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I. INTRODUCCIÓ: ANÀLISI DEL CONTEXT 
El nostre centre fou creat el 1978. Durant aquests anys, envoltats de natura en un paratge tranquil 
on estudiar i treballar esdevé un plaer, hem dut a terme una tasca educativa completa de la qual 
han gaudit molts joves que ara comencen la seva vida professional dintre de la nostra comunitat, o 
que ja fa uns anys que l’han començada. Aquest Institut va néixer gràcies a la voluntat del poble, 
que ha volgut sempre que els seus adolescents es formessin prop de l’entorn familiar i amb les 
millors garanties per al seu futur. El Projecte Educatiu del Centre marca com a fita l’establiment 
d’una educació integral en la qual tant la vida estrictament acadèmica com la relació entre els 
companys, el professorat i tots els membres de la comunitat educativa, es basi en la llibertat, la 
tolerància i el respecte mutus. 

1. TIPOLOGIA ESCOLAR 
Titularitat: Institut d'educació Secundària depenent de la Generalitat de Catalunya. 
Nivell educatiu: Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. 
Número d'unitats: De 17 a 20. 

2. SITUACIÓ SÒCIO- ECONÒMICA I CULTURAL DE LA ZONA 
La tipologia urbana i arquitectònica del poble és de tipus ciutat residencial de cases unifamiliars 
aïllades o plurifamiliars de baixa densitat, jardins, carrers arbrats i edificis notables que basteixen 
un patrimoni arquitectònic important. Hi figuren també, com a exponent de certes èpoques de forta 
immigració o necessitats d'altres tipus d'habitatges, alguns conjunts o barris de blocs de pisos i 
actuacions singulars com l'edifici del Walden 7. 

Pel que fa a l'estructura demogràfica del municipi és important destacar que, des de 1975 fins a 
l'actualitat Sant Just presenta un creixement relatiu positiu en comparació amb altres municipis. 
Analitzant els components del creixement demogràfic, veiem que es dóna un saldo migratori 
positiu i un creixement vegetatiu relativament baix. Això es degut principalment a la forta atracció 
que exerceix Sant Just com a lloc de residència i a les característiques socioculturals de la 
població, que origina una tipologia predominant amb uns índexs baixos de natalitat. Altra 
característica a ressaltar és que la densitat de població és una del les més baixes d'entre els 
municipis de la comarca del Baix Llobregat i de l'àrea metropolitana de Barcelona. 

L'Institut de Batxillerat és l'únic centre públic de secundària que hi ha a la població. Va néixer l'any 
1978 fruit d'una pressió popular que va lluitar perquè els nois i noies santjustencs no haguessin de 
marxar fora del poble a fer els estudis de batxillerat. L'alumnat té unes característiques pròpies, 
lligades al context social, econòmic i cultural de Sant Just Desvern. En general són fills de classe 
mitjana i mitjana alta (funcionaris, professions liberals, tècnics superiors, comerciants…, i 
fonamentalment de cultura urbana. Tot i això, s'hi mantenen encara arrels d’una certa ruralia 
tradicional, sobretot en les dotzenes de famílies que són a Sant Just Desvern des de moltes 
generacions enrere, algunes de les quals encara és dediquen a l'agricultura. El nombre d'alumnes 
és a la ratlla dels 550. El professorat és molt estable i no varia gaire d'un curs a l'altre perquè la 
majoria hi té la plaça definitiva. Hi ha al voltant de 50 professors, 3 conserges, 2 administratius, 
personal de cuina, monitors/es i personal de neteja. 

3. PRECEPTES LEGALS 
La nostra activitat educativa s'inscriu dintre de l'esperit i la normativa que configuren: 
La Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució, l'Estatut, , la LOGSE, LODE, LOE, la 
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Llei de Normalització Lingüística i la normativa que el Departament d'Ensenyament estableix cada 
any, ROC (Reglament Orgànic de Centres d’Educació Secundària Obligatòria) (Veure annex 1). 

4. ESTRUCTURA DEL CENTRE 
Hi ha tres edificis, un d'ells, el petit, és el Gimnàs. L'Institut compta amb un extens jardí d'arbres 
centenaris. L'entorn és gairebé rural. No hi ha grans edificis al costat. Hi ha tres pistes de bàsquet, 
dos de futbol i una pista de voleibol. 

EDIFICI VELL  Hi ha 15 aules-classe, 2 aules de desdoblament, 1 aula multi-funcional i aules especials de: 
Música, Informàtica (3 aules), Sala de professors i departaments de Anglès, C. Socials, Filosofia, Religió, C. 
Naturals, Tecnologia, Matemàtiques, Física i Química, Francès, Llatí, Dibuix, Català i Castellà. Laboratoris 
de Física, de Química i de Ciències Naturals. Biblioteca: Dotada amb uns 5.000 llibres i material didàctic.  

EDIFICI NOU  Hi ha 8 aules-classe, 1 aula de desdoblament, 1 sala de reunions, i tallers de Tecnologia, 
Sala d'Actes, aula de Música, vestidors per Educació Física i bar- menjador. També hi ha l'administració 
amb: Consergeria , Secretaria i despatxos de: Direcció, Cap d'Estudis, Secretaria , Departament d’orientació 
4 despatxos-Tutoria , Sala de professors i seu de l´AMPA.  

 
II. NOTES D'IDENTITAT DEL CENTRE 

1. PLURALISME, VALORS DEMOCRÀTICS I LAÏCITAT 
El nostre centre accepta la responsabilitat de formar el seu alumnat en el marc del conjunt de 
valors, actituds i normes que caracteritzen una societat plural i democràtica, i procura que aquesta 
formació abasti totes les dimensions importants d'una educació integral. És per això, que vetllem 
perquè la vida de relació en el centre s'orienti cap a la tolerància, la llibertat, la responsabilitat i el 
diàleg, a la vegada que treballem perquè aquests valors serveixin de fonament a qualsevol 
activitat educativa i s'incorporin a la seva programació. 

El nostre centre es defineix com laic i pluralista. És per això que no fem adoctrinament, ni 
permetem cap mena d'intransigència o fanatisme que pugui ser discriminatori per a cap alumne/a, 
la seva família, el professorat o el personal d'administració i serveis. D'altra banda, l'Escola pública 
no pot defugir l'obligació de donar a conèixer les qüestions religioses als seus alumnes. Ara bé, 
creiem que l'Escola pública ha de presentar la religió bàsicament com un fet social, cultural i 
històric des d'un enfocament pluralista i respectuós amb les opcions ideològiques en general, i, 
dins d'aquestes, les conviccions sobre el fet religiós tant de professors com d'alumnes. 

1.1. Valors generals 

- Respecte a la diversitat sociocultural, ideològica i de costums de tots els membres de la 
comunitat escolar. 

- Respecte per la llengua de tots els membres de la comunitat educativa. 

- Reconeixement de la igualtat de drets i deures de totes les persones integrants d'aquesta 
comunitat. 

- Respecte a la llibertat de reunió, expressió i participació en la vida del centre de tots els membres 
de la comunitat escolar, dins el respecte a altri. 

- Rebuig de qualsevol tipus de dogmatisme, comportaments i idees violentes, autoritàries o 
prepotents. 

- Respecte a l'entorn i als béns, tant privats com col•lectius. 

- Rebuig de qualsevol tipus d'actuació que entorpeixi el desenvolupament de les activitats 
educatives o atempti contra el dret de viure en un ambient saludable. 
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- Estímul continuat del desenvolupament de la personalitat pròpia i aliena, en totes les seves 
capacitats d'enriquiment físic i cultural. Consciència que aquest desenvolupament serveix per a la 
seva futura inserció social i professional. 

1.2. Actituds generals 

1.2.1. Envers les altres persones: 

- Acceptació de l'alteritat i la diferència: respectar i acceptar opinions i situacions que poden ser 
distintes a les pròpies idees, criteris, interessos i/o maneres de viure. 

- Participació: integrar-se en projectes comuns i col·lectius de forma responsable i activa. 

- Solidaritat: responsabilitzar-se activament davant de situacions que, encara que no 
personalment, sí afecten a la resta de la col·lectivitat, ja sigui de forma puntual o permanent. 

1.2.2. Envers la pròpia persona: 

- Autonomia: actitud de buscar individualment els recursos necessaris per resoldre situacions 
concretes. 
- Coneixement de les pròpies possibilitats: prendre consciència de la pròpia situació de partença i 
de les possibles vies d'avenç. 

- Interès per superar-se: voluntat de millora referida tant a l'àmbit personal com col·lectiu. 

- Esperit crític i reflexiu: raonar lògicament i analítica, tot superant prejudicis i preconcepcions 
davant de situacions noves o habituals. 

- Creativitat: actitud oberta a tot tipus de manifestacions culturals, independentment de les opcions 
personals preses. 

1.2.3. Envers el treball: 

- Planificació i constància en el treball. 
- Disposició a treballar en equip. 
- Autonomia en el procés d'aprenentatge. 
- Mètode, criteri i rigor en l'execució de treballs. 
- Cura en la presentació de treballs 

1.3. Normes generals 

- Correcció en el tracte amb totes les persones de la comunitat escolar. 
- Respecte per l'àmbit d'estudi en qualsevol dependència del centre. 
- Assistència a les activitats organitzades pel centre. 
- Puntualitat en l'assistència a classe. 
- Tenir cura de l'entorn (mobiliari, instal·lacions, material didàctic, etc.). 

1.4. Coeducació 

Entenem la coeducació com el procés d'educar per a la igualtat sense cap mena de discriminació 
per raó de sexe. És per això que posem especial cura perquè continguts, models i activitats 
educatives no siguin discriminatòries, perquè els nois i noies tinguin les mateixes oportunitats 
d'instrucció i orientació, i perquè puguin participar a la vida del centre amb el mateix grau d'igualtat 
i responsabilitat. 



6 
 
 
 

2. LLENGUA  D'INSTRUCCIÓ-APRENENTATGE 
Atès que el nostre centre és una Institució Educativa depenent de la Generalitat de Catalunya i 
tenint en compte el context social i cultural en què es troba, el centre posa i posarà tots els seus 
mitjans i recursos per tal que el català sigui la llengua de comunicació tant en l'àmbit de 
l'ensenyament-aprenentatge com en l'àmbit de les seves relacions institucionals i administratives. 
Simultàniament vetlla i vetllarà perquè tot l'alumnat assoleixi un domini satisfactori de la llengua 
castellana. 
Donat que la tolerància és un dels valors que orienten les relacions interpersonals en el centre, 
cap membre de la comunitat educativa podrà ser discriminat per la seva llengua. 

3. L'EDUCACIÓ COM A PROCÉS INTEGRAL 
Ens plantegem l'educació com una tasca col•lectiva i d'equip, adreçada al desenvolupament 
integral de l'alumnat. Per aquest motiu fem de l'acció tutorial l'eix vertebrador del conjunt 
d'activitats que contribueixen a la formació integral del nostre alumnat, des de la dinamització del 
grup-classe i la coordinació de l'activitat educativa entre el professorat i les persones responsables 
de l'alumne/a, a l'orientació acadèmica, personal i professional de l'alumnat. 

4. OPCIONS METODOLÒGIQUES 
Entenem el fet educatiu, i la mateixa institució escolar, des de la perspectiva de la seva 
complexitat i incertesa, i com un fet amb profundes implicacions morals. Amb això, volem fer palès 
que cada context educatiu és diferent, que no existeixen fórmules ni estratègies de validesa 
universal i que és necessari legitimar qualsevol intervenció educativa (finalitats, mètodes, 
decisions i accions) i adequar-la a les particularitats dels individus i del grup on s'aplica. És per 
això que fem del diàleg entre els membres de la comunitat educativa -equips de professorat, 
comissions d'alumnes, associació de mares i pares de l'alumnat- un recurs fonamental per 
resoldre tota mena de conflictes. 

Fem de la tasca educativa una crida constant cap una actitud activa de l'alumnat en la seva pròpia 
formació, fomentant la capacitat d'iniciativa per tal que pugui arribar a ser i a actuar de manera 
autònoma i responsable. 

Cerquem mètodes i recursos motivadors i gratificants que dins d'un clima de confiança puguin 
superar la dissociació entre el currículum escolar i l'extern. 

Propiciem l'opcionalitat, dins dels límits que permeten els nostres recursos, cercant sistemes 
motivadors per atendre la diversitat. 

Orientem la pràctica educativa pels camins de la crítica, l'autonomia personal, la col·laboració i el 
respecte a altri, i donem tanta importància a l'adquisició de conceptes bàsics, habilitats i tècniques 
d'aprenentatge com a la vida de relació i participació, la comprensió i lliure expressió d'idees i 
l'enteniment crític dels problemes i conflictes humans. 

5. MODALITAT DE GESTIÓ INSTITUCIONAL 
L'organització del centre en tots els seus vessants -horari, acadèmic, pedagògic i administratiu- 
està en funció per una part de les Resolucions anuals que donen instruccions per a l'organització i 
el funcionament dels centres docents públics d'ensenyament secundari de Catalunya i per altra 
part dels nostres objectius educatius i del nostre context social i econòmic. 

El Consell Escolar és el màxim òrgan decisori del centre pel que fa a la gestió econòmica i 
acadèmica i a l'organització i el funcionament general. El formen els càrrecs unipersonals que 
recull la normativa vigent (Direcció, Cap d'Estudis i Secretari -aquest últim amb veu però sense 
vot-), tres representants dels alumnes, tres representants dels pares d'alumnes, un representant 
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de l'AMPA., sis representants dels professors, un representant del personal d'administració i 
serveis i un representant de l'Ajuntament. 

L’AMPA col·labora de manera molt estreta en la gestió del centre, especialment pel que fa al 
menjador, sortides i activitats complementàries (jornades de salut, cursos de tècniques d’estudi, 
d’expressió oral, d’informàtica, de teatre …). Té també altres serveis com el lloguer de taquilles i la 
venda de llibres de text. 

El Claustre del professorat és el màxim òrgan de decisió en les qüestions referides a la 
programació educativa. 

Afavorim i fomentem totes aquelles iniciatives (de tot tipus) que poden sorgir per part dels diversos 
estaments. Volem potenciar la relació, el diàleg i l'intercanvi d'informació entre els diferents 
estaments que configuren el centre i fer que sigui prou fluïda i flexible com per generar entre les 
persones que integren la comunitat educativa actituds de confiança i col·laboració mútues. 
L'Institut també participa en l'àmbit municipal en el Consell Escolar. 
  

IIl. OBJECTIUS DEL CENTRE 
1. ÀMBIT PEDAGÒGIC / 1.1. FINALITAT / 1.2. ÀMBIT DE LA PROGRAMACIÓ EDUCATIVA / 1.3. 
OBJECTIUS FORMATIUS / 1.4. OBJECTIUS DELS SEMINARIS / 1.5. OBJECTIUS DE LA 
COORDINACIÓ DE NIVELL / 1.6. OBJECTIUS DE LES TUTORIES / 1.7. OBJECTIUS DE LES 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES / 2. ÀMBIT DE GESTIÓ DEL CENTRE / 2.1. OBJECTIUS 
RELATIUS A L'ORGANITZACIÓ I GESTIÓ INTERNES / 2.2. OBJECTIUS RELATIUS A LA 
PROJECCIÓ DEL CENTRE / 3. ÀMBIT ADMINISTRATIU / 4. ÀMBIT HUMÀ I DE PARTICIPACIÓ 

1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 

1.1. Finalitat 

És finalitat del nostre centre exercir la tasca educativa, entesa com a formació integral de 
l'alumnat, aplicant els compromisos i valors definits a les notes d'identitat del centre d'aquest 
projecte educatiu. 

1.2. Àmbit de la programació educativa 

a) Elaborar, posar a la pràctica, fer el seguiment i revisar la programació de qualsevol 
activitat educativa del centre per mitjà del treball en equip, bé sigui del seminari, bé sigui 
del conjunt de persones responsables de tutoria o del professorat. 

b) Coordinar les diferents programacions per mitjà de les oportunes reunions de curs o 
nivell, amb el suport de les tutories i coordinacions pedagògiques. 

c) Donar a conèixer a l'alumnat els continguts i els objectius didàctics, la metodologia a 
emprar i els criteris i procés d'avaluació de cada assignatura, per tal que es responsabilitzi 
del seu procés d'aprenentatge. 

d) Afavorir la programació i execució d'activitats educatives de recerca i experimentació. 

1.3. Objectius formatius 

a) Aconseguir que l'alumnat assimili de manera crítica els elements bàsics de la cultura del 
nostre temps i es prepari per a ser un ciutadà capaç de complir els seus deures i exercir els 
seus drets en una societat democràtica. 
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b) Procurar que cada alumne desenvolupi al màxim la seva maduresa intel·lectual i 
humana i a mes la capacitat d'adquirir habilitats i obtingui la preparació per desenvolupar 
funcions complexes. 

c) Mirar que l'alumnat aconsegueixi adquirir les tècniques i els procediments requerits per 
afrontar adequadament l'inici d'estudis posteriors. 

