ho tot, que qualsevol canvi pel fet de 
ser un canvi, ha de ser millor; per això ens agrada més parlar de 
transformació perquè volem millorar el que fem, de fet, la millora contínua 
ha format i forma part de l’ADN del centre. L’objectiu últim és posar 
l’alumne al centre del seu procés d’aprenentatge. 

Com ho hem fet fins ara? 

 Estudiant els projectes educatius de la primària intentant donar-los 
continuïtat per tal que els nois i les noies no es trobin un salt massa 
gran quan arribin a la secundària. 

 Incorporant el treball per projectes en els cursos de primer i segon 
d’ESO amb l’objectiu de potenciar el treball cooperatiu, la 
transversalitat entre les àrees i el coneixement significatiu i 
globalitzat. 
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 Donant importància a l’ús dels dispositius mòbils, tenint en compte 
que el nostre alumnat ha d’assolir plenament la competència digital.  

 Despertant vocacions científiques i tecnològiques però sense oblidar 
l’humanisme que forma part de la globalitat de la persona. En aquest 
sentit estem treballant amb la nostra administració educativa per 
oferir a l’alumnat la possibilitat de cursar el Batxillerat Internacional.  
Aquesta oferta redundarà no només en una millora per a l’alumnat 
que la cursi sinó per al centre en general. 

 Treballant per la cohesió social, la mediació per a la resolució dels 
conflictes, el respecte a les minories i la coeducació. Aquests són  
eixos clau del nostre projecte educatiu que estan en marxa a través 
de les diferents comissions: Mediació, Coeducació, Orientació 
educativa, etc.  

 

Què ens plantegem de cara a aquest curs acadèmic? 

Per aquest curs ens plantegem uns altres reptes importants: 

 Donar continuïtat al treball competencial fet a 1r i 2n d’ESO a través 
de la metodologia de l’ABP (aprenentatge basat en problemes) a 3r 
d'ESO. El curs passat el professorat es va formar per afrontar aquest 
repte.  

 Enfortir la coordinació amb primària i molt especialment amb l’Escola 
Dr. Ferran i Clua. Compartim espais i volem compartir també projecte 
educatiu, teixir junts un gran projecte. Hi hauran activitats 
compartides entre l’alumnat de primària i de secundària i 
coordinacions entre el professorat. Rebrem el suport dels mentors de 
la Xarxes per al canvi en aquest sentit. 

 Consolidar el currículum competencial a l’ensenyament obligatori 
(Ordre de currículum de 2015) i fer un canvi de mirada cap a 
l’avaluació (Ordre d’avaluació de juliol de 2018) perquè aquesta es 
converteixi en un instrument de formació per a l’alumne. 

En conclusió, ens trobem davant de molts reptes i il·lusions que tenen un 
denominador comú fer de l’institut un espai de treball, de creixement i de 
formació únic. 

Moltes gràcies per fer-nos confiança. 
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1. Informacions acadèmiques 

Calendari escolar curs 2018-2019 

Segons el calendari oficial per al curs acadèmic ORDRE ENS/60/2018, de 

6 de juny per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 
2018-2019 per als centres educatius no universitaris de 

Catalunya i el Document per a l’organització i el funcionament dels 
centres públics d’educació secundària, les classes comencen el dia 12 de 
setembre i finalitzaran  el dia 21 de juny de 2019. 

Durant el curs 2018-2019, els períodes de vacances escolars seran: 

NADAL: Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós 
inclosos. 

SETMANA SANTA: Del 13 d’abril al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos. 

En el marc d’aquest calendari cada centre compta amb tres dies festius de 
lliure disposició, els quals ja han estat aprovats pel nostre Consell Escolar, i 
són: 

2 DE NOVEMBRE 

7 DE DESEMBRE 

4 DE MARÇ 

(i també el 24 de setembre, La Mercè) 

 

i els que pugui determinar l’ajuntament de la ciutat per a l’any 2019. 

 

Horari general de les activitats del centre 

1. Respecte als alumnes d'ESO: 

 Les classes començaran a les 8:00 h i acabaran a les 14:40 h. 
L'horari lectiu:   
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                     Matí 

1a hora 

2a hora 

De  8:00  a   9:00 h. 

De  9:00  a 10:00 h. 

Esbarjo De 10:00 a 10:20 h. 

3a hora 

4a hora 

De 10:20 a 11:20 

De 11:20 a 12:20 

Esbarjo De 12:20 a 12:40 h. 

5a hora 

6a hora 

De 12:40 a 13:40 h. 

De 13:40 a 14:40 h. 

            

Composició del currículum 

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa de 4 anys. 

Les àrees que l’alumnat treballa s’organitzen en diferents tipus de matèries: 

1. Les matèries comunes que desenvolupen les capacitats i els 
continguts d’ensenyament de caràcter preceptiu establerts en el 
currículum corresponent de les diferents àrees. 

 

2. Les matèries optatives: 

a) que permeten aprofundir en aquestes capacitats obligatòries per a 
tots els alumnes (matèries d’aprofundiment i d’ampliació). 

b) que inicien el treball en altres àrees d’interès des del punt de vista 
de l’educació integral i orienten professionalment. 

c) que permeten realitzar activitats de reforç per aconseguir les 
competències bàsiques. 

 

3. Els Treballs de síntesi (Projectes, Vela, Viatge d’estudis) que ajuden 
a adquirir una visió global del treball realitzat durant el curs escolar.  

A 4t d’ESO, amb el desplegament de la LOE: 

Tot l’alumnat de 4t curs d’ESO ha de cursar les matèries comunes 
següents: 

1. Ciències socials, geografia i història 

2. Matemàtiques 



       INS L’Alzina DOSSIER REUNIÓ DE FAMÍLIES      Curs 2018/2019 

 

 

7 

3. Llengua catalana i literatura 

4. Llengua castellana i literatura 

5. Llengua estrangera 

6. Educació ètica cívica 

7. Educació física 

A més de les matèries anteriors, cada alumne/a haurà de cursar tres 
matèries optatives específiques d’entre les següents: 

1. Biologia i Geologia 

2. Economia i Emprenedoria 

3. Educació Visual i Plàstica 

4. Filosofia 

5. Física i Química 

6. Física i Química i Ciències Aplicades 

7. Informàtica 

8. Llatí 

9. Música 

10. Segona llengua estrangera (Francès). 

11. Tecnologia 

Les matèries optatives específiques serviran per consolidar aprenentatges 
bàsics i poden ser útils en estudis posteriors o per incorporar-se al món 
laboral. 

L’acció tutorial 

Cada grup classe té assignat un professor/a tutor/a que fa una tasca 
educativa de tots aquells valors, normes de convivència i altres qüestions 
que formen part de la formació integral de l’alumnat. 

A més a més cada alumne/a té assignat un/a tutor/a que vetlla per la bona 
marxa acadèmica. 
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La tutoria individualitzada 

Les funcions més importants del tutor/a en relació amb la tutoria 
individualitzada, i en col·laboració amb d’altres professors, són: 

 Conèixer la situació de cada  alumne/a amb la finalitat de facilitar el 
procés d’aprenentatge i el desenvolupament personal. 

 Fer un seguiment individualitzat de l’alumne/a, tant a nivell 
curricular com conductual. 

 Ajudar a trobar solucions positives quan hi hagi situacions de 
conflicte. 

 Col·laborar amb els pares/mares en el procés educatiu, rebre’ls i 
informar-los del progrés acadèmic i personal de l’alumne/a. 

 Acollir i facilitar la integració de l’alumnat que s’incorpori al llarg 
del curs. 

La tutoria amb el grup 

La tutoria amb el grup classe dedica una hora setmanal al desenvolupament 
del Pla d’Acció Tutorial (PAT), elaborat pel centre. 

A l’ESO, el Pla d’Acció Tutorial (PAT) inclou: 

 Activitats de dinàmica de grups amb la finalitat de facilitar als 
alumnes el coneixement  i la  col·laboració amb els  seus companys, 
per tal  d’aconseguir la màxima cohesió  possible. 

 Tècniques d’aprenentatge i hàbits d’estudi, molt importants per a 
obtenir un bon rendiment acadèmic, tal com: preparació 
d’exàmens, atenció a la memòria, realització d’esquemes, presa i 
organització d’apunts... 

 Educació en valors, atès que  l’escola ha d’assumir, en col·laboració 
amb els pares/mares, l’educació de determinats valors fonamentals 
per a una bona convivència i integració social, tal com: solidaritat, 
educació per la pau, respecte al medi ambient... 

 Finalment, dins de les classes de tutoria, es treballen tots aquells 
aspectes que fan referència al funcionament de les classes i a la 
marxa acadèmica de tot el grup. 
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L’avaluació 

L’avaluació de cada matèria la fa el professor/a, d’acord amb els criteris 
establerts en el corresponent departament, de forma contínua i avalua el 
grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de cada 
matèria.  

L’equip docent, coordinat pel tutor/a del grup, actua de manera col·legiada 
en tot el procés d’avaluació i en l’adopció de les decisions que es prenguin 
per a cada alumne/a.  