1.4. Objectius dels departaments 

a) Distribuir els cursos i les matèries a fer durant el curs acadèmic, entre el professorat del 
seminari. 

b) Revisar les programacions i planificar el curs. 

c) Coordinar i fer el seguiment del desenvolupament de les programacions al llarg del curs. 

d) Organitzar activitats complementàries lligades a la matèria. 

e) Valorar els resultats de cada avaluació i fer-ne les correccions pertinents. 

f) Organitzar les recuperacions i consultes si s'escau. 

g) Preveure les despeses i distribuir el pressupost assignat. 

1.5. Objectius de la coordinació de nivell 

Coordinar la intervenció pedagògica del professorat d'un nivell a fi que sigui el màxim de coherent 
i organitzada. 

1.6. Objectius de les tutories 

a) Revisar la programació d'acció tutorial a l'inici de curs, recollint els resultats dels 
balanços del curs anterior. 

b) Concretar les activitats de tutoria que caldrà desenvolupar al llarg del curs, coordinar-les, 
seqüenciar-les i fer-ne el seguiment i l'avaluació. 

c) Revisar els materials de suport a la tutoria. 

d) Preparar i coordinar les sessions d'avaluació. 

e) Programar i avaluar les sortides relacionades amb la tutoria. 

f) Organitzar les reunions amb els pares, mares i/o responsables de l'alumnat. 

g) Fer el balanç del pla d'acció tutorial al final del curs. 

1.7. Objectius de les activitats complementàries 

a) Afavorir i fomentar la participació i integració de l'alumnat en la vida del centre. 

b) Promoure, entre l'alumnat, els valors i les actituds que afavoreixin el clima necessari de 
convivència dins de la comunitat escolar. 

c) La programació, el desenvolupament i l'avaluació de les activitats complementàries és 
una responsabilitat compartida pel conjunt dels membres de la comunitat escolar. 
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2. ÀMBIT DE GESTIÓ DEL CENTRE 

2.1. Objectius relatius a l'organització i gestió i nternes 

a) Garantir uns dies i uns espais d'informació per tal d'aconseguir una participació constant 
i responsable dels diversos estaments que integren l'Institut. 

b) Afavorir les reunions i la coordinació del professorat. 

c) Assegurar l'aplicació de mecanismes democràtics en la presa de decisions i en la 
resolució dels conflictes. 

d) Potenciar i perfeccionar els procediments d'informació entre el professorat, per a generar 
actituds de confiança i de col•laboració. 

e) Afavorir les reunions dels alumnes, de delegats/des de curs, de pares, mares i 
responsables dels alumnes, i les d'aquests col•lectius amb el professorat, i el professorat-
tutor, com una de les vies d'intercanvi d'opcions i informacions en la línia de millorar l'acció 
educativa del centre. 

f) Vetllar perquè la programació educativa dels seminaris, l'acció tutorial i qualsevol activitat 
pedagògica que realitzi el centre s'orientin segons els principis recollits a les notes 
d'identitat del centre d'aquest projecte educatiu. 

g) Garantir el dret, que acull totes les persones que integren la comunitat educativa, a 
treballar en les condicions materials i ambientals, que els permetin el millor rendiment, 
sense interferències ni molèsties externes i amb els recursos adients per assolir els 
objectius d'aquest projecte educatiu. 

2.2. Objectius relatius a la projecció del centre 

El projecte educatiu no es pot desplegar al marge de la realitat que l'envolta ni amb els recursos 
exclusius del centre. L'entorn educatiu ha de ser un instrument per assolir els objectius del 
projecte. 
Per aquestes raons, ens plantegem com a objectius els següents: 

a) Fomentar la participació, l'intercanvi d'idees, la coordinació i la col·laboració del centre 
amb l'administració educativa, el govern local, els ICE (Instituts de Ciències de l'Educació), 
els centres educatius del poble, etc. 

b) Incloure a la programació educativa del centre les activitats de l'entorn que siguin 
accessibles al centre. 

c) Participar en activitats culturals i educatives en general proposades per Institucions 
(Administració central i local, Centres de Recursos, etc.) sempre que siguin coherents amb 
el projecte educatiu i puguin tenir cabuda en el pla anual del centre. 

d) Promoure la participació de l'alumnat en les festes i activitats organitzades per les 
entitats de l'entorn. 

e) Promoure la realització de sortides i viatges de l'alumnat amb el seu professorat i els 
responsables de tutoria. 

f) Facilitar la utilització de les instal•lacions del centre perquè, a través d'acords amb 
l'Administració local, s'hi puguin realitzar activitats adreçades a la població en general. 

3. ÀMBIT ADMINISTRATIU 
El personal d'Administració i serveis participa en la tasca educativa del centre, i vetlla per 
l'aplicació, en el seu àmbit, dels principis i normes que il•lustren aquest projecte educatiu. 
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Són objectius específics de la seva tasca: 

a) Executar una gestió econòmica clara i transparent atorgant al Consell Escolar el paper que li 
escau. 

b) Tenir cura de l'edifici i de tot el material que hi ha, pel que fa a la seva neteja, inventari, 
manteniment, reparació, modificació o noves adquisicions. 

c) Confeccionar i custodiar l'arxiu del centre i les actes del Consell Escolar i del Claustre de 
professors. 

d) Canalitzar les relacions del centre amb l'exterior. 

e) Realitzar les tasques de tipus administratiu relacionades amb l'alumnat: matriculació, títols, 
certificats, beques, llibres d'escolaritat, relacions amb l'INSS, etcètera. 

f) Realitzar les tasques de reprografia. 

g) Vetllar per la seguretat del centre. 

4. ÀMBIT HUMÀ I DE PARTICIPACIÓ 
És un objectiu del nostre centre aconseguir que el professorat, pares, mares i responsables dels 
alumnes, personal no docent i alumnat de l’Institut participin en la dinàmica del centre, bé sigui 
particularment o a través dels seus organismes i representants. És voluntat compartida per 
aquests col•lectius treballar per la correcta i ajustada interpretació del projecte educatiu a 
cadascun dels organismes del centre i vetllar perquè sigui aplicat a tots els àmbits. 
En aquest sentit, l'associació de pares/mares/responsables d'alumnes es planteja com a objectius: 

a) Participar en tots aquells òrgans del centre en què és legalment establerta la seva 
presència. 

b) Promoure la participació dels pares/mares/responsables dels alumnes en les activitats 
organitzades des del centre. 

c) Divulgar entre els pares/mares/responsables de l'alumnat informació sobre les activitats 
del centre. 

d) Canalitzar les inquietuds i iniciatives dels pares/mares/responsables de l'alumnat que, bé 
sigui individualment o en grup, poguessin fer arribar a l'associació. 

e) Sensibilitzar els pares/mares/responsables de l'alumnat vers la importància del fet 
educatiu. 

f) Millorar la comunicació i la col•laboració entre els pares/mares/responsables de 
l'alumnat, el professorat i els alumnes. 

 
Per la seva banda, el Consell de Delegats/des fa seus els objectius següents: 

a) Participar en tots els àmbits del centre en què es troba legalment establerta la presència 
de l'alumnat. 

b) Afavorir la participació de l'alumnat en la vida del centre, tant a les activitats 
complementàries, festes o celebracions, com a les diverses comissions a les quals siguin 
convidats a ser presents. 

c) Fomentar l'associacionisme, la solidaritat i l'esperit cooperatiu entre l'alumnat. 

d) Canalitzar i afavorir la realització d'iniciatives i activitats proposades per l'alumnat. 
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e) Establir lligams de relació i coordinació amb les associacions d'alumnes d'altres centres i 
amb organitzacions juvenils de la ciutat. 

IV. NORMES DE FUNCIONAMENT DE CENTRE 

1. Normativa de comportament de l’alumnat 

1.1.Assistència 

• L’assistència dels alumnes al centre és obligatòria.  

• D'acord amb la normativa vigent, les faltes d'assistència a classe, no justificades i de 
caràcter individual, dels alumnes constitueixen conductes contràries a les normes de 
convivència del centre. La reiteració d’aquestes conductes pot ser qualificada, com a 
FALTA (conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre).  

• Les justificacions de les faltes es faran al tutor durant la setmana següent a la data 
d'absència. En cas de no produir-se la justificació, la falta es comptabilitzarà com a 
injustificada.  

• Les faltes de  d'assistència a classe justificades, reiterades o dubtosament documentades 
seran advertides pel tutor als pares o tutors; en cas necessari, el tutor i el cap d'estudis 
exigiran documentació justificativa complementària i convocaran els pares o tutors.  

• Els formularis per justificar les faltes de puntualitat o d'assistència s'han de demanar al 
tutor, i també es poden trobar a la web de l’institut. També es considerarà justificació vàlida 
la comunicació al tutor/a mitjançant l’aplicatiu tutoria 

• Alumnes de 1r i 2n d´ESO: En cas de malaltia d’un alumne, els pares de l’alumne han 
d’avisar a l’Institut a primera hora del matí. Si es detecta la falta d’assistència d’un alumne 
de 1r i 2n d’ESO el professor de guàrdia ho comunicarà a la Secretaria de l’Institut per tal 
que el personal de Secretaria truqui els pares de l’alumne. El personal de Secretaria 
portarà el control de trucades en les quals no s’hagi pogut establir comunicació amb els 
pares.  

• Quan un alumne o alumna hagi de sortir de l’Institut per una causa justificada (visites al 
metge, anàlisi, dentista, etc.) només podrà fer-ho si porta un justificant signat pels pares.  

• Durant els dies de celebracions especials (Nadal, Sant Jordi...) els alumnes només podran 
sortir del centre si els pares/ tutors venen personalment a recollir-los. No són valides les 
autoritzacions telefòniques o d’altre tipus. 

• Al matí, les portes d'entrada de l'Institut es tancaran a les 8,30 h. Passats 5 minuts, els 
professors de guàrdia recolliran els alumnes que han arribat tard,  els conduiran a la 
Biblioteca  i els hi posaran una falta d'assistència.  

• Quan un alumne o alumna arriba tard al centre durant la resta de l'horari lectiu, el professor 
de guàrdia el portarà a la biblioteca i li posarà falta d'assistència. 

1.2 Altres normes 
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• Puntualitat: cal que els alumnes arribin puntuals a classe. Les faltes de puntualitat a classe 
es consideraran com a conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

• Cap alumne/a de 1r i 2n d’ESO pot sortir de l’aula abans que ho faci el/la professor/a. 
L’alumnat ha de romandre a l’aula durant el canvi de classe, a no ser que hagi de canviar 
d’aula per fer la classe següent. L’alumnat no pot anar a la taquilla o el lavabo fins l’hora 
del pati. Els lavabos estaran tancats de 12.10 a 14.45. 

• No es començarà la classe fins que l’aula estigui neta i endreçada. L’alumnat ha d’estar 
assegut al seu lloc habitual i en silenci. Es recuperarà el temps perdut en hores de pati o 
quan o quan el/la professor/a  consideri oportú. 

• Taquilles: No es poden utilitzar entre classe i classe. No es pot deixar cap tipus de material 
a l’aula al finalitzar les classes, per això hi són les taquilles.  

• Pati: Durant el temps d’esbarjo, els alumnes no  poden baixar al pati amb bosses o 
motxilles. Si algun alumne ha de deixar-ne alguna a la taquilla, s’haurà d’adreçar al 
professor de guàrdia de passadissos. 

• Aparells audiovisuals: Està prohibida, sense autorització del professorat, la seva utilització 
o exhibició al centre llevat del temps d’esbarjo, moment en el que es podrá utilizar de 
manera responsable (no es permet fer gravacions o enregistraments) únicament en els 
espais oberts o a la cantina menjador. 

• Monopatins, patins i patinets: No es poden utilitzar en tot el recinte de l’institut (edificis i 
pati). S’han de deixar a l’entrada de l’institut en el lloc habilitat per a tal fi, tot tenint en 
compte que l’institut no se’n fa responsable.  

• Gorres i ulleres de sol: està prohibit el seu ús durant les classes. 

• Farmaciola: el professorat no pot subministrar cap medicament. En cas de necessitar-ho, 
es portaran els alumnes al Centre d’Atenció Primària.  

• Bar-Menjador:  Els alumnes només poden gaudir de aquest servei a les hores d'esbarjo i 
menjador. Si a l’hora del pati els alumnes no compleixen la normativa establerta, el bar es 
tancarà a aquesta hora. 

• Robatoris: el centre no se'n fa responsable. Els alumnes han d'evitar portar objectes de 
valor o diners al centre. En el cas contrari l'alumne els haurà de tenir controlats o guardats 
a la taquilla si no els utilitza. 

2. Normativa de faltes i conductes contràries a les  normes de 
convivència del centre i mesures correctores. 
 

2.1. Normativa de faltes i conductes contràries a l es normes de convivència del centre i 
mesures correctores. 

D'acord amb la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació  i del Decret 102/2010, de 3 d'agost, 
d'autonomia de centres educatius, a les normes d'organització i funcionament del centre hi han de 
constar les irregularitats en què pot incórrer l'alumnat quan no siguin greument perjudicials per a la 
convivència  i l'establiment de les mesures correctors d'aquestes irregularitats i les circumstàncies 
que poden disminuir o intensificar la gravetat de la conducta de l'alumnat. Aquestes normes han 
de preveure mesures correctores referides a les faltes d'assistència a classe i de puntualitat  

Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les següents:  
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a) Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 

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

c) Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre 
(expulsió de classe, parlar a classe, no fer els deures, no portar el material, utilitzar sense 
autorització aparells audiovisuals, fumar dins del recinte escolar,..) 

d) Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 
educativa. 

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

f) Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, 
que no constitueixi falta. 

 Les mesures correctores que els reglaments de règim interior podran preveure per a les 
conductes contràries a les normes de convivència del centre són les següents.  

a) Amonestació oral. 

b) Compareixença immediata davant del cap d’estudis o del director del centre. 

c) Privació del temps d’esbarjo. 

d) Amonestació escrita. 

e) Realització de tasques educadores per a l’alumne, en horari no lectiu, i/o la reparació 
econòmica dels danys causats al material del centre o bé als altres membres de la 
comunitat educativa. La realització d’aquestes tasques no es podrà prolongar per un 
període superior a dues setmanes.  

f) Suspensió del dret a participar en activitats complementàries del centre per un període 
màxim d’un mes. 

g) Canvi de grup de l’alumne per un període màxim de quinze dies. 

h) Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a 
cinc dies lectius. Durant la impartició d’aquestes classes l’alumne haurà de romandre al 
centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin. 

La imposició de les mesures correctores previstes a les lletres d), e), f), g) i h) de l’apartat anterior 
s’han de comunicar formalment als pares dels alumnes i les alumnes, quan aquest són menors 
d’edat. 

L’aplicació de les mesures correctores detallades a l’article anterior correspon a:  

a) Qualsevol professor o professora del centre, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit 
de les mesures correctores previstes a les lletres a), b) i c) de l’article anterior. 

b) La persona tutora, la persona cap d’estudis, el director o la directora del centre, escoltat 
l’alumnat, en el supòsit de la mesura correctora prevista a la lletra d) de l’article anterior. 
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c) El director o la directora del centre, o la persona cap d’estudis per delegació d’aquest, el 
tutor del curs i la comissió de convivència, escoltat l’alumne o l’alumna, en el supòsit de les 
mesures correctores previstes a les lletres e), f), g) i h) de l’article anterior. 

Tots els professors han comunicar als pares o tutors dels alumnes les sancions imposades amb el 
corresponent informe d'incidències, que l'alumne ha de retornar signat,   o a través de l’agenda.  

Actuacions especifiques: 

a) Assistència. 

Cada hora d'absència es comptabilitza com a una falta d'assistència. 

Cada professor controlarà l'assistència  a classe dels alumnes passant llista amb “l'aplicatiu 
tutoria”. 

El temps per a la justificació d'una falta d'assistència és d'una setmana.  

Les faltes d'assistència seran gestionades pels tutors amb “l'aplicatiu tutoria” i lliuraran 
personalment els avisos, per escrit, segons model que hi ha a Secretaria, als pares o tutors dels 
alumnes quan s'arribi als límits fixats i amb acusament de rebuda. Els tutors hauran d’informar els 
pares de les sancions que es deriven dels avisos. Les faltes d’assistència justificades reiterades o 
dubtosament documentades, seran advertides pel tutor al cap d'estudis i als pares o tutors de 
l’alumne. En cas necessari el tutor i el cap d'estudis exigiran documentació justificativa 
complementària i convocaran els pares o tutors.  

Les sancions que se'n deriven són: 

• 5 faltes injustificades d'assistència: trucar la família. 

• 10  faltes injustificades d'assistència: comunicació oficial a la família. 

• 20 faltes injustificades d'assistència: comunicació oficial a la família i imposició de mesures 
correctores. 

• 30 faltes injustificades d'assistència: reunió de la comissió social del centre per tal 
d'imposar noves mesures correctores. Comunicació oficial a la família. 

b) Expulsions de classe. 

Les expulsions de classe seran gestionades pels tutors amb “l'aplicatiu tutoria” i lliuraran 
personalment els avisos, per escrit, segons model que hi ha a Secretaria, als pares o tutors dels 
alumnes quan s'arribi als límits fixats i amb acusament de rebuda. Els tutors hauran d’informar els 
pares de les sancions que es deriven dels avisos. 

• 5 expulsions: comunicació oficial a la família i imposició de mesures correctors. 