El 4 de juliol de 2018 va publicar-se la nova ordre d’avaluació de l’ESO 
(ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el 
procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a 
l'educació secundària obligatòria), per la qual cosa als butlletins de final de 

trimestre s'utilitzaran qualificacions qualitatives ─no assoliment (NA), 
assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent 

(AE)─ per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau 
d'assoliment de les competències. 

En el cas dels alumnes que no cursen una matèria perquè simultaniegen 
l'ESO amb estudis de música o dansa, que tenen una dedicació significativa 
a l'esport o en altres casos que determini el Departament d'Ensenyament, 
s’indicarà matèria convalidada (Conv.). En el cas dels alumnes que 
excepcionalment no cursen una matèria d'acord amb el seu PI, s’indicarà 
sense qualificació (SQ).  

El Treball de Síntesi de 1r a 3r i el Projecte de Recerca de 4t s'avaluen amb 
relació a les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits 
transversals que hi intervenen; per tant, no s'avaluen amb una qualificació 
específica. La informació sobre la seva realització s’inclourà en les actes en 
els termes: no fet(NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). Enguany els 
treballs de síntesi de 1r i 2n s’integraran amb els projectes dels cursos 
corresponents, a 3r es continuarà fent el Crèdit de Síntesi de vela i el 
Projecte de Recerca de 4t es realitzarà i s’integrarà en el viatge final 
d’estudis. 
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Al butlletí trimestral de cada període d’avaluació figuren els resultats de 
cada matèria, així com les observacions sobre diferents aspectes del treball 
de l’alumne/a, l’ actitud a classe, els treballs i l’interès per la matèria. 

Períodes trimestrals 

Primer trimestre: del 12 de setembre al 30 de novembre de 2018 

Segon trimestre: del 10 de desembre al 15 de març de 2019 

Tercer Trimestre: del  18 de març al 21 de juny de 2019 

  

Dates de lliurament d’informes i butlletins trimestrals: 

 Informes de preavaluació (1r d’ESO): 24 d’octubre (es penjaran al 
programa de tutoria). S’avalua l’actitud, l’assoliment de 
continguts/competències i el treball a l’aula i a casa. 

 Butlletins de la primera avaluació: 19 de desembre. 

 Butlletins de la segona avaluació:  27 de març. 

 Butlletins de la tercera avaluació: 14 de juny 

 Butlletins finals:  27 de juny. 

 Incidències i lliurament d’assabentats: 28 de juny 

Pel que fa a la recuperació de matèries pendents, els diferents 
Departaments didàctics, seguint el que diu la normativa, dissenyen 
activitats d’estiu de recuperació que es complementen amb una prova 
escrita i la presentació del dossier, al setembre. Les matèries a recuperar, 
així com els criteris de recuperació, són comunicats a les famílies en el 
butlletí de l’avaluació final, del qual cal retornar signat  l’assabentat. 

 

 Exàmens de l’avaluació extraordinària:  el 2 i 3 de setembre de 2019. 

Com podem ajudar els nostres fills/es a estudiar? 

 Animant-los a treballar, a esforçar-se per superar les dificultats, 
interessant-nos per les seves coses, revisant sovint l’agenda escolar, 
valorant-los adequadament, tenint bones expectatives en relació al 
seu futur, però tocant de peus a terra, fent-los conscients de les 
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seves capacitats i limitacions per contribuir a formar una correcta 
autoimatge i aconseguir l’autoestima imprescindible per al seu 
desenvolupament. 

 Ajudant-los a organitzar les sessions d’estudi fent-les compatibles 
amb altres activitats de formació o de lleure que realitzin. 

2. Organització 

Equip Directiu 

Directora Sra. Isabel Balaguer Millán 

Cap d’estudis Sr. David Febrer Lladó 

Coordinadora Pedagògica Sra. Esther Sobré Obiols 

Secretaria Sra. Mireia Cebrian Guarch 

Coordinacions 

Coordinadora de BTX Sra. Marga Gavilan Famadas 

Coordinadora d’activitats Sra. Laura García Ribot 

Coordinadora de 1r  Sr. Óscar Sagués San José 

Coordinadora de 2n  Sra. Anna Jané Teruel 

Coordinadora de 3r  Sra. Laia de Montserrat Buxó 

Coordinadora de 4t Sra. Felisa Pérez Sánchez 

Coordinació d’informàtica  Sr. Luis Rey Cabrerizo 

Coordinadora LIC  Sra.  Mercè Torres Martínez 

Coordinador de riscos laborals Sra. Yolanda Gil Torres 

Coordinador d’Esport Escolar Sr. Víctor Sánchez Santos 

Coordinadora de Màster Sra. Isabel Balaguer Millán 

Coordinador de Mediació Sr. Víctor Sánchez Santos 

Caps de Departaments  

Llengua Catalana Sr. Abraham Mohino Balet 

Llengua Castellana Sra. Felisa Pérez Sánchez 
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Matemàtiques Sr. Antonio Torrecillas Martínez 