• 10 expulsions: comunicació oficial a la família i la suspensió del dret a participar en 
activitats extraescolars i complementaries per un període de tres mesos. 

• 15 expulsions:  comunicació oficial a la família i la suspensió del dret d'assistència al centre 
per un període de tres dies lectius. 

• 20 expulsions:  comunicació oficial a la família i la suspensió del dret d'assistència al centre 
per un període de cinc dies lectius. 



15 
 
 
 

• Més de 20 expulsions: comunicació oficial a la família i suspensió del dret d'assistència al 
centre per un període superior a cinc dies lectius. 

c) Observacions. 

Les observacions, tipificades com a conductes contràries a les normes de convivència en el 
centre, són: mal comportament durant la classe, parlar reiteradament a classe i faltes de 
puntualitat a classe (retards) i cada professor pot posar-les amb  “l'aplicatiu tutoria”. 

Les observacions seran gestionades pels tutors amb “l'aplicatiu tutoria” i lliuraran personalment els 
avisos, per escrit, segons model que hi ha a Secretaria, als pares o tutors dels alumnes quan 
s'arribi als límits fixats i amb acusament de rebuda. Els tutors hauran d’informar els pares de les 
sancions que es deriven dels avisos. 

• 20 observacions: comunicació oficial a la família i imposició de mesures correctores. 

• 30 observacions: comunicació oficial a la família i la suspensió del dret a participar en 
activitats extraescolars i complementaries per un període d'un mes. 

• 40 observacions: comunicació oficial a la família i la suspensió del dret a participar en 
activitats extraescolars i complementàries per un període de tres mesos. 

• 50 observacions: comunicació oficial a la família i la suspensió del dret d'assistència al 
centre per un període de cinc dies lectius. 

d) Aparells audiovisuals (telèfon mòbil, MP4, càmeres fotogràfiques, etc.). 

Està prohibida, sense autorització del professorat, la seva utilització o exhibició al centre llevat del 
temps d’esbarjo, moment en el que es podrà utilitzar de manera responsable (no es permet fer 
gravacions o enregistraments) únicament en els espais oberts o a la cantina-menjador 
 
Si un professor confisca un aparell audiovisual a un alumne, l'aparell quedarà dipòsitat al centre 
fins el dia següent, tret que els seus pares o tutors vinguin a buscar-lo personalment o truquin al 
centre per parlar amb el cap d'estudis o algun membre de la junta directiva. 
 
Si l'alumne reincideix en aquesta conducta, l'aparell quedarà dipositat al centre per un període no 
inferior a un dia lectiu. 
 
e) Fumar.   
 
Està totalment prohibit fumar dins del recinte escolar (edIficis i pati). 
 
Si un alumne fuma dins del recinte escolar, la seva conducta serà anotada pel professor que l'hagi 
vist a “l'aplicatiu tutoria”. Aquestes observacions seran gestionades pels tutors amb “l'aplicatiu 
tutoria” i lliuraran personalment els avisos, per escrit, segons model que hi ha a Secretaria, als 
pares o tutors dels alumnes quan s'arribi als límits fixats i amb acusament de rebuda. Els tutors 
hauran d’informar els pares de les sancions que es deriven dels avisos. 
 

• 1a vegada: comunicació oficial a la familia i imposició de mesures correctors. 
 

• 2a vegada: comunicació oficial a la familia i la suspensió del dret d'assistència al centre per 
un període de dos dies lectius. 
 

• 3a vegada: comunicació oficial a la familia i la suspensió del dret d'assistència al centre per 
un període de cinc dies lectius. 
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• Més de 3 vegades: comunicació oficial a la familia i la suspensió del dret d'assistència al 
centre per un període superior a cinc dies lectius. 
 

2.2.  Circumstàncies agreujants i atenuants 

D'acord amb la  Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, 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. 

A més la imposició de mesures correctores i sancionadores ha de tenir en compte el nivell escolar 
en què es troben els alumnes afectats, llurs circumstàncies personals, familiars i socials i la 
proporcionalitat amb la conducta o l'acte que les motiva, i ha de tenir per finalitat contribuir al 
manteniment i la millora del procés educatiu dels alumnes. En el cas de les conductes greument 
perjudicials per a la convivència, la imposició de les sancions s'ha d'ajustar al que disposa aquesta 
llei. 

Per a la graduació en l’ imposició de mesures correctores es tindran en compte les següents 
circumstàncies: 

a) Circumstàncies que poden disminuir la gravetat de l'actuació de l'alumne: 

• El reconeixement espontani per part de l'alumne de la seva conducta incorrecta. 

• No haver comès amb anterioritat faltes ni conductes contràries a les normes de 
convivència del centre. 

• La petició d'excuses en 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. 

b) Circumstàncies que poden intensificar la gravetat de l'actuació de l'alumne: 

• Qualsevol acte que atempti contra el deure a no descriminar a cap membre de la comunitat 
educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o 
social. 

• Causar danys, injúries o ofenses al companys d'edat inferior o al incorporats recentment al 
centre. 

• La premeditació i la reiteració. 

• Col·lectivitat i/o publicitat manifesta. 
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3. Normativa per conductes greument perjudicials pe r a la convivència 
en el centre. 

D'acord amb l'article 37 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació: 

1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu les 
conductes següents: 

a) 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. 

b) 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. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a la salut, i 
la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència del centre. 

2. Els actes o les conductes a què fa referència l'apartat 1 que impliquin discriminació per raó de 
gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels afectats s'han de 
considerar especialment greus. 

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades per 
l'apartat 1 són la suspensió del dret de participar en activitats extraescolars o complementàries o la 
suspensió del dret d'assistir al centre o a determinades classes, en tots dos supòsits per un 
període màxim de tres mesos o pel temps que resti fins a la finalització del curs acadèmic, si són 
menys de tres mesos, o bé la inhabilitació definitiva per a cursar estudis al centre. 

D'acord amb l'article 25 del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius, 
correspon a la direcció del centre imposar una sanció de les previstes en l'article 37.3 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d'educació, en la resolució de l'expedient incoat a l'efecte, sense perjudici 
que la mesura correctora incorpori alguna activitat d'utilitat social per al centre i, en el seu cas, del 
rescabalament de danys que es puguin establir de manera complemèntaria en la resolució del 
mateix expedient. 

4. Activitats complementàries 
El centre organitza al llarg del curs diferents activitats relacionades amb els continguts treballats a 
cada nivell, com són el treball de síntesi i diverses visites i excursions. 

El centre demanarà l'autorització escrita dels pares o tutors legals dels alumnes a començament 
de curs. En algunes activitats es podrà demanar una autorització complementària. Aquestes 
autoritzacions seran repartides pel professorat encarregat de la sortida. 

Es recorda que en aquestes activitats la normativa que regeix és la mateixa del centre. 

Tots els alumnes tenen obligació d'assistir a aquestes activitats. En el cas que un alumne no pugui 
assistir-hi, haurà de ser justificat pels pares o tutors. 

Setmana del treball de síntesi de 1r i 2n d’ESO:  

• Alumnes de 1r d’ESO: del 27 al 29 d’abril de 2021. Treball de síntesi: La Garrotxa 
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• Alumnes de 2n d’ESO: de l’1 al 4 de juny de 2021.Treball de síntesi: La Vall de Sant Just. 

5. Activitats d'orientació escolar i professional 

5.1. Conferències i sortides 

• Conferència sobre orientació escolar i professional per a les famílies dels alumnes de 4t 
d’ESO. 

• Sortides d’orientació a centres educatius en els quals s’imparteixen diferents cicles 
formatius i PQPIs, en funció dels interessos de l’alumnat. 

5.2. Altres 

Durant el 1r trimestre es durà a terme un Programa de Salut. Aquestes activitats són organitzades 
pel centre amb col·laboració de l’Ajuntament de Sant Just. El mes de novembre se celebren les 
jornades de la ciència. 

Durant el 2n trimestre s’organitzen tota una sèrie d’activitats al voltant de “el dia de la dona”. 

Al llarg del curs s’organitzen campanyes de solidaritat (hi ha una comissió de solidaritat). 

Els alumnes de 6è de les escoles Montseny, Montserrat i Canigó de Sant Just faran una visita a 
l'Institut per tal de conèixer les instal·lacions i el funcionament del nostre centre. A l'institut es fa 
una jornada de portes obertes per als pares dels alumnes de sisè de les escoles públiques del 
poble. 

6. Tutories 
Cada grup d'alumnes tindrà assignat un/a professor/a tutor/a. Per facilitar i flexibilitzar la relació 
entre les famílies i el centre el professor tutor tindrà una adreça de correu electrònic la qual es 
donarà a començament de curs perquè els pares puguin començar a comunicar-se amb els tutors 
(tutoria on line). 

L’Acció Tutorial, a més de la coordinació dels equips de professors, comporta la relació amb cada 
alumne del grup i la relació amb el grup sencer. 

El primer dia de classe el tutor anunciarà quines són les seves hores de visita amb els pares per 
tal de col•laborar en el procés educatiu de l'alumne i d'informar-los del seu aprofitament acadèmic. 

També es farà una reunió dels pares dels alumnes dels cursos d’ESO i de Batxillerat amb els/les 
tutors/es, la data de la qual trobareu a l’apartat “Calendari escolar del curs 2020-21” del dossier. El 
tercer trimestre hi haurà una reunió amb les famílies de 4t d’ESO dirigida a l’orientació acadèmica i 
professional. 

Els alumnes tindran una hora lectiva de tutoria. En aquesta hora es desenvoluparà el Pla d'Acció 
Tutorial. 

7. Calendari escolar del curs 2020-21 
VACANCES 

Nadal: Del 22 de desembre del 2020 al 7 de gener del 2021 ambdós inclosos.  

Setmana Santa: Del 27 de març al 5 d’abril de 2021, ambdós inclosos.  

DIES FESTIUS 

8 de desembre de 2020 

24 de maig de 2021 (local) 
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DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICIÓ 

30  d’octubre de 2020 

7 de desembre de 2020 

15 de febrer de 2021 

30 d’abril de 2021 

TREBALL DE SINTESI D’ESO 

1r ESO:  del 27 al 29 d’abril de 2021 

2n ESO:  de l’1 al 4 de juny de 2021 

FESTES I CELEBRACIONS 

Festa de Nadal, 21 de desembre de 2020 

Festa de Sant Jordi, 23 d'abril de 2021 

TRIMESTRES LECTIUS 

Inici del curs (1r trimestre/quadrimestre): 14 de setembre de 2020 

Inici del 2n trimestre: 9 de desembre de 2020 

Inici del 2n quadrimestre: 1 de febrer de 2021  

Inici del 3r trimestre: 6 d’abril de 2021 

AVALUACIONS 

• Preavaluació ESO i 1r batxillerat: del 19 al 22 d'octubre de 2020 

• 1a Avaluació ESO i 1r de batxillerat: del 14 al 17  de desembre de 2020 

• 2a Avaluació ESO i 1r de batxillerat: del 22 al 25 de març de 2021 

• 3a Avaluació d' ESO (no presencial): 2 de juny de 2021 

• Avaluació final ESO: del 7 al 10 de juny de 2021 

LLIURAMENT DE NOTES 

• Notes preavaluació ESO i 1r de batxillerat: 26 d’octubre de 2020. 

• Notes 1a avaluació ESO i 1r de batxillerat: 21 de desembre de 2020. 

• Notes 2a avaluació ESO i 1r de batxillerat: 26 de març de 2021. 

• Notes 3a avaluació: ESO, 4 de juny de 2021. 

• Notes finals i extraordinàries d’ESO i finals de batxillerat, 29 de juny de 2021. 

REUNIONS D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES   

• 1r d’ESO: 23 de setembre de 2020, a les 18.00 hores 

• 2n d’ESO: 23 de setembre de 2020, a les 18.00 hores 

8. Representants d'alumnes 
a) Els alumnes faran l'elecció dels seus Delegats durant les primeres setmanes del curs. 
b) Representants d'alumnes al Consell Escolar: cada quatre anys s'escullen els representants del 
Consell Escolar. Cada dos anys es renova la meitat dels representants. Tots els alumnes tenen 
dret a presentar la seva candidatura. La votació serà secreta i curs per curs. 
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9. Canvis 
El dia de la presentació els tutors passaran llista i notificaran les errades a Secretaria. 
En principi no es poden fer canvis. Només es faran per una raó molt justificada. 
Per fer un canvi s'ha de fer una sol•licitud per escrit adreçada al Cap d'Estudis i després d'una 
setmana passar per Secretaria per saber el resultat. 

10. Biblioteca 
Els alumnes hi poden anar a estudiar a l'hora de l'esbarjo i també poden sol•licitar-hi préstecs. 
L'horari de préstecs estarà exposat a la porta de la Biblioteca a començament de curs. 
 

NORMES D’ÚS DE LA BIBLIOTECA PER ALS ALUMNES 

És un dret de l’alumne/a poder fer ús de la biblioteca del centre principalment a les hores 
d’esbarjo, consultar els seus llibres i endur-se’n a casa en servei de préstec. I deure és de tot 
usuari mantenir l’ordre i el silenci i retornar els llibres usats. A continuació s’exposa una llista de 
drets i deures dels alumnes envers la biblioteca. 

DRETS 
Anar a estudiar a la biblioteca a hores lectives sempre i quan no es tingui classe i el professor de 
guàrdia no estimi el contrari. Consultar qualsevol llibre de la biblioteca dins d’aquesta, demanant-lo 
prèviament al professor que hi sigui fent guàrdia. Demanar en servei de préstec qualsevol llibre 
que no sigui exclusivament de consulta i endur-se’l a casa durant dues setmanes a prorrogar una 
tercera setmana. El servei de préstec serà a càrrec d’uns professors determinats i es farà a hores 
d’esbarjo uns dies fixats a la setmana. Tot usuari de la biblioteca té dret al silenci. Tot usuari té dret 
a estar en una biblioteca neta i endreçada. 

DEURES 

1. Mantenir el silenci dins la biblioteca. En cas d’haver de fer una consulta a un company o   
    a un professor es farà xiuxiuejant. 
2. Tenir cura de qualsevol llibre de la sala. 
3. No menjar ni beure dins de la biblioteca. 
4. Deixar la cadira ben col•locada al seu lloc. 
5. No tirar papers al terra i deixar la taula neta en sortir. 
6. No es faran servir “walkmans” ni reproductors d'MP3 o similars. 
7. Retornar al professor de guàrdia els llibres consultats. 
8. Ser puntual en la devolució dels llibres en servei de préstec. 

11. Orientació escolar i professional (EAP) 
L’institut té el suport de l’EAP (Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica). Aquest equip 
dóna orientació i assessorament als alumnes amb diferents problemàtiques conductuals, 
psicològiques, de baix rendiment, i també orientació de cara a diferents estudis que poden cursar. 
El psicòleg de l’EAP és a l’institut un dia a la setmana, que s’especifica a començament de curs. 

12. Punt d'informació de l'Ajuntament i servei d'in formació per a la salut 
Tots els alumnes poden accedir a aquests dos serveis. L’horari del Punt d’Informació de 
l’Ajuntament és dilluns i dimecres de 11,30 a 12 h. L’Àrea Bàsica de Salut, durant la setmana de 
prevenció, donarà tota la informació sobre els seus serveis. 
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13. Programa Salut i Escola 
És un programa integral d’atenció a l’adolescència en qüestions de salut a través dels Centres 
d’Atenció Primària de Salut. S’ofereix un servei de Consulta Oberta dins del centre per a què els 
alumnes de 14 a 16 anys puguin assessorar-se sobre temes relacionats amb la salut. 

14. Comissions 
És important que els alumnes participin en aquestes Comissions. 

a) COMISSIÓ DE SOLIDARITAT Des del curs 1998-99 funciona a l’institut una comissió formada 
per alumnes i professors sensibilitzats pels problemes que pateixen països del Tercer Món i 
col•lectius amb necessitats greus. Aquest grup col•labora amb l’ONG Sant Just Solidari i té relació 
amb l’institut de secundària de Camoapa (Nicaragua). Aquesta comissió es mobilitza de forma 
imminent quan sorgeix una catàstrofe i organitza esmorzars solidaris quan es fa una festa a 
l’institut. Aquesta comissió està oberta a tots els que vulguin participar. El seu lloc de trobada és 
“El Punt d’informació” (al costat del menjador). 

b) COMISSIÓ SANT JORDI Els alumnes, els professors i els pares podran participar en aquesta 
comissió per tal de preparar el concurs literari i les activitats que es fa per Sant Jordi. 

15. Criteris d’avaluació i recuperació dels departa ments 
Criteris generals 

1. Per expressar els resultats dels aprenentatges dels alumnes i el grau d’assoliment 
de les competències s’empraran doncs les qualificacions qualitatives següents: no 
assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment 
excel·lent (AE). 

En cas de matèries no cursades amb motiu de simultaneïtat d’estudis música o dansa i de 
dedicació significativa a l’esport : Matèria convalidada (Conv.) 

En cas de matèries no cursades d’acord amb un PI: Sense qualificació (SQ) 

2. Per a cada matèria i nivell, s’establiran i es concretaran els criteris d’avaluació 
mitjançant els quals s’avaluarà el grau d’assoliment de l’alumnat de les competències 
bàsiques i objectius de les matèries i dels àmbits transversals. 

3. Les competències d’aquests àmbits transversals es treballaran des de diverses 
matèries i seran avaluades conjuntament per l’equip docent. Es tracta de les 
competències de l’àmbit digital i de l’àmbit personal i social, relacionades amb aspectes 
del creixement i aprenentatge de l’alumne. Les notes d’aquestes competències 
únicament surten al butlletí de l’avaluació final de juny. 

4. Sessió d’AVALUACIÓ INICIAL a tots els nivells de l’ ESO: durant el primer trimestre, 
amb valoració qualitativa individualitzada. 

5. A l’inici del següent trimestre, l’alumnat amb l’avaluació parcial (1a i/o 2a) no 
superada (NA) haurà de: 
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a. Fer esment a les orientacions1 i indicacions exactes que apareguin en el 
corresponent butlletí de notes (en l’apartat reservat als comentaris de les matèries) 
adreçades a millorar els nivells competencials no assolits prèviament. 

Comentaris relatius als criteris d’avaluació i a les competències o dimensions. 

b. Lliurar un dossier d’activitats d’Avaluació/Aprenentatge adreçades a millorar els 
nivells competencials de l’alumnat. La qualificació d’aquest dossier i la qualificació 
d’altres activitats d’E/A competencials (activitats, proves escrites o orals, treballs, 
exposicions, ...) realitzades al llarg del següent trimestre, seran els instruments per 
dur a terme l’avaluació contínua del grau competencial assolit (satisfactori, notable 
o excel·lent) de l’alumnat. 

Al finalitzar cada avaluació parcial, si s’escau, s’informarà de la superació dels parcials anteriors 
pendents de l’alumnat. 

6. L’avaluació final ordinària  és en el mes de juny. 

7. En el context de l'avaluació contínua, la valoració del grau d'assoliment de les 
competències i la qualificació final ordinària han de ser el resultat global obtingut a 
partir de l'anàlisi de l'evolució de l'alumne durant el curs en relació al grau d’assoliment 
de les competències bàsiques i objectius de cada matèria i dels àmbits transversals 
amb comentaris relatius als criteris d’avaluació i a les competències o dimensions. 

8. Així mateix, també en el context de l'avaluació contínua, la valoració del grau 
d'assoliment de les competències i la qualificació final extraordinària han de ser 
el resultat global obtingut a partir de l'anàlisi de l'evolució de l'alumne durant tot el curs i 
de les activitats d’E/A extraordinàries proposades per millorar els nivells competencials 
no assolits. Les qualificacions de l’avaluació extraordinària han de ser iguals o 
superiors a les de l'avaluació ordinària. 

9. Recuperació de matèries pendents de cursos anterior s a l’ESO . 

10. Matèries que tenen continuïtat al llarg de l’etapa de l’ESO: la programació de la matèria 
del curs següent ha d’incloure mesures de reforç i suport per a l’alumnat que passi de 
curs sense haver assolit els nivells competencials establerts i recollits en els criteris 
d’avaluació. En el marc de l’avaluació contínua, cal incloure en les programacions de 
les matèries que tenen continuïtat al llarg de l’etapa activitats que afavoreixin 
l’assoliment d’aquestes competències. En conseqüència, en el cas que l’alumne/a 
promocioni de curs amb la matèria no superada, es recuperarà superant el curs 
següent de la matèria, la qualificació de la recuperació serà d’AS. 

 Matèries que NO tenen continuïtat al llarg de l’etapa de l’ESO: per a la recuperació d’aquestes 
matèries, es convocarà una única convocatòria de recuperació, coincidint amb el final del segon 
trimestre o l’inici del tercer trimestre. La recuperació consistirà en la realització d’una prova escrita 
i/o el lliurament d’una feina (dossier de recuperació). Els instruments d’avaluació utilitzats, la prova 
escrita i/o el dossier de recuperació, han d’incloure activitats d’A/E per a l’avaluació del grau 
d’assoliment de l’alumnat de les competències bàsiques i dels objectius de la matèria, la 
qualificació de la recuperació serà d’AS. 
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11. Pas de curs : 

L’equip docent haurà d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació2: informarà sobre 
el grau d’assoliment de les competències i donarà recomanacions i orientacions sobre l’itinerari 
formatiu. 

2 En les sessions d’avaluació final de curs, el professor/a de la matèria proposa una qualificació 
de final de curs que ha d‘anar acompanyada de comentaris referits als criteris d’avaluació i a les 
competències i dimensions. L’equip docent valora els resultats obtinguts d’assoliment de les 
competències i atorga les qualificacions finals. 

L’alumne passa de curs quan assoleix les competències dels àmbits associats a les matèries i les 
dels àmbits transversals del nivell establerts en el Decret 187/2015, de 25 d’agost. 

En l’avaluació extraordinària i excepcionalment3, l’equip docent pot decidir4 que un alumne 
promocioni de curs encara que tingui avaluació negativa en tres matèries o en dues que siguin 
simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. Cal indicar que els àmbits 
transversals amb qualificació de NA no es comptabilitzen per al pas de curs. 

3 Quan es consideri que l’alumne/a té bones expectatives de millora i és positiu per a la seva 
evolució acadèmica i personal. Es pot repetir el mateix curs un sol cop. Es pot repetir dos cops, 
com a màxim, dins l’etapa, si no s’ha repetit a primària 

4 Per majoria simple, el vot del tutor/a serà diriment en cas d’empat. Cada professor de l’equip 
docent pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. 

Per a l’alumnat que passa de curs sense els nivells competencials assolits, l’equip docent donarà 
indicacions personalitzades amb mesures i recomanacions que han de permetre assolir els nivells 
competencials d’aquell curs (podria comportar un PI, en alguns casos). 

12. Acreditació d’etapa : 

L’equip docent haurà d’actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d’avaluació5: informarà sobre 
el grau d’assoliment de les competències i donarà recomanacions i orientacions sobre l’itinerari 
formatiu. 

5 En les sessions d’avaluació final de curs, el professor/a de la matèria proposa una qualificació 
de final de curs que ha d‘anar acompanyada de comentaris referits als criteris d’avaluació i a les 
competències i dimensions. L’equip docent valora els resultats obtinguts d’assoliment de les 
competències i atorga les qualificacions finals. 

Els requisits per a l’obtenció del títol de l’ESO són els establerts en el Decret 187/2015, de 25 
d’agost. L’alumne supera l’etapa quan assoleix les competències dels àmbits associats a les 
matèries i les dels àmbits transversals. 

En l’avaluació extraordinària i excepcionalment6, l’equip docent pot decidir7 que un alumne 
obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dues que no siguin 
simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. En aquest sentit, cal 
considerar com a un criteri essencial d’acreditació de l’etapa que l’alumne hagi assolit les 
competències bàsiques i superat les proves d’avaluació de 4t d’ESO del Consell Superior 
d’Avaluació del Departament d’Educació de Catalunya. També, cal indicar que els àmbits 
transversals amb qualificació de NA no es comptabilitzen per a l’obtenció del títol. 
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6 Considerant la maduresa de l’alumne/a i les possibilitats de progrés. De manera excepcional un 
alumne pot repetir dues vegades 4t si no ha repetit en cursos anteriors. 

7 Per majoria simple, el vot del tutor/a serà diriment en cas d’empat. Cada professor de l’equip 
docent pot emetre un vot únic, amb independència del nombre de matèries que imparteixi. 

13. Alumnes amb Pla de Suport Individualitzat : 

El PI dona resposta a situacions singulars d’alumnes que presenten necessitats educatives i 
personals específiques. 

En el PI s’hi acorden els objectius d’aprenentatge i les competències. Determina els criteris 
d’avaluació i criteris de pas de curs, d’acord amb aquests objectius i competències. A 4t curs: el PI 
també ha d’incloure els criteris de superació de l’etapa. 

Excepcionalment, el PI pot comportar que, temporalment, algunes matèries no s'avaluïn. 

L’alumne amb PI s’ha d’avaluar segons els criteris d’avaluació establerts en el seu pla 
(Consensuats per tot l’equip docent). 

Els criteris d’avaluació d’un PI poden correspondre a cursos anteriors o posteriors. 

Alumnes altes capacitats: Es pot reduir un curs la permanència en l’etapa. S’ha de demanar 
autorització per aplicar el PI. 

14. Avaluació del TS de 1r a 3r d’ESO, del PR a 4t d’ES O i del Servei Comunitari : 

Treball de síntesi i Projecte de Recerca. S’avaluen els àmbits competencials que hi intervenen. 
S’informa sobre la seva realització: No fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). 

Servei comunitari. Projecte transversal. Incideix en la qualificació de les matèries a les que estigui 
vinculat. S’informa sobre la seva realització: No fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA). 

Aquesta és la pàgina web on es poden consultar les competències bàsiques dels diferents àmbits: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-
basiques/eso/ 

Departament de Matemàtiques  

Criteris d’avaluació i recuperació de l’ESO  

Les dotze competències matemàtiques estan distribuïdes en quatre dimensions (resolució de 
problemes, raonament i prova, connexions i comunicació i representació) i relacionades 
intrínsecament entre elles. 
 

 

 

D1: 

RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

CO1 TRADUIR un problema a llenguatge matemàtic o a una representació 
matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats 

CO2 EMPRAR EINES, conceptes i estratègies matemàtiques per resoldre 
problemes 

CO3 PERSEVERAR, mantenir una actitud de recerca davant d’un problema 
assajant estratègies diverses 
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CO4 PREGUNTAR, generar preguntes de caire matemàtic i plantejar 
problemes 

 

D2: 

RAONAMENT I 
PROVA 

CO5 ENTORNS MATEMÀTICS . Construir, expressar i contrastar 
argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en 
matemàtiques 

CO6 ENTORNS NO MATEMÀTICS . Emprar el raonament matemàtic en 
entorns no matemàtics 

 

D3: 

CONNEXIONS 

CO7 INTERNES: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i raonar 

CO8 EXTERNES: Identificar les matemàtiques implicades en situacions 
properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb 
idees matemàtiques concretes 

 

 

 

D4: 

COMUNICACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

CO9 REPRESENTAR DE DIVERSES MANERES : Representar un concepte o 
relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació 
com a estratègia de treball matemàtic 

CO10 EXPRESSAR AMB CLAREDAT I COMPRENDRE : Expressar idees 
matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres 

CO11 CONSTRUIR CONEIXEMENT COL·LABORATIVAMENT : Emprar la 
comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement 
a partir d’idees matemàtiques 

CO12 USAR TECNOLOGIES : Seleccionar i usar tecnologies diverses per 
gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees i processos 
matemàtics 

 

 

D1: 

RESOLUCIÓ DE 
PROBLEMES 

CO1 TRADUIR un problema a llenguatge matemàtic o a una representació 
matemàtica utilitzant variables, símbols, diagrames i models adequats 

CO2 EMPRAR EINES, conceptes i estratègies matemàtiques per resoldre 
problemes 

CO3 PERSEVERAR, mantenir una actitud de recerca davant d’un problema 
assajant estratègies diverses 

CO4 PREGUNTAR, generar preguntes de caire matemàtic i plantejar 
problemes 

 

D2: 

CO5 ENTORNS MATEMÀTICS . Construir, expressar i contrastar 
argumentacions per justificar i validar les afirmacions que es fan en 
matemàtiques 
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RAONAMENT I 
PROVA 

CO6 ENTORNS NO MATEMÀTICS . Emprar el raonament matemàtic en 
entorns no matemàtics 

 

D3: 

CONNEXIONS 

CO7 INTERNES: Usar les relacions que hi ha entre les diverses parts de les 
matemàtiques per analitzar situacions i raonar 

CO8 EXTERNES: Identificar les matemàtiques implicades en situacions 
properes i acadèmiques i cercar situacions que es puguin relacionar amb 
idees matemàtiques concretes 

 

 

 

D4: 

COMUNICACIÓ I 
REPRESENTACIÓ 

CO9 REPRESENTAR DE DIVERSES MANERES : Representar un concepte o 
relació matemàtica de diverses maneres i usar el canvi de representació 
com a estratègia de treball matemàtic 

CO10 EXPRESSAR AMB CLAREDAT I COMPRENDRE : Expressar idees 
matemàtiques amb claredat i precisió i comprendre les dels altres 

CO11 CONSTRUIR CONEIXEMENT COL·LABORATIVAMENT : Emprar la 
comunicació i el treball col·laboratiu per compartir i construir coneixement 
a partir d’idees matemàtiques 

CO12 USAR TECNOLOGIES : Seleccionar i usar tecnologies diverses per 
gestionar i mostrar informació, i visualitzar i estructurar idees i processos 
matemàtics 

 
Per donar més sentit a la globalitat del treball competencial, es farà més incidència en l’avaluació 
per dimensions que per competències. Tot i així es vetllarà perquè al final de l’etapa s’hagin 
avaluat les dotze competències pròpies de l’àmbit matemàtic. 
 
S’avaluaran les quatre dimensions a cada nivell, però s’incidirà més en algunes concretes els 
primers cursos de l’ESO, i aniran agafant rellevància progressivament les altres a mesura que 
augmenti el nivell. 
 
CRITERIS D’ASSOLIMENT DE LA MATÈRIA 
 
MATEMÀTIQUES 1r ESO 
 
AVALUACIÓ TRIMESTRAL 
 
L’avaluació és continua de manera que per avaluar cada dimensió es realitzaran activitats 
competencials al llarg de cada trimestre, com ara la prova d’avaluació final de cada unitat, un 
mapa conceptual o esquema de la unitat a partir del dossier i d’altres activitats que s’aniran 
introduint al llarg de cada trimestre 
 
S’avaluarà per dimensions a quatre nivells d’assoliment, nivell 2 o assoliment satisfactori (AS), 
nivell 3 o assoliment notable (AN) i nivell 4 o assoliment excel·lent (AE). En cas de no assoliment 
(NA) es considerarà que el nivell d’assoliment de la competència és 1. 
 
A primer d’ESO es prioritzaran la DIMENSIÓ 1: RESOL UCIÓ DE PROBLEMES i la DIMENSIÓ 
4: COMUNICACIÓ I REPRESENTACIÓ, però s’avaluaran to tes. 
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En el cas de tenir assolides la dimensió de resolució de problemes i l a de comunicació i 
representació la nota trimestral serà AS, AN o AE , com a mitjana ponderada  del nivell 
d’assoliment de les quatre dimensions .  
 
En el cas de no tenir assolides la dimensió de resolució de prob lemes o la de comunicació i 
representació , la superació de la matèria estarà en funció del grau d’assoliment de les altres dues 
dimensions. 
 
Si no s’assoleixen les dimensions de resolució de prob lemes i la de comunicació i 
representació, la nota trimestral serà NA , i s’indicarà a l’alumne quins són els aspectes a 
millorar de cara a poder assolir totes les dimensions en el trimestre següent.  
 
 
AVALUACIÓ FINAL 
 
Com que l’avaluació és global, continua i integradora, en el cas de tenir totes les avaluacions 
trimestrals assolides la nota final serà AS, AN o A E, com a mitjana del nivell d’assoliment de 
cada trimestre. 
 
En el cas de tenir un trimestre no assolit , la superació de la matèria estarà en funció del nivell 
d’assoliment dels altres dos trimestres. 
 
En el cas de tenir dues o més avaluacions trimestrals no assolides, la  nota final serà NA i 
s’haurà de presentar a la prova d’avaluació extraordinària. 
 
 
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria caldrà fer una 
prova presencial extraordinària de recuperació en les dates que es determinin i amb la forma i 
continguts estipulats a la programació de la matèria.  

La qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.  

 
RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS 
 
Els alumnes i les alumnes que no superin la matèria en l’avaluació extraordinària podran 
recuperar-la durant el curs següent,  si promocionen de curs, amb els mecanismes que 
s’estableixin. 
 
MATEMÀTIQUES 2n ESO 
 
AVALUACIÓ TRIMESTRAL 
 
L’avaluació és continua de manera que per avaluar cada dimensió es realitzaran activitats 
competencials al llarg de cada trimestre, com ara la prova d’avaluació final de cada unitat, un 
mapa conceptual o esquema de la unitat a partir del dossier i d’altres activitats que s’aniran 
introduint al llarg de cada trimestre 
 
S’avaluarà per competències a quatre nivells d’assoliment, nivell 2 o assoliment satisfactori (AS), 
nivell 3 o assoliment notable (AN) i nivell 4 o assoliment excel·lent (AE). En cas de no assoliment 
(NA) es considerarà que el nivell d’assoliment de la competència és 1. 
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A segon d’ESO es prioritzaran la DIMENSIÓ 1: RESOLU CIÓ DE PROBLEMES, la DIMENSIÓ 
2: RAONAMENT I PROVA i la DIMENSIÓ 4: COMUNICACIÓ I  REPRESENTACIÓ, però 
s’avaluaran totes. 
 
En el cas de tenir assolides les dimensions de resolució de problemes,  raonament i prova i 
comunicació i representació la nota trimestral serà AS, AN o AE , com a mitjana ponderada  del 
nivell d’assoliment de les quatre dimensions .  
 
En el cas de no tenir assolides dues de les tres dimensions cita des en el paràgraf anterior la 
nota trimestral serà NA , i s’indicarà a l’alumne quins són els aspectes a millorar de cara a poder 
assolir totes les dimensions en el trimestre següent.  
 