Expressió Artística Sr. Toni Azor García 

Educació Física Sr. Víctor Sánchez Santos 

Ciències Socials Sra. Mercè Ferré Jané 

Ciències de la Naturalesa Sra. Carme Estellés Giral 

Tecnologia Sra. Laia Perelló Algueró 

Llengües Estrangeres Sra. Anna Jané Teruel 

Tutories  

GRUPS TUTOR/A 

1r A ESO Laura García, Toni Azor 

1r B ESO Albert García, Ione González 

1r C ESO Esther Martínez, Óscar Sagués 

1r D ESO Josep Calvo, Mireia Cebrian 

1r E ESO Carlos Osma, Víctor Sánchez 

2n A ESO Antònia García, Anna Jané 

2n B ESO Abraham Mohino, Montse Solsona 

2n C ESO Imma Cisa, Laura Clarasó 

3r A ESO Alejandro Garrido, Carme Estellés 

3r B ESO Raquel Martín, Antonio Torrecillas 

3r C ESO Laia Perelló, Laia Montserrat 

Aula Oberta Marta Serrano, Guillem Redolat 

4t A ESO Cristian Gallardo, Hortensia Ribas 

4t B ESO Felisa Pérez, Elena Muro 

4t C ESO Jesús Navarro, Esther Sobré 
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El professorat de l’INS l’Alzina per Departaments 

El professorat de l’INS l’Alzina per Departaments 

Àrea Nom Departament Didàctic Equip docent d’ESO 

O
R

IE
N

TA
C

IÓ
 Sra. Isabel Balaguer Millán Ciències Socials/Orientació 3r 

Sra. Edelmina Pagès Orientació 1r i 2n 

Sr. Guillem Redolat Puget Orientació 3r, AO 

Sra. Marta Serrano Zuñeda Orientació AO 

Sra. Marta Arteaga Camino Orientació 4t, AA 

LL
EN

G
Ü

ES
 I 

C
IÈ

N
C

IE
S 

SO
C

IA
LS

 

Sr. Josep Calvo Radua Llengua i literatura catalana 1r 

Sr. Abraham Mohino Balet Llengua i literatura catalana 2n/Batx 

Sra. Mercè Torres Martínez Llengua i literatura catalana 3r/Batx 

Sra. Esther Sobré Obiols  Llengua i literatura catalana 4t/Batx 

Sra. Esther Martínez Llengua i literatura castellana 1r/Batx 

Sra. Felisa Pérez Sánchez  Llengua i literatura castellana 4t/Batx 

Sra. Maria Peris Molina Llengua i literatura castellana 3r/Batx 

Sr. Alejandro Garrido Medina Llatí 2n/3r/4t/Batx 

Sra. Laura Clarasó Roure Llengua i literatura anglesa 1r/Batx 

Sra. Anna JanéTeruel Llengua i literatura anglesa 2n/Batx 

Sra. Laia Montserrat Buxó Llengua i literatura anglesa  3r/Batx 

Sra. Hortènsia Ribas Soler Llengua i literatura anglesa 4t/Batx 

Sra. Immaculada Cisa Mercadé Llengua i literatura francesa 1r/2n/3r/4t/Batx 

Sra. M. Carme Olmo Pérez Llengua i literatura anglesa 1r/Batx/AO 

Sra. Mercè Ferré Jané Ciències Socials 2n/Batx 

Sra. Raquel Martín (Rosa Brasal) Ciències Socials 3r/Batx 

Sra. Laura García Ribot Ciències Socials 1r 

Sr. Christian Gallardo Guillén Ciències Socials 4t/Batx 

Sra. Yolanda Gil Torres Ciències Socials 4t/Batx 

Sr. Víctor Geira Reverter Ciències Socials 2n/4t/Batx 

Sr. Jesús Navarro Lardiés Ciències Socials 1r/3r/4t  

C
IE

N
TÍ

FI
C

O
 

TE
C

N
O

LÒ
G

IC
 Sr. Antonio Torrecillas Martínez Matemàtiques 3r/Batx 

Sr. Carlos Osma López Matemàtiques 1r/Batx 

Sr. Albert Garcia Sempere Matemàtiques 1r/2n 

Sra. Elena Muro Figueres Matemàtiques 4t/Batx 

Sra. María Esteban Vinuesa Ciències de la Naturalesa 1r/Batx 
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Sra. Carme Estellés Giral Ciències de la Naturalesa 3r/Batx 

Sra. Eva Fernández Paradas Ciències de la Naturalesa 3r/4t  

Sra. Marga Gavilan Famadas Ciències de la Naturalesa 4t/Batx 

Sra. Ione GonzálezMeneses Ciències de la Naturalesa 1r/Batx 

Sra. Montse Solsona Bel Ciències de la Naturalesa 2n/3r 

Sra. Laia Perelló Algueró Tecnologia 3r/4t 

Sra. Dolors Ávalos Delgado Tecnologia 2n/1r  

Sra. Mireia Cebrian Guarch Tecnologia 1r 

Sr. Luis Rey Cabrerizo Tecnologia 4t/Batx 

EX
P

R
ES

SI
Ó

 i 

ED
U

C
A

C
IÓ

 F
ÍS

IC
A

 Sra. Antonia García Corbalán Educació Visual i Plàstica 2n/4t/Batx 

Sr. Òscar Sagués San José Educació Visual i Plàstica 1r/Batx 

Sr. Toni Azor García Música 1r/3r/4t 

Sr. David Febrer Lladó Educació Física 2n/Batx 

Sr. Víctor Sánchez Santos Educació Física 1r/2n/4t  

Sr. Xavier García-Bermejo Valls Educació Física 3r/Batx 

 

 

3. Funcionament de centre 

Conviure, que vol dir viure juntament amb algú altre, és inherent a la 
condició humana. Però, per tal que viure junts sigui agradable, cal establir 
unes normes acordades que tothom ha de respectar. De la mateixa manera 
que cal establir mesures correctores per a aquells que incompleixen 
aquests pactes.  

La convivència al centre 

Comportament general 

1. Cal que l’alumnat tingui una actitud de respecte cap al professorat en 
les seves respostes i maneres de fer, així com també cap a la resta de 
companys/es i altres persones del Centre o del servei de menjador. 

2. No es permeten les conductes violentes de cap tipus.   

3. L’Institut és  un lloc de treball, i el comportament de tots els seus 
membres s’ha d’ajustar a pautes més formals que les que poden 
seguir-se a l’àmbit privat, familiar o festiu. 
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4. L’alumnat té l’obligació de propiciar un ambient de treball positiu i 
respectar el dret de la resta de l’alumnat a no ser pertorbada 
l’activitat normal en les aules. A classe s’ha de mantenir atenció i 
silenci. 

Material de treball, instal·lacions 

5. És obligació de l’alumnat portar el material requerit. L’alumnat 
portarà sempre els llibres, eines i material que indiquin els/les 
professors/es. 

6. L’agenda escolar. Caldrà portar-la cada dia i mantenir-la neta. 
L’agenda no és en sentit estricte un bé privat de l’alumne/a, sinó un 
instrument amb diverses funcions, algunes didàctiques, ja que 
serveix perquè l’alumnat adquireixi bons hàbits de treball, i d’altres 
merament informatives. Similar a una llibreta d’exercicis, l’agenda 
pot ser revisada pel professorat quan sigui oportú. 

7. Les aules s’han de mantenir netes per dur a terme les diverses 
activitats acadèmiques. Cal utilitzar correctament el material de 
l’aula i les papereres, i evitar embrutar les taules, el terra i les parets. 
Cada grup destinarà un temps, si s’escau, a la neteja de les aules 
quan el tutor/a o bé el professor/a ho reclami. 

8. L’alumnat ha de tenir cura del material i de les instal·lacions que 
utilitza diàriament. Tot/a alumne/a que embruti o malmeti el 
mobiliari, les instal·lacions, el material haurà de netejar-lo, reparar-lo 
o reposar-lo. 

9. No es pot menjar, ni mastegar xiclet a les aules, tallers, passadissos, 
ni als recintes tancats del centre. 

10. En acabar cada sessió l’alumnat, sota la supervisió del professor/a, ha 
de deixar les taules i cadires totalment ordenades, el material recollit 
i, en general, l’aula en condicions de ser utilitzada per altres grups. 
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Circulació pel centre i pels voltants 

11. Les entrades i sortides de l’institut es faran de forma ordenada i 
sense córrer, cridar ni fer sorolls dins de l’edifici. El mateix 
comportament és aplicable en els trasllats de canvis d’aula. 