 
AVALUACIÓ FINAL 
 
Com que l’avaluació és global, continua i integradora, en el cas de tenir totes les avaluacions 
trimestrals assolides la nota final serà AS, AN o A E, com a mitjana del nivell d’assoliment de 
cada trimestre. 
 
En el cas de tenir un trimestre no assolit , la superació de la matèria estarà en funció del nivell 
d’assoliment dels altres dos trimestres. 
 
En el cas de tenir dues o més avaluacions trimestrals no assolides, la  nota final serà NA i 
s’haurà de presentar a la prova d’avaluació extraordinària. 
 
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA 
 
Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries, per superar la matèria caldrà fer una 
prova presencial extraordinària de recuperació en les dates que es determinin i amb la forma i 
continguts estipulats a la programació de la matèria.  

La qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS.  

 
RECUPERACIÓ DE CURSOS ANTERIORS 
 
Els alumnes i les alumnes que no superin la matèria en l’avaluació extraordinària podran 
recuperar-la durant el curs següent,  si promocionen de curs, amb els mecanismes que 
s’estableixin. 
 
Departament d’Anglès      
 
Eines d’avaluació  
 
Tots els alumnes han de portar una llibreta o dossier d’anglès per al vocabulari, apunts, o exercicis 
que digui el professor més les fotocòpies donades durant el curs. És obligatori portar a classe els 
llibres i la llibreta o dossier. 
 
S’intentaran fer tres unitats del llibre per trimestre. Tot dependrà del nivell i seguiment del grup.  
 
Es practicarà i s’avaluarà amb diferents activitats per tal de donar cobertura a totes les 
competències que l’alumne ha d’assolir i als diferents estils d’aprenentatge. Per a l’avaluació es 
tindran en compte tant l’observació de les pràctiques a l’aula com les proves que cada professor 
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decideixi. És per aquest motiu que quan un alumne falti a classe el dia que es facin activitats 
puntuables les haurà de fer en un altre moment quan això sigui possible, sempre presentant la 
corresponent justificació de l’absència. La primera vegada que un alumne faci una activitat fora de 
termini el professor li acceptarà la justificació dels pares o tutors legals. Les subsegüents vegades 
haurà de presentar un justificant oficial per tal de fer les activitats fora de termini.  
 
Es treballaran les següents competències: 
 
Competència 1. Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i de l’àmbit acadèmic (comprensió oral) 
Competència 2. Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació  
comunicativa (expressió oral planificada) 
Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa  per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs (expressió oral improvisada) 
Competència 4. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar  el contingut 
de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana,  dels mitjans de comunicació i de l’àmbit 
acadèmic (comprensió lectora) 
Competència 5. Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d’un text  i reconèixer la 
seva tipologia per comprendre’l (tipus de text) 
Competència 6. Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió  de textos i 
per adquirir coneixement (recerca d’informació rellevant) 
Competència 7. Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements  de la situació 
comunicativa (planificar escrits) 
Competència 8. Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies  de 
textualització (elaborar escrits) 
Competència 9. Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut  de suports 
(corregir escrits) 
Competència 10. Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats  o autèntics 
(teatre a 1r d’ESO) 
Competència 11. Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics (comprensió lectora a 
3r i 4t d’ESO) 
 
Els continguts clau relacionats amb la gramàtica i el vocabulari seran eines necessàries per assolir 
totes les altres competències.  
S’aprova la matèria assolint totes les competències, o, de manera excepcional totes excepte una, 
sempre i quan aquesta no sigui l’expressió escrita. 
La nota final podrà reduir-se a la gradació  immediatament inferior si l’alumne, de manera 
reiterada, no presenta les feines de casa, no fa les feines de classe, o no té un comportament 
acceptable a l’aula.  
 
El professor decidirà, al final del curs, si l'alumne ha superat els objectius, prenent com a referent 
fonamental els criteris d'avaluació i avaluarà tant els aprenentatges de l'alumnat com els 
processos d'ensenyament. Els assoliments del tercer trimestre tindran més pes en la valoració, 
degut al caràcter acumulatiu de la matèria, sempre tenint en compte que l’esforç i la dedicació hagi 
estat constant al llarg del curs i no només al final. Per aquest motiu al tercer trimestre s’avaluaran 
tots els continguts que s’hagin anat treballant al llarg del curs.  
 
GRUPS DE REFORÇ 
 
Al grup de reforç s’hi farà una adaptació que se centrarà en: 
Temps i ritme d’aprenentatge 
Metodologia més personalitzada 
Reforçar les tècniques d’aprenentatge 
Millorar els procediments, hàbits i actituds 



30 
 
 
 

Augmentar l’esforç i la constància 
 
Els alumnes dels grups de reforç tenen uns criteris d’avaluació diferents, que generalment valoren  
més el treball i l’actitud envers la matèria i que es deixen a criteri del professor del grup, d’acord 
amb les necessitats específiques de cada alumne. 
Es prioritzaran els continguts bàsics de curs i les actituds, buscant la integració social i els hàbits 
de treball, davant la impossibilitat d'aconseguir un progrés suficient en continguts conceptuals. 
 
En aquests grups s’intentarà fer dues unitats del llibre per avaluació i el grau d’assoliment requerit 
serà el del primer nivell de gradació.  
És per aquest motiu que la nota d’aquests alumnes no superarà el nivell de gradació màxim 
requerit, que correspon a AS. Excepcionalment es podrà arribar a AN si l’alumne demostra que pot 
fer més del que se li demana en aquell curs i ho fa. Hi ha aquest acord per evitar el perjudici 
comparatiu amb els alumnes d’altres grups on s’exigeix el tercer nivell de gradació. 
 
Recuperació: 
 
En cas de no assolir alguna de les competències, l’alumne les haurà de superar a l’avaluació 
extraordinària de juny, presentant la feina no feta i examinant-se de les competències no 
assolides. La nota màxima en aquesta avaluació de mínims serà de AS.  
 
Pendents de cursos anteriors: 
 
Un alumne amb els cursos anteriors pendents d’anglès els superarà de manera automàtica 
assolint el curs següent o almenys dos trimestres del curs següent. Si no es donés el cas, tindrien 
una oportunitat de recuperar les competències dels cursos anteriors mitjançant unes proves 
extraordinàries cap al mes d’abril, i durant els exàmens extraordinaris del mes de juny. En les 
recuperacions els professors els demanaran que portin feta la feina que tenen pendent i que facin 
les proves de les competències que no tenen assolides.  La nota màxima en aquesta avaluació de 
mínims serà de AS.  
 
Departament de Ciències Socials 
 

Assignatures: GEOGRAFIA I HISTÒRIA, CULTURA I VALOR S ÈTICS,  CULTURA DE 
LES RELIGIONS 
  

PRINCIPIS GENERALS DE L’AVALUACIÓ 

L’avaluació és contínua. Segons el moment, s’efectuen: 

• Avaluació inicial: prospecció de coneixements a l’inici d’una unitat didàctica per tal de 
detectar els coneixements previs i per presentar els continguts claus i objectius. 

• Avaluació formativa durant el procés d’aprenentatge, avaluant les competències  a partir 
de: activitats a la classe, treballs cooperatius relacionats amb les unitats didàctiques, 
exposicions orals i proves trimestrals. També es tindran en compte altres aspectes més 
generals com l’atenció i ús del temps a l’aula, la participació, la presentació d’activitats dins 
del seu termini, etc. 

• Alhora l’avaluació també ha de ser formadora, és a dir, que permeti a l’alumnat anar 
regulant el seu propi procés d’aprenentatge, a base de tenir clars els objectius, identificar 
els seus encerts i errors, les causes que els provoquen, i ser capaç de buscar i proposar 
solucions en col·laboració amb el professorat.  

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE GEOGRAFIA I H ISTÒRIA DE 1r a 4t D’ESO 



31 
 
 
 

Les competències bàsiques de l’àmbit social són 13 distribuïdes  en 4 dimensions: 

- Dimensió històrica: 

� Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets històrics per comprendre’n 
la causalitat històrica. 

� Competència 2. Saber analitzar una font per interpretar el passat. 

� Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el 
futur és fruit de de les decisions i accions actuals. 

� Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la 
seva intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

- Dimensió geogràfica: 

� Competència 5. Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per 
gestionar les activitats humanes de manera sostenible. 

� Competència 6. Aprendre a analitzar diverses fonts geogràfiques per interpretar l’espai i 
prendre decisions. 

� Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i territorial, i 
les desigualtats que generen, i fer propostes d’actuació. 

- Dimensió cultural i artística:  

� Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus 
creadors i la seva època. 

� Competència 9. Valorar el patrimoni cultural  per defensar-ne la seva conservació. 

� Competència 10. Valorar les expressions culturals pròpies, per afavorir la construcció de 
la identitat personal dins d’un món global i divers. 

- Dimensió ciutadana: 

� Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre els problemes socials rellevants per 
desenvolupar un pensament crític. 

� Competència 12. Participar de manera activa i compromesa en projectes per exercir drets, 
deures i responsabilitats d’una societat democràtica. 

� Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia i la igualtat 
entre homes i dones. 

Totes aquestes competències es treballaran al llarg dels 4 cursos de l’ESO, ja que tots els 
alumnes han d’assolir-les a l’acabar la secundària obligatòria. En cada nivell, però, es prioritzaran 
i avaluaran diferents  competències. Concretament: 

� 1r ESO: Competències bàsiques 1,2,5,6,8,9 i 13 

� 2n ESO: CCBB 1,2,3,5,6,8,9,10 i 11 

� 3r ESO: CCBB 1,2,3,4,5,6,7,8, 11 i 12 

� 4t ESO: CCBB 1,2,3,4,7,10,11,12 i 13 

Seguiment trimestral  

Les notes per als alumnes que han demostrat el domini de totes les competències treballades 
poden ser  AS o AN o AE, depenent del grau d’assoliment d’aquestes competències. 

En el cas de tenir dos o més competències no superades, la nota trimestral serà NA. Aleshores 
per a poder millorar i assolir en el següent trimestre aquelles competències no superades, es 
plantejarà un treball complementari i/o una prova personalitzada. 
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Avaluació final de curs  

Per als alumnes que hagin assolit totes les competències treballades durant  els tres trimestres, 
la nota final de curs serà la mitjana de les 3 notes d'avaluació. 

Els alumnes que han suspès només un trimestre, però han presentat satisfactòriament el treball 
complementari per a superar aquelles competències no assolides, tindran el curs aprovat. 

En el cas que un alumne tingui dos o més trimestres amb una nota de NA, s’haurà de presentar a 
les proves extraordinàries de juny . Els controls seran personalitzats, és a dir, adaptats a cada 
alumne en funció de les competències que no hagi superat. 

L’alumne que no aprovi al juny, si promociona al curs següent tindrà la matèria pendent. Per això, 
se li encomanarà un treball obligatori durant l’estiu. Aquest treball s’haurà de lliurar la primera 
setmana del curs al professor/a de la matèria, qui durant la primera quinzena d’octubre li farà una 
prova personalitzada, que pot ser escrita o oral,  per comprovar si s’han assolit les competències. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA I VAL ORS ÈTICS DE 1r a 4t D’ESO 

Les competències bàsiques de l’àmbit de cultura i valors són 10 i es troben distribuïdes en 3 
dimensions: 

- Dimensió personal:  

� Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels 
propis actes. 

� Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal dels Drets 
Humans 

� Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i per consolidar 
el pensament propi. 

� Competència 4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respostes adients 
i preferentment innovadores. 

- Dimensió interpersonal:  

� Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, 
opcions i creences. 

� Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, especialment 
per a la solució de conflictes interpersonals i propiciar la cultura de la pau. 

- Dimensió sociocultural: 

� Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que 
l’han configurat. 

� Competència 8. Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres 
artístiques 

� Competència 9. Analitzar críticament l’entorn des de la perspectiva ètica, individualment i 
de manera col·lectiva. 

� Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin 
actituds de compromís i democràtiques. 

Totes aquestes competències es treballaran al llarg dels 4 cursos de l’ESO, ja que tots els 
alumnes han d’assolir-les a l’acabar la secundària obligatòria. En cada nivell, però, es prioritzaran 
determinades competències. 

Cultura i Valors Ètics és una matèria amb una especificitat pròpia i diferenciada de la resta de 
matèries de l’àrea, ja que es treballen sobretot actituds i valors. Això fa que per avaluar-la 
s’utilitzin uns altres criteris que valoren més l’actitud i el treball de l’alumnat. Malgrat això, hi 
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haurà una prova trimestral. 

 

Seguiment trimestral  

Les notes per als alumnes que han demostrat el domini de totes les competències treballades 
poden ser  AS o AN o AE, depenent del grau d’assoliment d’aquestes competències. 

En el cas de tenir dos o més competències no superades, la nota trimestral serà NA. Aleshores 
per a poder millorar i assolir en el següent trimestre aquelles competències no superades, es 
plantejarà un treball complementari. 

Avaluació final de curs  

Per als alumnes que hagin assolit totes les competències treballades durant els tres trimestres, la 
nota final de curs serà la mitjana de les 3 notes d'avaluació. 

Els alumnes que han suspès només un trimestre, però han presentat el treball complementari per 
a superar aquelles competències no assolides, tindran el curs aprovat. 

En el cas que un alumne tingui dos o més trimestres amb una nota de NA, s’haurà de presentar a 
les proves extraordinàries de juny . Els controls seran personalitzats, és a dir, adaptats a cada 
alumne.  

L’alumne que no aprovi al juny, si promociona al curs següent tindrà la matèria pendent. Per això, 
se li encomanarà un treball obligatori durant l’estiu. Aquest treball s’haurà de lliurar a finals de 
setembre al professor/a de la matèria, qui més endavant a través d’una entrevista valorarà si 
l’alumne ja ha assolit les competències pendents. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA DE CULTURA DE LE S RELIGIONS DE 1r a 4t 
D’ESO 

En la matèria de Cultura de les Religions l’ensenyament religiós es desenvolupa especialment en 
tres grans dimensions: 
Dimensió Cultural i històrica  està present, ja que el patrimoni cultural, històric i antropològic que 
gran part de les societats reben del passat, està vertebrat per continguts religiosos. 
Dimensió humanitzadora  s’ afavoreix la maduració integral de l’alumne/a. Les seves idees, 
valors i creences pròpies li permeten donar resposta als seus interrogants i a la vegada fa possible 
la formació d’homes i dones conscients, crítics, lliures i creadors.   
Dimensió ètica-moral  s’exposa, fonamenta i jerarquitza els valors que l’alumnat consideri 
fonamentals per a la construcció de la seva pròpia personalitat. 
Competències que es treballen en tota l’ESO 

� Competència en comunicació lingüística.  
Conèixer el llenguatge simbòlic de les diferents religions.  
Comprendre el contingut del missatges que aporten les religions.  
Adquirir estratègies de comunicació oral i escrita per transmetre els continguts adquirits 

� Competència social i cívica:  
Analitzar críticament els valors democràtics i de la ciutadania que es desprenen de les arrels 
cristianes de la cultura catalana i Europea. 
Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences. 

� Competència cultural i artística:  
Conèixer i valorar tota expressió artística, plàstica, històrica, simbòlica, de costums, ritus, festes i 
valors i maneres de viure impregnades pel cristianisme i d’altres religions que conviuen amb 
nosaltres. 

� Competència d’aprendre a aprendre:  
Adquirir les capacitats d’aprenentatge atenció, memòria, experiència....  
Participar de manera activa i responsable en el treball  d’equip.  

� Competència sobre autonomia i iniciativa personal 
Examinar situacions concretes de la vida i realitzar amb autonomia un judici crític. 
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Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsable dels propis actes. 
� Competència en el coneixement i interacció amb el m on físic :  

Conèixer la realitat, respostes i les solucions que dóna el cristianisme i altres religions als 
problemes que sorgeixen en la relació de l’ésser humà amb el medi físic. 
Fer una valoració ètica de l’ús de la ciència i de la tecnologia.  
Realitzar activitats de participació i de col·laboració que promoguin actituds de compromís. 
 
Seguiment trimestral  
Les notes per als alumnes que han demostrat el domini de totes les competències treballades 
poden ser  AS o AN o AE, depenent del grau d’assoliment d’aquestes competències. 
En el cas de tenir dos o més competències no superades, la nota trimestral serà NA. Aleshores 
per a poder millorar i assolir en el següent trimestre totes les competències es plantejarà un treball 
complementari. 
 
Avaluació final de curs 

Per als alumnes que hagin aprovat els tres trimestres, la nota final de curs serà la mitjana de les 3 
notes d'avaluació. 
Els alumnes que han suspès només un trimestre, però han presentat satisfactòriament el treball 
complementari per a superar aquelles competències no assolides, tindran el curs aprovat. 
En el cas que un alumne tingui dos o més trimestres amb una nota de NA, s’haurà de presentar a 
les proves extraordinàries de juny . Els controls seran personalitzats, és a dir, adaptats a cada 
alumne.  
L’alumne que no aprovi al juny, si promociona al curs següent tindrà la matèria pendent. Per això, 
se li encomanarà un treball obligatori durant l’estiu. Aquest treball s’haurà de lliurar a finals de 
setembre al professor/a de la matèria, qui més endavant a través d’una entrevista valorarà si 
l’alumne ja ha assolit les competències pendents. 
 