12. A l’interval entre dues classes en una mateixa aula, els/les alumnes 
romandran a l’aula. No es pot sortir al passadís. Si cal desplaçar-se a 
alguna altra aula, es farà amb rapidesa per no arribar tard. 

13. En cas que falti algun professor/a, l’alumnat romandrà a classe sota 
la vigilància del professorat de guàrdia, aprofitant l’hora per 
treballar. 

14. Les escales i els passadissos són espais per transitar; per tant, no es 
pot seure ni ocupar les escales del centre.  

15. Durant el temps d’esbarjo, l’alumnat no podrà romandre a les aules, 
tallers, laboratoris i passadissos del Centre, exceptuant aquells que 
hagin de complir sanció per faltes o amonestacions o en ocasions 
especials. 

16. Pel que fa als mòbils i aparells reproductors d’àudio han d’estar 
guardats i desconnectats en tot el recinte escolar amb excepció de 
les pistes a les hores d’esbarjo, on l’alumnat de 3r i 4t hi va a 
esmorzar i esbargir-se. En cas d’incompliment d’aquesta norma, es 
prendran les mesures escaients. El Centre no es farà responsable dels 
objectes perduts o robats. 

17. En el cas de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, que fan servir iPad, han de 
complir estrictament les normes d’ús del dispositiu que se’ls lliurarà 
en sessió de tutoria. 

18. S’ha de respectar la tranquil·litat dels veïns. Per això, no es pot jugar 
als passatges que porten al centre. 

Assistència i puntualitat 

19. L’assistència a classe és obligatòria per a tot l’alumnat.  

a. En el cas de l’alumnat d’ESO això està clarament fixat per la 
llei. 
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20. L’assistència de l’alumnat a les activitats organitzades pel Centre és 
també obligatòria. En cas que sigui voluntària, serà especificada pels 
professors i professores que en siguin responsables. 

21. Les portes de l’Institut s’obriran a les 7,55 i es tancaran a les 8,05. 
Tots els/les alumnes que arribin tard podran entrar a les 8,15 i aniran 
cap a classe, on el professor/a anotarà en el programa de tutoria el 
retard. El mateix procediment s’aplicarà a la tornada del pati. 

22. L’acumulació de tres retards a primera hora del matí comportarà una 
falta greu que serà sancionada amb l’obligatorietat de venir una 
tarda al centre prèvia notificació de cap d’estudis. 

Control d’assistència 

Cal sol·licitar justificació de totes les faltes d’assistència amb el resguard 
oficial que es pot obtenir a Consergeria o bé a la web del centre. Sempre 
que sigui possible, s’adjuntarà grapat el comprovant oficial (segells de 
organismes oficials, informes mèdics, etc.) que acrediti la sol·licitud de 
justificació. 

Justificació de faltes d'assistència 

1. Si la família coneix prèviament el motiu d'una absència, convé que ho 
comuniqui per escrit al tutor/a o telefònicament al centre. Si està malalt, 
cal que telefoni i ho digui.  

2. Sempre que hi hagi una absència, caldrà a posteriori dipositar a la bústia 
d’enfront de consergeria el full de justificació d'absència degudament 
emplenat.   

3. Criteris de justificació d'absències: 

a. Tota absència d'hores soltes al centre ha d'estar obligatòriament 
documentada (justificants mèdics, certificats ...). 

b. Els pares/mares poden justificar fins a dos dies seguits per 
malaltia, però al tercer s'haurà de justificar documentalment. 

c. No es justificaran les faltes d’assistència per motiu d’haver-se de 
preparar un examen. 
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d. No es justificaran les faltes d'assistència a classe per motiu 
d'haver-se adormit. 

e. No es justificaran els retards a les classes. 

f. Tampoc es justificaran aquells motius que es considerin 
improcedents. 

g. La sol·licitud de justificació s’ha de lliurar no més tard dels cinc 
dies després de la reincorporació al centre. 

Sancions i mesures correctores 

En el Decret 102/2010 de 3 d’agost (DOGC núm. 5686 – 05/08/2010) 
s’estableix que els centres en exercici de la seva autonomia aprovin les 
normes de funcionament (NOFC) i estableixin: 

 Es poden corregir i sancionar, d’acord amb el que disposa aquest títol, 
els actes contraris a les normes de convivència del centre així com les 
conductes greument perjudicials per a la convivència, tipificades en 
aquest Decret com a falta, realitzades per l’alumnat dins del recinte 
escolar o durant la realització d’activitats complementàries i 
extraescolars i en els serveis de menjador i transport escolar. 

 Igualment, poden corregir-se i sancionar-se 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 qualsevol membre de la comunitat educativa o el centre en 
conjunt. 