Departament de llengua i literatura catalana 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA  
  
Atès que el domini de l’àmbit lingüístic suposa el treball de les diferents dimensions, al llarg dels 
cursos de l’ESO es treballaran completament les dotze competències bàsiques (assenyalades 
més endavant). Amb tot, la seva avaluació serà progressiva. Així, a 1r. d’ESO, s’avaluen les 
competències següents de les dimensions corresponents: 

 CC BB  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

1r ESO X X  X X X  X     

   
Dimensió comprensió lectora  
  
Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.   
  
Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format i interpretar-ne els trets 
lèxics i morfosintàctics per comprendre’ls. 
  
Dimensió expressió escrita  
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Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir 
de la generació d’idees i la seva organització.  
 
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.  
 Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal. 
  
Dimensió comunicació oral  
  
Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 
  
L’avaluació de la matèria es basa en: 
  

• Proves escrites :  

 Es fan un mínim de dues  proves competencials cada trimestre, en les quals es tindrà en compte 
la correcció en l’expressió. A les proves escrites, per cada errada ortogràfica, lèxica i 
morfosintàctica es descomptarà del total de la prova  0,1 punts fins a un màxim de dos punts 
sense tenir en compte les repetides.  

• Treball diari :  
 Es valoren les diferents tasques encomanades com treballs, lectures, redaccions, dictats, dossier, 
etc. Durant el curs es poden fer dictats preparats i no preparats. Dels dictats preparats prèviament 
es descomptarà 1 punt per cada falta ortogràfica no repetida i 0,5 punts per cada accent, dièresi 
mal posats o no posats i no repetits. Dels dictats no preparats es descomptarà 0,5 punts per cada 
falta ortogràfica no repetida. Per cada accent, dièresi mal posats o no posats i no repetits es 
descomptarà 0,10 punts. Pel que fa a les redaccions i els treballs es descomptarà 0,1 punts per 
cada errada ortogràfica no repetida fins a un màxim de 2 punts. 
  

• Actitud :  

 Es valora el bon comportament i la participació a classe, fer els deures amb regularitat, l’ interès 
per la matèria i per la millora personal, saber treballar en equip, domini de les TIC, etc.   
  
CRITERIS  D’ASSOLIMENT DE LA MATÈRIA  
  
L’avaluació és contínua , de manera que es proposaran activitats per avaluar l’assoliment 
d’aspectes relacionats amb les competències de cada trimestre. 
  
Avaluació inicial:  
  
Es farà una avaluació inicial a 1r. d’ESO.  

Seguiment trimestral:  

 En el cas de tenir totes les competències assolides , la nota trimestral serà única: AS, AN o AE, 
com a mitjana del grau d’assoliment de les competències avaluades .  
  
En el cas de tenir una o més competències no assolides, la nota trimes tral serà NA  i 
s’indicarà a l’alumne/a quins són els aspectes a millorar de cara a poder assolir totes les 
competències en el trimestre següent. 
  
Nota final  
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En el cas de tenir totes les competències assolides en el 3r trimestre , la nota final s’obtindrà 
fent la mitjana  de l’assoliment de les competències d’aquest, aplicant el criteri d’avaluació 
contínua. 
En el cas de tenir una o més competències pendents d’assolir al tercer  trimestre, ja siguin 
d’aquest o dels anteriors trimestres , la nota final serà NA  i s’hauran de fer activitats de 
recuperació ordinàries. 
  
Recuperació extraordinària : 
  
Si la nota final continua sent NA i després d’haver realitzat activitats de recuperació ordinàries, per 
superar la matèria caldrà fer una prova presencial extraordinària de recuperació en les dates que 
es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. 
  
La qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé d’AS.  
  
Activitats d'estiu:  
  
A l’alumnat, se li proposarà la realització d'activitats d'estiu, que seran recollides pel professorat  
de Llengua Catalana i Literatura del curs següent.  
  
Per a l’alumnat que no hagi superat la matèria però promocioni de curs, aquestes activitats d’estiu 
seran tingudes en compte, com a activitats de recuperació, en el curs següent, el qual, si 
s’assoleix, implica, per avaluació contínua, l’assoliment satisfactori del curs anterior, amb la 
qualificació d’AS. 
 
Criteris d’avaluació dels grups de reforç : 
  
Es farà un PI (Pla Individualitzat) que dona resposta a situacions singulars d’alumnat que presenta 
necessitats educatives i personals específiques. 
  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA- 2n. ESO  

 CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA  
  
Atès que el domini de l’àmbit lingüístic suposa el treball de les diferents dimensions, al llarg dels 
cursos de l’ESO es treballaran completament les dotze competències bàsiques (assenyalades 
més endavant). Amb tot, la seva avaluació serà progressiva. Així, a 2n. d’ESO, s’avaluen les 
competències següents de les dimensions corresponents: 
  

CC BB  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

2n ESO X X X X X X X X X    

   
Dimensió comprensió lectora  
  
 Competència 1. Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 



37 
 
 
 

quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.   
  
Competència 2. Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format i interpretar-ne els trets 
lèxics i morfosintàctics per comprendre’ls. 
 

Competència 3. Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir 
coneixement. 
  
Dimensió expressió escrita  
  
Competència 4. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa (receptor, intenció) i a partir 
de la generació d’idees i la seva organització.  
  
Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i en diferents formats i suports amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.  
  
Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal. 
 

Dimensió comunicació oral  

Competència 7. Obtenir informació, interpretar i valorar textos orals de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i acadèmics, incloent-hi els elements prosòdics i no verbals.  
  
Competència 8. Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 
  
Competència 9. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs.  
  
 L’avaluació de la matèria es basa en: 
  

• Proves escrites :  

 Es fan un mínim de dues  proves competencials cada trimestre, en les quals es tindrà en compte 
la correcció en l’expressió. A les proves escrites, per cada errada ortogràfica, lèxica i 
morfosintàctica es descomptarà del total de la prova  0,1 punts fins a un màxim de dos punts 
sense tenir en compte les repetides.  
  

• Treball diari :  

 Es valoren les diferents tasques encomanades com treballs, lectures, redaccions, dictats, dossier, 
etc. Durant el curs es poden fer dictats preparats i no preparats. Dels dictats preparats prèviament 
es descomptarà 1 punt per cada falta ortogràfica no repetida i 0,5 punts per cada accent, dièresi 
mal posats o no posats i no repetits. Dels dictats no preparats es descomptarà 0,5 punts per cada 
falta ortogràfica no repetida. Per cada accent, dièresi mal posats o no posats i no repetits es 
descomptarà 0,20 punts. Pel que fa a les redaccions i els treballs es descomptarà 0,1 punts per 
cada errada ortogràfica no repetida fins a un màxim de 2 punts. 
  

• Actitud :  

 Es valora el bon comportament i la participació a classe, fer els deures amb regularitat, l’ interès 
per la matèria i per la millora personal, saber treballar en equip, el domini de les TIC, etc.   
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CRITERIS  D’ASSOLIMENT DE LA MATÈRIA  
  
L’avaluació és contínua , de manera que es proposaran activitats per avaluar l’assoliment 
d’aspectes relacionats amb les competències de cada trimestre. 
  
Avaluació inicial:  
  
Es farà una avaluació inicial a  2n. d’ESO. 

Seguiment trimestral:  

 En el cas de tenir totes les competències assolides , la nota trimestral serà única: AS, AN o AE, 
com a mitjana del grau d’assoliment de les competències avaluades .  
  
En el cas de tenir una o més competències no assolides, la nota trimes tral serà NA  i 
s’indicarà a l’alumne/a quins són els aspectes a millorar de cara a poder assolir totes les 
competències en el trimestre següent. 
  
Nota final  
  
En el cas de tenir totes les competències assolides en el 3r trimestre , la nota final s’obtindrà 
fent la mitjana  de l’assoliment de les competències d’aquest, aplicant el criteri d’avaluació 
contínua. 
  
En el cas de tenir una o més competències pendents d’assolir al tercer  trimestre, ja siguin 
d’aquest o dels anteriors trimestres , la nota final serà NA  i s’hauran de fer activitats de 
recuperació ordinàries. 
  
Recuperació extraordinària : 
  
Si la nota final continua sent NA i després d’haver realitzat activitats de recuperació ordinàries, per 
superar la matèria caldrà fer una prova presencial extraordinària de recuperació en les dates que 
es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació de la matèria. 
  
La qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé d’AS.  
  

Activitats d'estiu:  

 A l’alumnat, se li proposarà la realització d'activitats d'estiu, que seran recollides pel professorat  
de Llengua Catalana i Literatura del curs següent.  
  
Per a l’alumnat que no hagi superat la matèria però promocioni de curs, aquestes activitats d’estiu 
seran tingudes en compte, com a activitats de recuperació, en el curs següent, el qual, si 
s’assoleix, implica, per avaluació contínua, l’assoliment satisfactori del curs anterior, amb la 
qualificació d’AS. 
  
Criteris d’avaluació dels grups de reforç : 
  
Es farà un PI (Pla Individualitzat) que dona resposta a situacions singulars d’alumnat que presenta 
necessitats educatives i personals específiques. 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  1ºESO 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

 
Se trabajan las 12 competències en cada curso , debido a que el dominio del ámbito lingüístic 
supone el trabajo de las diferentes dimensiones, expuestas en la tabla siguiente. Sin embargo  las 
competencias que se evalúan son: 
 

CC BB  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

1r. ESO X X  X X X  X     

 
C1- Obtener información, interpretar y valorar el contenido de textos escritos de la vida cotidiana, 
de los medios de comunicación y académicos para comprenderlos. 
C2- Reconocer los géneros del texto, estructura y el formato, e interpretar los rasgos léxicos y 
morfosintácticos para su comprensión.   
C4- Planificar el escrito de acuerdo con la situación comunicativa (receptor, intención) y a partir de 
generar idees y organizarlas. 
C5- escribir textos de tipologia diversa y en diferentes formatos y soportes con adecuación, 
coherència , cohesión y corrección lingüística. 
C6- Revisar y corregir el texto para mejorarlo y tenir en cuenta su presentación formal. 
C8- Producir textos orales de tipologia diversa con adecuación , coherència , cohesión y 
corrección lingüística, empleando los elementos prosódicos y no verbales pertinentes. 
C9- Emplear estratègies de interpretación oral de acuerdo con la situación comunicativa para 
iniciar, mantenir y acabar el discurso.  
 
La evaluación de la materia es continúa y se basa en: 
 
Pruebas escritas 
 
Se hará un mínimo de dos pruebas competenciales cada trimestre, en las cuales se tendrán en 
cuenta la expresión escrita. En las pruebas escritas, por cada error ortográfico, léxico o 
morfosintáctico se descontará del total de la prueba  0,10 por falta y 0.05 los acentos.  
  
Trabajo diario 
 
Se valoraran las diferentes tareas a realizar, lecturas, redacciones, dictados, dossier, etc. Durant el 
curso se pueden hacer dictados preparados y no preparados En cuanto a los trabajos,y  
redacciones se descontará por faltas en la misma proporción establecida en las pruebas. 
  
Actitud :  
Se valorará el buen comportamiento y participación en clase, hacer los deberes con regularidad, el 
interés por la materia , la mejora personal, etc. 
 
CRITERIOS  DE SUPERACIÓN  DE LA MATERIA  
 
 La evaluación es continúa , de manera que se propondrán actividades para evaluar los aspectos 
de las competencias evaluadas cada trimestre. 
 
Evaluación inicial:  
Se hará una evaluación inicial en cada uno de los cursos de la ESO. 
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Seguimiento trimestral:  
 
En el caso de tener todas las competencias conseguidas  , la nota trimestral será única: AS, 
AN o AE, com a media del grado de consecución de las competencias evaluadas .  
 
En el caso de tener una o más competencias no conseguidas, la nota trim estral será NA  y se 
indicará al alumno/a cuáles son los aspectos a mejorar para poder alcanzar todas las 
competencias en el trimestre siguiente. 
 
Nota final  

 En el caso de tener totes les competencias conseguidas en el 3º trimest re, la nota final se 
obtendrá haciendo la media del logro de las competencias de éste, aplicando el criterio de 
evaluación continúa. Siempre y cuando el alumno/a haya presentado los trabajos o 
recomendaciones hechas  para conseguir alcanzar alguna competencia pendiente de trimestres 
anteriores.    
 
En el caso de tener una o más competencias pendientes de conseguir en e l tercer trimestre, 
ya sean de éste o de los anteriores trimestres , la nota final será NA  i se tendrá que hacer las 
actividades de recuperación ordinarias . 
 
Recuperación extraordinaria : 
 
Si la nota final continúa siendo  NA y después de haber realizado las actividades de recuperación 
ordinarias, para superar la materia se tendrá que hacer una prueba  presencial extraordinaria de 
recuperación, en las fechas que se determine y con la forma y contenidos estipulados en la 
programación . 
 
 La calificación de esta prueba determinarà el nivel de consecución  que será de NA o bé AS.  
 
El alumnado que incluso así no supere la materia, podrá realizar una prueba extraordinària  
durante el primer trimestre del curso siguiente si promociona. 
 
Actividades de verano:  
 
Al alumnado, se le propondrá la realización de tareas de verano, éstas seran recogidas por el 
profesor/a de Lengua Castellana del curso siguiente. Para todos aquellos alumnos que no hayan 
superado la materia del curso pero que promocionen, estas actividades serán tenidas en cuenta 
como actividades de recuperación en el curso siguiente al que se pasa, y serán valoradas en la 
prueba extraordinària del primer trimestre. 
La consecución de las competencias del curso anterior tendrá una calificación de la recuperación 
d’AS. 
 
Criterios de evaluación de los grupos de refuerzo : 
 
Se hará un PI (Plan Individualizado) que da resposta a situaciones singulares del alumnado que 
presenta necesidades  educativas i personales específicas. 
 
 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º. ESO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA 
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Se trabajan las 12 competències en cada curso , debido a que el dominio del ámbito lingüístic 
supone el trabajo de las diferentes dimensiones, expuestas en la tabla siguiente. Sin embargo  las 
competencias que se evalúan son: 
 

CC BB  C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

2º ESO X X X X X X X X X    

 
C1- Obtener información, interpretar y valorar el contenido de textos escritos de la vida cotidiana, 
de los medios de comunicación y académicos para comprenderlos. 
C2- Reconocer los géneros del texto, estructura y el formato, e interpretar los rasgos léxicos y 
morfosintácticos para su comprensión.   
C3- Desarrollar estrategies de búsqueda y gestión de la información para adquirir conocimiento. 
C4- Planificar el escrito de acuerdo con la situación comunicativa (receptor, intención) y a partir de 
generar idees y organizarlas. 
C5- escribir textos de tipologia diversa y en diferentes formatos y soportes con adecuación, 
coherència , cohesión y corrección lingüística. 
C6- Revisar y corregir el texto para mejorarlo y tenir en cuenta su presentación formal. 
C7- Obtener información, interpretar y valorar textos orales de la vida cotidiana, de los medios de 
comunicación y académicos, incluyendo los elementos prosódicos y no verbales.  
C8- Producir textos orales de tipologia diversa con adecuación , coherència , cohesión y 
corrección lingüística, empleando los elementos prosódicos y no verbales pertinentes. 
C9- Emplear estratègies de interpretación oral de acuerdo con la situación comunicativa para 
iniciar, mantenir y acabar el discurso.  
 
La evaluación de la materia es continúa y se basa en: 
 
Pruebas escritas 
 
Se hará un mínimo de dos pruebas competenciales cada trimestre, en las cuales se tendrán en 
cuenta la expresión escrita. En las pruebas escritas, por cada error ortográfico, léxico o 
morfosintáctico se descontará del total de la prueba  0,10 por falta y 0.05 los acentos.  
  
Trabajo diario 
 
Se valoraran las diferentes tareas a realizar, lecturas, redacciones, dictados, dossier, etc. Durant el 
curso se pueden hacer dictados preparados y no preparados En cuanto a los trabajos,y  
redacciones se descontará por faltas en la misma proporción establecida en las pruebas. 
  
Actitud :  
Se valorará el buen comportamiento y participación en clase, hacer los deberes con regularidad, el 
interés por la materia , la mejora personal, etc. 
 
CRITERIOS  DE SUPERACIÓN  DE LA MATERIA  
 
 La evaluación es continúa , de manera que se propondrán actividades para evaluar los aspectos 
de las competencias evaluadas cada trimestre. 
 
Evaluación inicial:  
Se hará una evaluación inicial en cada uno de los cursos de la ESO. 
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Seguimiento trimestral:  
 
En el caso de tener todas las competencias conseguidas  , la nota trimestral será única: AS, 
AN o AE, com a media del grado de consecución de las competencias evaluadas .  
 
En el caso de tener una o más competencias no conseguidas, la nota trim estral será NA  y se 
indicará al alumno/a cuáles son los aspectos a mejorar para poder alcanzar todas las 
competencias en el trimestre siguiente. 
 