La mediació escolar 

El nostre centre disposa, des de fa uns quants anys, d’un Equip de Mediació 
que col·labora en les tasques orientades a crear i mantenir un bon ambient 
entre els membres de la comunitat educativa.  

El servei de mediació té com a objectiu resoldre els conflictes quotidians 
com ara diferències de parer, amistats trencades, desconfiances, 
malentesos, “bromes pesades” que no fan riure sinó patir... És a dir, 
aquestes dificultats puntuals en les quals el diàleg és l’element primordial 
com a eina de possible solució. 
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L’equip de mediació està integrat per voluntaris/àries que s’han preparat 
per fer aquesta tasca. Però els autèntics protagonistes en un procés de 
mediació són les persones que opten per encarar  les seves dificultats i 
volen resoldre-les de forma positiva, aprenent dels errors i adquirint noves 
habilitats. 

El procés de mediació no suposa sancions ni càstigs, ni expulsions ni 
intervenció dels membres de la família. 

4. Altres informacions 

Hores de guàrdia 

L’absència d’un/una professor/a serà coberta pel professorat de guàrdia.  

A les hores de pati, hi ha quatre professors/es de guàrdia, dos al pati i dos a 
les pistes. Els alumnes de l’ESO en cap cas poden sortir del centre. 

L’alumnat a les hores de pati no pot jugar amb pilotes de cuir, ja que els 
cops poden resultar perillosos. Ho ha de fer amb pilotes toves. El pati i les 
pistes han de quedar nets en acabar l’esbarjo, per tant us recomanem que 
feu ús d’embolcalls reutilitzables per reduir el nombre de deixalles; amb 
aquesta finalitat també s’han instal·lat unes papereres a l’entrada. 

Administració de medicaments a l’alumnat 

No es poden administrar medicaments a l’alumnat. Només de manera 
excepcional i si és imprescindible, els pares/mares o tutors legals hauran 
d’aportar un escrit on es demani i s’autoritzi el personal del centre a 
administrar la medicació prescrita. 
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Sortida d’alumnat en hores lectives 

Durant l’horari lectiu sovint es produeixen situacions que impliquen la 
sortida del centre d’algun alumne/a (trobar-se malament, anar al metge...). 
En aquests casos, hauria de ser la mare o el pare qui ve a buscar-los, però 
no sempre és possible.  Tot seguit, es concreta el protocol a seguir. 

Si el ve o la ve a buscar la mare o el pare: Haurà d’omplir i signar un 
document que estarà a consergeria justificant que s’emporta  l’alumne/a. 

Si es tracta de visites programades periòdiques i l’alumne/a ha de marxar 
sol: Abans que comencin les visites la família haurà d’aportar la 
documentació que acrediti aquestes sortides i una autorització signada 
concretant els dies i les hores de sortida del centre. L’alumne/a es 
presentarà al professorat de guàrdia i aquest comprovarà que pot sortir i en 
donarà el consentiment. 

Si l’alumne/a es troba malament i la família no pot venir: Si el professorat 
del centre valora que l’alumne/a no està en condicions de marxar sol/a cap 
a casa i la família no pot venir, el centre pot optar per trucar al 061 perquè 
l’atenguin. 

Si la família demana que l’alumne/a marxi sol/a cap a casa, caldrà que 
enviïn un correu electrònic al centre a8039057@xtec.cat autoritzant a 
l’alumne/a a marxar a casa.  També poden enviar un missatge al mòbil de 
l’institut 637 358 836. En aquest missatge haurà de constar el nom, 
cognoms i DNI de la persona que autoritza, si és el pare o la mare, si 
autoritza la sortida de l’alumne/a i si ho farà sol o acompanyat d’algun 
familiar o persona designada (caldrà posar el nom d’aquesta persona). 
L’alumne/a podrà marxar quan es comprovi la recepció del correu 
electrònic. 

Comunicació amb les famílies 

A principi de curs es farà una reunió de pares/mares per tutories per tal 
d’explicar-los aquells aspectes que caracteritzen el nivell educatiu dels/de 
les vostres fills i filles i d’altres aspectes generals d’organització del centre.  
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A 3r d’ESO es farà una segona reunió a principis del 3r trimestre, per tal 
d’informar els pares/mares sobre les matèries optatives a 4t. Aquesta 
reunió es planificarà conjuntament amb el departament d’Orientació del 
centre i comptarà amb el seu suport. 

Els pares/mares de l’alumnat podran sol·licitar una entrevista amb el/la 
tutor/a dels seus fills sempre que ho creguin convenient, amb una setmana 
d’antelació i segons l’horari assignat pel centre a cada tutor/a. D’aquest 
horari, els pares/mares n’hauran estat informats. 