Nota final  

 En el caso de tener totes les competencias conseguidas en el 3º trimest re, la nota final se 
obtendrá haciendo la media del logro de las competencias de éste, aplicando el criterio de 
evaluación continúa. Siempre y cuando el alumno/a haya presentado los trabajos o 
recomendaciones hechas  para conseguir alcanzar alguna competencia pendiente de trimestres 
anteriores.    
 
En el caso de tener una o más competencias pendientes de conseguir en e l tercer trimestre, 
ya sean de éste o de los anteriores trimestres , la nota final será NA  i se tendrá que hacer las 
actividades de recuperación ordinarias . 
 
Recuperación extraordinaria : 
 
Si la nota final continúa siendo  NA y después de haber realizado las actividades de recuperación 
ordinarias, para superar la materia se tendrá que hacer una prueba  presencial extraordinaria de 
recuperación, en las fechas que se determine y con la forma y contenidos estipulados en la 
programación . 
 
 La calificación de esta prueba determinarà el nivel de consecución  que será de NA o bé AS.  
 
El alumnado que incluso así no supere la materia, podrá realizar una prueba extraordinària  
durante el primer trimestre del curso siguiente si promociona. 
 
Actividades de verano:  
 
Al alumnado, se le propondrá la realización de tareas de verano, éstas seran recogidas por el 
profesor/a de Lengua Castellana del curso siguiente. Para todos aquellos alumnos que no hayan 
superado la materia del curso pero que promocionen, estas actividades serán tenidas en cuenta 
como actividades de recuperación en el curso siguiente al que se pasa, y serán valoradas en la 
prueba extraordinària del primer trimestre. 
La consecución de las competencias del curso anterior tendrá una calificación de la recuperación 
d’AS. 
Criterios de evaluación de los grupos de refuerzo : 
 
Se hará un PI (Plan Individualizado) que da resposta a situaciones singulares del alumnado que 
presenta necesidades  educativas i personales específicas. 
  
Departament de Ciències Experimentals 
 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS: SEMINARI DE  BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 
Al llarg de tot el curs, en tots els nivells en què es cursa l’assignatura de biologia i geologia o 
qualsevol de les optatives impartides per aquest se minari (1r, 3r i 4t d’ESO) , tant en les 



43 
 
 
 

activitats d’aula com en els controls, es treballen i s’avaluen algunes competències de l’àmbit 
cientificotecnològic, és per això que l’avaluació per competències dels alumnes es basarà en els 
següents criteris, dintre de cada dimensió i competència treballada: 

DIMENSIÓ INDAGACIÓ 
DE FENÒMENS 

NATURALS I DE LA VIDA 
QUOTIDIANA (BiG)  

NA 
(No Assolit) 

AS 
(Assoliment 
Suficient) 

AN 
(Assoliment 

Notable) 

AE 
(Assoliment 
Excel·lent) 

C2. Identificar i 
caracteritzar  els sistemes 

biològics i geològics des de 
la perspectiva dels models 

No identifica els 
fenòmens que 

es poden 
explicar amb els 

principals 
models de la 
biologia i/o la 

geologia 

Coneix  els 
fenòmens que 

es poden 
explicar amb 
els principals 
models de la 
biologia i/o 
geologia 

Interpreta els 
models teòrics 
de la biologia 
i/o la geologia, 

les seves 
preguntes, les 
seves hipòtesis 

i  seves 
explicacions 

Sap utilitzar els 
models de la 
biologia i/o la 
geologia per 

elaborar 
explicacions 

científiques i fer 
prediccions 
completes, 
pertinents i 
creatives. 

C3. Interpretar la història 
de l’univers, la terra i la 
vida fent servir registres del 
passat 

No interpreta de 
manera correcta 
la història de 
l’univers a partir 
de les 
evidències del 
passat 

Coneix la 
història de 
l’univers  a 
partir de les 
evidències del 
passat 

Interpreta la 
història de 
l’univers  a 
partir de les 
evidències del 
passat 

Sap utilitzar  les 
evidències del 
passat per 
elaborar 
explicacions 
científiques i fer 
interpretacions 
completes, 
pertinents i 
creatives sobre 
la història de 
l’univers 

C4. Identificar i resoldre 
problemes científics 
susceptibles de ser 
investigats 

No sap resoldre 
problemes 
científics en el 
context de la 
vida quotidiana 

Sap resoldre 
problemes 
científics 
senzills que 
comportin la 
realització 
d’algunes de 
les fases del 
disseny 
experimental 

Sap resoldre 
problemes 
científics 
senzills que 
comportin la 
realització de 
totes les fases 
del disseny 
experimental, 
referint els 
resultats a la 
hipòtesis inicial 
i comunicant-
los 

Sap resoldre 
problemes 
científics senzills 
que comportin la 
realització de 
totes les fases 
del disseny 
experimental. 
Interpretant, 
comunicant i fent 
prediccions dels 
resultats 

C5. Resoldre problemes de 
la vida quotidiana aplicant 
el raonament científic 

No aplica el 
raonament 
científic 
adientment per 
resoldre els 
problemes de la 
vida quotidiana 

Aplica el 
raonament 
científic 
correctament, 
per resoldre  
problemes de 
la vida 
quotidiana 

Justificar les 
accions a 
emprendre  
establint 
correctament 
els 
condicionants, 
les seves 
relacions  i les 
conseqüències 

Fa propostes 
inèdites i 
rellevants, 
justifica les 
accions a 
emprendre amb 
coneixements 
interdisciplinaris, 
preveu els seus 
resultats i els 
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que pot tenir un 
canvi per la 
solució que es 
proposa 

relaciona amb 
criteri amb altres 
situacions 
conegudes 

C6. Reconèixer i aplicar els 
processos implicats en 
l’elaboració i validació del 
coneixement científic 

No identifica els 
trets 
característics 
dels processos 
implicats en 
l’elaboració i 
validació del 
coneixement 
científic 

Identificar els 
trets 
característics 
dels processos 
implicats en 
l’elaboració i 
validació del 
coneixement 
científic 

Sap avaluar els 
trets 
característics 
dels processos 
implicats en 
l’elaboració i 
validació del 
coneixement 
científic, des de 
la reflexió des 
de diferents 
perspectives 

Sap avaluar  els 
trets 
característics 
dels processos 
implicats en 
l’elaboració i 
validació del 
coneixement 
científic, en cada 
moment històric i 
predir canvis que 
podrien produir-
se en el futur. 

 
 

DIMENSIÓ 
MEDIAMBIENT 
(BiG)  

NA AS AN AE 

C10. Prendre 
decisions amb criteris 
científics que 
permetin preveure, 
evitar o minimitzar 
l’exposició als riscos 
naturals 

No utilitza els 
criteris 

científics per 
preveure, 
evitar o 

minimitzar els 
riscos naturals 

Utilitza els criteris 
científics per 

preveure, evitar o 
minimitzar els 
riscos naturals 

Identifica mesures 
preventives dels 
riscos naturals a 

partir del 
coneixement dels 

factors que regulen 
la dinàmica dels 

sistemes terrestres 
i les seves 

repercussions 

Justifica les 
mesures i actituds 
de prevenció dels 
riscos naturals a 

partir del 
coneixement dels 
processos que els 
causen i la seva 

dinàmica, a 
diferents escales 

C11. Adoptar 
mesures amb criteris 
científics que evitin o 
minimitzin els 
impactes 
mediambientals 
derivats de la 
intervenció humana 

No utilitza els 
criteris 

científics 
d’actuació 

contra 
impactes 

mediambiental
s derivats de 

l’acció 
antròpica 

Utilitza els criteris 
científics que cal 

tenir en compte per 
evitar el consum 
desmesurat d’un 

recurs natural i per 
aplicar les mesures 

d’estalvi i 
recuperació 
adequades 

Sap relacionar el 
consum d’un recurs  

natural amb les 
seves limitacions i 
els impactes que 

causa en els 
ecosistemes 

Aplicar els criteris 
científics per 
minimitzar el 
consum de 

recursos en funció 
dels principis 

científics, socials i 
econòmics 
implicats. 

 

DIMENSIÓ SALUT (BiG)  NA AS AN AE 

C12. Adoptar mesures de 
prevenció i hàbits 
saludables en l’àmbit 
individual i social, 
fonamentades en el 
coneixement de les 
estratègies de detecció i 
resposta del cos humà 

No reconeix 
els  hàbits 
saludables ni 
conductes de 
risc per la 
salut 

Reconeix els 
hàbits 
saludables i 
conductes de 
risc per la salut 

Proposa mesures 
de foment de la 
salut a partir dels 
hàbits saludables 
i mesures de 
prevenció de les 
conductes de risc 
per la mateixa 

Justifica l’adopció 
d’hàbits saludables 
i de prevenció de 
conductes de risc 
per la salut, en 
base a les 
malalties, 
alteracions, 
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trastorns i 
implicacions 
socials que 
produeixen 

C13. Aplicar les mesures 
preventives adequades , 
utilitzant el coneixement 
científic en relació amb les 
conductes de risc i 
malalties associades al 
consum de substàncies 
additives 

No reconeix 
les mesures 
preventives 
en relació a 
les conductes 
de risc per la 
salut 

Reconeix 
mesures 
preventives en 
relació a les 
conductes de 
risc derivades 
del consum 
abusiu de 
substàncies 
addictives 

Relaciona els 
efectes del 
consum de 
substàncies 
addictives sobre 
la salut i la 
importància de 
l‘adopció de 
mesures 
preventives 

Argumenta i valora 
l’aplicació de 
mesures 
preventives per la 
salut a partir de les 
repercussions que 
origina el consum 
de  substàncies 
addictives 

C14. Adoptar hàbits 
d’alimentació variada i 
equilibrada que promoguin 
la salut i evitin conductes 
de risc, trastorns 
alimentaris i malalties 
associades 

No reconeix 
els hàbits 
d’alimentació 
variada i 
equilibrada 
que 
promouen la 
salut i eviten 
els trastorns 
alimentaris i 
malalties 
associades 

Reconeix els 
hàbits 
d’alimentació 
variada i 
equilibrada que 
promouen la 
salut i eviten els 
trastorns 
alimentaris i 
malalties 
associades 

Relaciona  els 
trastorns 
alimentaris i 
malalties 
associades amb 
la manca d’hàbits 
d’alimentació 
saludables 

Argumenta i valora 
l’adopció d’hàbits 
d’alimentació 
saludables, 
identificant les 
conductes de risc i 
aplicant les 
mesures de 
prevenció 
pertinents en 
diferents 
contextos, 
interpretant 
correctament la 
veracitat de les 
informacions 

C15. Donar resposta a les 
qüestions sobre sexualitat 
i reproducció humana a 
partir del coneixement 
científic, valorant les 
conseqüències de les 
conductes de risc 

No reconeix 
les mesures 
preventives 
sobre 
reproducció, 
per tal 
d‘evitar el risc 
de contagi de 
MTS/embarà
s 

Reconeix  les 
mesures 
preventives 
sobre 
reproducció, per 
tal d‘evitar el risc 
de contagi de 
MTS/embaràs 

Relaciona la 
importància de 
prendre mesures 
preventives sobre 
la reproducció 
amb el risc de 
contagi de 
MTS/embaràs 

Argumenta i valora 
l’adopció de 
mesures 
preventives per tal  
d‘evitar el risc de 
contagi de 
MTS/embaràs 

 
Seguiment trimestral (Biologia i Geologia): 
 
En el cas de tenir totes les competències avaluades assolides, la nota trimestral serà única: AS, 
AN o AE, com a mitjana del grau d’assoliment de les  competències treballades durant el trimestre.  
En el cas de tenir una o més competències no assolides, la nota trimestral serà NA, i s’indicarà a 
l’alumne quins són els aspectes a millorar de cara a poder assolir totes les competències en el 
trimestre següent. Haurà de fer un treball complementari i prova escrita  per demostrar 
l’assoliment de la/les competències aplicades en el context dels continguts treballats en el 
trimestre anterior. 
 
Nota final (Biologia i Geologia): 
 
En el cas de tenir totes les competències assolides en el 3r trimestre, la nota final s’obtindrà fent la 
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mitjana de l’assoliment de les competències d’aquest, aplicant el criteri d’avaluació contínua. 
Sempre i quan l’alumne hagi superat les proves per assolir satisfactòriament alguna competència 
pendent. 
En el cas de tenir una o més competències pendents d’assolir, la nota final serà NA i s’haurà de 
presentar a la prova de recuperació extraordinària. 
 
Recuperació extraordinària (Biologia i Geologia): 
 
Un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries de les competències no assolides en 
trimestres anteriors, per superar la matèria caldrà fer una prova presencial extraordinària de 
recuperació en les dates que es determinin en el calendari de final de curs. 
La qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS 

Activitats d'estiu: 

Els alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria però que promocionin de curs, 
podran realitzar una prova extraordinària durant el primer trimestre del curs següent. Per preparar 
aquesta prova hauran de fer una sèrie d’activitats d’estiu  descrites a l’iesvirtual, que seran 
recollides pel professor corresponent de la matèria al setembre. 
 
DEPARTAMENT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS: SEMINARI DE FISICA I QUIMICA 
 
FISICA I QUÍMICA 2n ESO                                                                                                                                 

De les 15 competències de l’àmbit cientificotecnològic dins la matèria de Física i Química 
s’avaluen les següents: 

C1: Identificar i caracteritzar els sistemes físics i químics des de la perspectiva dels 
models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals. 
C4: Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats en l’àmbit 
escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació d’investigacions 
experimentals. 
C5: Resoldre problemes de la vida quotidiana aplicant el raonament científic.  
C6: Reconèixer i aplicar els processos implicats en l’elaboració i validació del 
coneixement científic. 

 
L’avaluació és contínua, de manera que es proposaran activitats per avaluar l’assoliment 
d’aspectes relacionats amb les quatre competències en cada trimestre. 

CRITERIS QUE S’APLIQUEN PER DETERMINAR L’ASSOLIMENT  DE LA MATÈRIA : 

Seguiment trimestral : 
 
En el cas que un alumne/a tingui totes les competències d’aquell període assolides, la nota 
trimestral consistirà en una única qualificació de: AS, AN o AE, com a mitjana del grau 
d’assoliment de les 4 competències. S’informarà del nivell d’assoliment de cadascuna d’elles. 

En el cas de tenir una o més competències no assolides, la nota trimestral serà NA, i s’indicarà a 
l’alumne quins són els aspectes a millorar de cara a poder assolir totes les competències en el 
trimestre següent. També haurà de fer un treball complementari per demostrar l’assoliment de 
la/les competències aplicades en el context dels continguts treballats en el trimestre anterior. 

Nota final: 

En el cas de tenir totes les competències assolides en el 3r trimestre, la nota final s’obtindrà fent la 
mitjana de l’assoliment de les competències d’aquest, aplicant el criteri d’avaluació contínua, és a 
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dir, que l’alumne hagi presentat els treballs complementaris per assolir satisfactòriament aquelles 
competències  que se li hagin pogut indicar durant el curs. 
En el cas de tenir una o més competències pendents d’assolir, la nota final serà NA i l’alumne 
s’haurà de presentar a la prova de recuperació extraordinària. 

Recuperació extraordinària : 

Aquells alumnes que un cop realitzades les activitats de recuperació ordinàries segueixin sense 
assolir les competències de l’àmbit, caldrà que facin una prova presencial extraordinària de 
recuperació en les dates que es determinin i amb la forma i continguts estipulats a la programació 
de la matèria. 

La qualificació d'aquesta prova determinarà el nivell d'assoliment que serà de NA o bé AS. Els 
alumnes o les alumnes que tot i així no superin la matèria, podran realitzar una prova 
extraordinària durant el primer trimestre del curs següent si promocionen de curs. 

Activitats d'estiu: 

Als alumnes se'ls proposarà la realització d'activitats d'estiu, que seran recollides pel professor de 
Física i Química del curs següent. Pels alumnes que no hagin superat la matèria, aquestes 
activitats seran tingudes en compte en la prova extraordinària si promocionen de curs. 
 
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA 
 
Tecnologia (1r d’ESO, 2n d’ESO i 3r d’ESO) 
 
A la matèria de tecnologia es treballen totes aquelles capacitats o competències associades a 
l’àmbit cientificotecnològic que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels 
coneixements científics i tècnics, concretament les competències relacionades amb la intervenció 
en el món amb recursos tecnològics i a les aplicacions de la tecnologia en la indústria i en la vida 
quotidiana, així com l’anàlisi d’objectes i de sistemes tecnològics reals. 
L’avaluació és contínua, de tal manera que es proposaran activitats per avaluar l’assoliment 
d’aspectes relacionats amb alguna de les tres competències específiques de la matèria tecnologia 
en cada trimestre. 
Les competències específiques que es treballen a la matèria de tecnologia són les següents: 

Competència 7 
Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el coneixement bàsic del seu 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els riscos en la manipulació i en 
l’impacte mediambiental. 
Competència 8 
Analitzar sistemes tecnològics d’abast industrial, avaluar-ne els avantatges personals i 
socials, així com l’impacte en la salubritat i el medi ambient 
Competència 9 
Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un problema i avaluar-ne la 
idoneïtat del resultat 

Criteris que s’apliquen per a determinar l’assolime nt de la matèria 

Seguiment Trimestral  

En el cas de tenir totes les competències assolides que s’han treballat en un trimestre, la nota 
trimestral serà única i com a resultat de la mitjana aritmètica del grau d’assoliment de les 
competències:  

• NA (No Assoliment) 
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• AS (Assoliment Satisfactori) 

• AN (Assoliment Notable)  

• AE (Assoliment Excel·lent)  

En el cas de no tenir assolides les competències s’indicarà a l’alumne quins són els aspectes a 
millorar de cara a poder assolir totes les competències en el trimestre següent.  