Cada tutor/a d’un grup d’alumnes haurà de realitzar com a mínim una 
entrevista durant el curs amb cada una de les famílies de l’alumnat de la 
tutoria que li correspongui.  

Si el professorat no pogués entrevistar-se amb una família per qualsevol raó, 
ho comunicarà a l’equip directiu del centre, el qual prendrà les decisions 
oportunes en cada cas. 

Les famílies que ho sol·licitin també es podran entrevistar amb qualsevol 
membre de l’equip directiu. Cal demanar cita prèviament.  

Funcionament del programa de tutoria  

El curs 2010/2011 es va posar en marxa un programa informàtic de gestió 
de tutoria via web i el curs 2018/2019 continuarà en funcionament. Els 
pares/mares rebran un nom d’usuari i una contrasenya i tindran accés a la 
informació tutorial referent al seu fill/a. A través d’aquesta aplicació podran 
conèixer: faltes d’assistència, justificades o no, retards, amonestacions, 
expulsions, manca de deures, etc. És molt important consultar 
setmanalment l’aplicatiu per conèixer les incidències en relació amb els 
vostres fills i les vostres filles ja que a partir d’aquest curs desapareixen 
les amonestacions en paper.  

Amb caràcter general, no s’avisarà telefònicament ni via SMS a les famílies 
amb l’excepció de si s’ha faltat a primera hora del matí; aleshores,  els 
familiars responsables rebran un SMS assabentant-los de les faltes 
d’assistència. En altres circumstàncies, només es farà en aquells casos en 
què el tutor/a  ho consideri pertinent.  
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Carta de compromís educatiu 

L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, 
en el marc del projecte educatiu del centre, com el document que expressa 
els objectius per assolir un entorn de convivència i respecte pel 
desenvolupament de les activitats educatives.   

La finalitat de la carta de compromís educatiu és potenciar la comunicació, 
participació, implicació i compromís entre els centres i les famílies per dur a 
terme una acció coherent i coordinada en l’educació dels joves. 

La concreció dels compromisos que es formalitzin a través de la carta de 
compromís requereix la priorització dels valors que, d’acord amb el 
projecte educatiu, el centre vol impulsar en la formació de l’alumnat. 
Aquests valors s’hauran d’adequar a cada etapa i nivell educatiu. Amb 
caràcter general, són valors especialment rellevants l’educació en l’esforç i 
en la responsabilitat, en la sociabilitat i en l’autonomia personal. En l’ESO, 
la carta de compromís ha de tenir en compte la corresponsabilitat del 
centre i de la família en el procés d’orientació de caràcter personal, 
acadèmic i, si escau, professional de l’alumnat per poder assolir la 
maduresa personal, la presa de decisions i la integració social. 

 

5. COMUNICACIONS 

Per tal de fer més eficient el seguiment de l’alumnat i el desenvolupament 
de la tasca docent, es demana als pares, mares o tutors legals que ens 
mantinguin informats d’aquelles qüestions que ens ajudin a gestionar la 
nostra feina,  com ara: 

 Faltes d’assistència al centre 

 Malalties i previsió de durada 

 Altres informacions d’interès 

Per altra banda, el centre, a través de diferents mitjans (blocs, web, 
newsletter, TokApp), procurarà mantenir informada la comunitat educativa 
d’aquells fets i actes que són  del seu interès. 

 

Consergeria 933 409 850 

Correu electrònic a8039057@xtec.cat 



       INS L’Alzina DOSSIER REUNIÓ DE FAMÍLIES      Curs 2018/2019 

 

 

23 

Web del centre http://www.alzina.cat 

 
 
Instruccions d’accés al programa de tutoria 

1. Accés a través de la web del centre: www.alzina.cat/ 

2. Hi ha l’enllaç Programa de tutoria que ens porta a una finestra 
d’identificació, on s’ha d’introduir l’identificador i la contrasenya que 
se’ls ha lliurat a la reunió de pares. Un cop introduïdes les dades 
veuran una pantalla com la que es mostra més avall. 

3. És molt important que entreu a Configuració/El meu compte i 
introduïu el número de mòbil i el correu electrònic on voleu rebre els 
avisos de l’aplicatiu tutoria. A l’apartat Ajuda teniu accés a un manual 
sobre els usos de l’aplicatiu. 

 

4. Per consultar les incidències cal prémer l’opció “Incidències” del 
menú superior. 

 

 

 

6. Anotacions 

 

 

http://www.alzina.cat/
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