Depenent de les circumstàncies de cada alumne/a, s’haurà de fer un treball complementari per 
demostrar l’assoliment de la/les competència/es aplicada/es en el context dels continguts 
relatius a les competències treballades en el trimestre anterior.  

Nota final  

En el cas de tenir totes les competències assolides en el 3r trimestre, la nota final s’obtindrà 
fent la mitjana aritmètica de l’assoliment de les competències d’aquest, aplicant el criteri 
d’avaluació contínua. Sempre i quan l’alumne hagi presentat els treballs complementaris per 
assolir satisfactòriament alguna competència pendent que se li hagin pogut indicar durant el 
curs.  
En el cas de tenir una o més competències pendents d’assolir, la nota final serà NA i l’alumne 
s’haurà de presentar a la prova de recuperació extraordinària 
 

Recuperació extraordinària 

El fet de realitzar una avaluació contínua permet que si un alumne no ha assolit una 
competència a la matèria, si posteriorment aconsegueix assolir-la, es considera que 
automàticament ha assolit la part pendent. 

En el cas dels alumnes que arribats a final de curs no han assolit les competències associades 
a la matèria, s’hauran de presentar a una prova extraordinària al mes de juny on s’avaluarà el 
grau d’assoliment de les parts pendents que presenti l’alumne/a. 

La qualificació d’aquesta prova determinarà el nivell d’assoliment que serà de NA (No assoleix) 
o AS (Assoliment Satisfactori). 

Els alumnes o les alumnes que tot i això no superin la matèria, podran realitzar una prova 
extraordinària durant el curs següent en cas de promocionar sense l’assoliment corresponent 
 

Modificació criteris d’avaluació 
Per aquest curs 2020-2021 i davant la incertesa que tenim degut a raons sanitàries derivades de la 
lluita contra la COVID-19, aquest criteris són per a un curs presencial 100%. 
En cas de restriccions o modificacions que s’hagin de dur a terme per raons sanitàries, el 
Departament de Tecnologia pot adaptar aquests criteris d’avaluació per adaptar-se millor a les 
circumstàncies i limitacions que vagin sorgint. 

  
Departament de francès 
 
Eines d’avaluació  
 
S’utilitzaran els llibres de text Facile 1 i 2 de l’editorial SGEL Tots els alumnes han de portar una 
llibreta o dossier de francès per al vocabulari, apunts, o exercicis que digui el professor més les 
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fotocòpies donades durant el curs. És obligatori portar a classe els llibres i la llibreta o dossier. 
 
S’intentaran fer dues unitats del llibre per trimestre. Tot dependrà del nivell i seguiment del grup. 
D’aquesta manera, al llarg dels 4 cursos d’ESO, es faran servir 3 llibres en total. L’alumne portarà 
el llibre 1 a 1r d’ESO i l’acabarà a 2n, quan començarà el llibre 2. (Aquest l’acabarà a 3r. Durant el 
curs de 3r haurà de portar el llibre 3, i l’acabaran a 4t.) 
 
Es practicarà i s’avaluarà amb diferents activitats per tal de donar cobertura a totes les 
competències que l’alumne ha d’assolir i als diferents estils d’aprenentatge. Per a l’avaluació es 
tindran en compte tant l’observació de les pràctiques a l’aula com les proves que cada professor 
decideixi. És per aquest motiu que quan un alumne falti a classe el dia que es facin activitats 
puntuables les haurà de fer en un altre moment quan això sigui possible, sempre presentant la 
corresponent justificació de l’absència. La primera vegada que un alumne faci una activitat fora de 
termini el professor li acceptarà la justificació dels pares o tutors legals. Les subsegüents vegades 
haurà de presentar un justificant oficial per tal de fer les activitats fora de termini.  
 
Es treballaran les següents competències: 
 
Competència 1. Obtenir informació i interpretar textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de 
comunicació i de l’àmbit acadèmic (comprensió oral) 
Competència 2. Planificar i produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació  
comunicativa (expressió oral planificada) 
Competència 3. Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa  per 
iniciar, mantenir i acabar el discurs (expressió oral improvisada) 
Competència 4. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar  el contingut 
de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana,  dels mitjans de comunicació i de l’àmbit 
acadèmic (comprensió lectora) 
Competència 5. Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics d’un text  i reconèixer la 
seva tipologia per comprendre’l (tipus de text) 
Competència 6. Seleccionar i utilitzar eines de consulta per accedir a la comprensió  de textos i 
per adquirir coneixement (recerca d’informació rellevant) 
Competència 7. Planificar textos escrits de tipologia diversa utilitzant els elements  de la situació 
comunicativa (planificar escrits) 
Competència 8. Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies  de 
textualització (elaborar escrits) 
Competència 9. Revisar el text per millorar-lo segons el propòsit comunicatiu amb l’ajut  de suports 
(corregir escrits) 
Competència 10. Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats  o autèntics 
Competència 11. Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics 
 
Els continguts clau relacionats amb la gramàtica i el vocabulari seran eines necessàries per assolir 
totes les altres competències.  
 
 
S’aprova la matèria assolint totes les competències, o, de manera excepcional totes excepte una. 
La nota final podrà reduir-se a la gradació  immediatament inferior si l’alumne, de manera 
reiterada, no presenta les feines de casa, no fa les feines de classe, o no té un comportament 
acceptable a l’aula.  
 
 
El professor decidirà, al final del curs, si l'alumne ha superat els objectius, prenent com a referent 
fonamental els criteris d'avaluació i avaluarà tant els aprenentatges de l'alumnat com els 
processos d'ensenyament. Els assoliments del tercer trimestre tindran més pes en la valoració, 
degut al caràcter acumulatiu de la matèria, sempre tenint en compte que l’esforç i la dedicació hagi 
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estat constant al llarg del curs i no només al final.  
 
Recuperació: 
 
Les optatives de 1r i 2n no es recuperen en les avaluacions extraordinàries. Es poden recuperar el 
curs següent.  
 
Pendents de cursos anteriors: 
 
Un alumne amb els cursos anteriors pendents de francès els superarà de manera automàtica 
assolint el curs següent o almenys dos trimestres del curs següent. La nota màxima de la 
recuperació serà un AS.  
 
Departament de dibuix 
 
MATERIES COMUNES: 

El 80% de la nota serà la mitjana dels treballs obligatoris: individuals o en grup, de caràcter pràctic o teòric. 
La nota d'aquests treballs es desglossarà segons les competències treballades en cada activitat. 

El 20% de la nota serà en concepte d’assistència, portar el material, lliurament de tasques, treball a classe i 
a casa i participació. 

La nota global de cada curs s’obtindrà fent la mitjana dels 3 trimestres, sempre i quan estiguin avaluats amb 
una nota igual o superior a 1. No es farà la mitja del curs amb un trimestre amb nota inferior a 1. 

MATÈRIES OPTATIVES O DE MODALITAT: 

En principi s’aplicaran els mateixos criteris que als crèdits comuns. Qualsevol variació es comunicarà al 
començament de curs. 

RECUPERACIONS: 

Es podrà recuperar la matèria a final de cada trimestre entregant els treballs endarrerits.  

En cas de no superar el curs, l'alumne tindrà l'opció de recuperar el curs a l'avaluació extraordinària, 
entregant els treballs indicats pel professor corresponent, que té potestat per fer un exàmen si ho considera 
oportú.  

La nota de recuperació serà d'un 2 com a màxim. 

 
16. Butlletins de notes 

Les notes de la preavaluació i les avaluacions ordinàries seran accessibles mitjançant l’aplicatiu 
tutoria en les dates indicades al calendari. Es lliurarà butlletí final en paper al juny i al setembre . A 
l’ESO l’avaluació es contínua i, per tant, la nota final no és necessàriament la mitjana del cicle.  

17. Actitud cívica dels alumnes 
(Extracte del Decret del Departament d'Ensenyament sobre drets i deures dels alumnes). 

Article 21 

Els alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels membres de la 
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comunitat educativa. 

Article 22 

22.1 L'estudi constitueix un deure bàsic dels alumnes que comporta el desenvolupament de les 
seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s'imparteixen amb la finalitat 
d'assolir una bona preparació humana i acadèmica. 

22.2 Aquest deure general es concreta, entre altres, en les obligacions següents: 

• a) Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar 
els horaris establerts. 

• b) Realitzar les tasques encomanades pels professors en l'exercici de les seves funcions 
docents. 

• c) Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys. 

 

Article 23 

23.1 El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic dels 
alumnes s'estén a les obligacions següents: 

• a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, 
com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat 
educativa. 

• b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe 
o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

• c) Respectar el caràcter propi dels centres, quan existeixi, d’acord amb la legislació vigent. 
• d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del 

centre. 

• e) Complir el reglament de règim interior del centre. 

• f) Respectar les decisions del òrgans unipersonals i col•legiats del centre, sens perjudici 
que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d’acord amb el 
procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre. 

• g) Participar i col•laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, 
per tal d'afavorir el millor exercici de l'ensenyament, de la tutoria i orientació i de la 
convivència en el centre. 

• h) Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes a que no sigui 
pertorbada l’activitat normal en les aules. 

 
Article 25 

25.1. Els reglaments de règim interior dels centres determinaran les normes de convivència del 
centre i els mecanismes afavoridors de l’exercici dels drets dels alumnes, concretaran els seus 
deures i establiran les correccions que corresponguin per a les conductes contràries a les 
esmentades normes. 

25.3. Aquelles conductes dels alumnes que siguin greument perjudicials per a la convivència en el 
centre i que es qualifiquin com a falta, seran objecte de correcció pel Consell Escolar del centre, 
un cop instruït el corresponent expedient disciplinari, amb la imposició de una de les sancions 
previstes en el capítol 3 d’aquest Decret de Drets i Deures dels alumnes. 
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17.1 a classe 

- Respectar (estar en silenci) durant les explicacions dels professors i les intervencions dels 
companys. Demanar torn de paraula per les intervencions. 

- Adequar el to i el volum de veu al tipus de treball, tant individual com col•lectiu. 

- Caldrà no distreure la classe amb moviments i desplaçaments innecessaris. 

- Cal demanar permís als professors per sortir de la classe. 

- No es pot anar al lavabo en hores de classe si no és per una urgència. 

- Cal tenir les taules netes sense guixades. 

- Cal respectar tot el material ja que és comunitari. 

- Cas de produir-se desperfectes per imprudència o negligència hauran d’abonar-se les despeses 
de reparació. 

- A les hores del pati i al migdia es tancaran les aules (cal preveure agafar l’entrepà). 

- Quan no hi hagi classe a la tarda s’han de pujar les cadires al acabar la última classe del mati. 

- Si hi ha classe a la tarda s’hauran de pujar les cadires a última hora de la tarda. 

18. Reclamacions motivades per les qualificacions 

D’acord amb l’article 21.2 d) i e) de la Llei 12/2009, d’educació, i el Decret 279/2006, de 4 de juliol, 
els alumnes —o els seus pares, mares o tutors legals, en el cas que siguin menors d’edat— tenen 
dret a sol·licitar aclariments per part dels professors respecte de les qualificacions trimestrals o 
finals, així com a reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés 
d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs o de l’etapa. 

Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d'ESO 

Si les normes d’organització i funcionament del centre no ho disposen altrament, les reclamacions 
respecte a les qualificacions obtingudes al llarg del curs, si no es resolen directament entre el 
professor/a i l’alumne/a afectats, es presentaran al tutor/a, el qual les traslladarà al departament, 
seminari o òrgan equivalent que correspongui per tal que s’estudiïn. En tot cas, la resolució 
definitiva correspondrà al professor o professora i la reclamació i la resolució adoptada es faran 
constar en el llibre d’actes del departament o seminari, o registre documental amb funció 
equivalent, i es comunicaran a l’equip docent del grup corresponent. 

Reclamacions per qualificacions finals d'ESO 

Per a les qualificacions finals de curs els centres establiran un dia, posterior a la realització de les 
avaluacions finals de juny i de setembre, en què els professors i professores estudiaran i resoldran 
les possibles reclamacions. 

Si l’alumne o alumna no està d’acord amb la resolució dels professors quant a les qualificacions 
de les matèries, podrà reiterar la reclamació en un escrit adreçat al director o directora i presentat 
el mateix dia o l’endemà. També podran adreçar directament al director o directora, en el mateix 
termini, reclamacions contra les decisions relatives a la promoció de curs o l’acreditació final 
d’etapa. 

Un cop presentada la reclamació al director/a, se seguirà la tramitació següent: 
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a. Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, el director o directora la 
traslladarà al departament, seminari o òrgan equivalent que correspongui, per tal que, en 
reunió convocada a tal fi, estudiï si la qualificació s’ha atorgat d’acord amb els criteris 
d’avaluació establerts i formuli la proposta pertinent. Si consta només d’un o dos membres, 
l’òrgan s’ampliarà, fins a tres, amb els professors que el director o directora designi (entre 
els professors d’altres matèries del mateix àmbit o entre els càrrecs directius). Les 
reclamacions formulades i la seva proposta raonada de resolució es faran constar en el 
llibre d’actes del departament o seminari, o en el registre documental de funció equivalent. 
 
Vista la proposta formulada per l’òrgan i l’acta de la sessió d’avaluació en què l’equip 
docent atorgà les qualificacions finals, el director o directora podrà resoldre directament la 
reclamació, o bé convocar una nova reunió de l’equip docent. En aquest últim cas resoldrà 
en vista dels elements abans esmentats i de la proposta que faci l’equip docent en la 
reunió extraordinària, les deliberacions del qual constaran en una acta singular elaborada a 
tal efecte. 
  

b. Si la reclamació es refereix a decisions sobre la promoció de curs o acreditació final de 
l'etapa, el director podrà resoldre directament la reclamació en vista de l’acta de la sessió 
d’avaluació en què l’equip docent atorgà les qualificacions finals, o bé convocar una nova 
reunió de l’equip docent. En aquest últim cas, resoldrà en vista de l’acta de la sessió 
d’avaluació en què l’equip docent atorgà les qualificacions finals i de la proposta que 
formuli l’equip docent en la reunió extraordinària, les deliberacions del qual també 
constaran a l’acta elaborada a tal efecte. També tindrà en compte, si escau, la 
documentació generada en el cas que l’alumne/a hagués presentat prèviament recurs 
contra les qualificacions finals de les matèries, el procediment del qual ha quedat descrit a 
l’apartat a. 
  

c. La resolució del director o directora es notificarà a l’interessat o interessada. En el cas que 
la reclamació sigui acceptada, es modificarà, en diligència signada pel director o directora, 
l’acta d’avaluació corresponent i la modificació es comunicarà a l’equip docent del grup. 

d. Contra la resolució que el director o directora doni a la reclamació l’alumne o alumna —o, 
si aquest/a és menor d’edat, el seu pare, mare o tutors legals— podrà recórrer davant la 
direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, davant de l’òrgan competent del 
Consorci d’Educació, en escrit del recurrent presentat per mitjà de la direcció del centre, en 
el termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. 
Aquesta possibilitat s’haurà de fer constar en la notificació de resolució que el centre fa 
arribar a l’interessat o interessada. 

e. En el cas que l’interessat o interessada presenti recurs contra la resolució del centre, el 
director o directora el trametrà en els tres dies hàbils següents als serveis territorials o, a la 
ciutat de Barcelona, al Consorci d’Educació, juntament amb la documentació següent: 

• còpia de la reclamació adreçada al director o directora del centre, 
  

• còpia de l’acta final d’avaluació del grup a què pertany l’alumne/a, 
  

• còpia de l’acta de les reunions en què s’hagi analitzat la reclamació, 
  

• còpia de la resolució del director o directora del centre, 
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• còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per l’alumne o alumna al 
llarg de l’etapa, 
  

• qualsevol altra documentació que, per iniciativa del director/a o a petició de 
l’interessat, es consideri pertinent adjuntar. 
  

f. La Inspecció d’Educació elaborarà un informe que inclourà tant els aspectes 
procedimentals seguits en el tractament de la reclamació com el fons de la qüestió 
reclamada. Quan de l’informe i de la documentació se’n desprèn la conveniència de revisar 
la qualificació o el procediment d’avaluació, si la direcció dels serveis territorials o, a la 
ciutat de Barcelona, l’òrgan competent del Consorci d’Educació ho considera necessari pot 
encarregar aquesta tasca a una comissió formada per un professor o professora del centre 
que no hagi estat responsable directe de la qualificació objecte de reclamació, proposat pel 
director o directora del centre, un professor o professora d’un altre centre i un inspector o 
inspectora, proposats per la Inspecció d’Educació. D’acord amb l’informe de la Inspecció i, 
si escau, de la comissió, la direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, 
l’òrgan competent del Consorci d’Educació ho resoldrà definitivament, amb notificació a 
l’interessat, per mitjà de la direcció del centre. En el cas que la reclamació sigui acceptada, 
es modificarà, en diligència signada pel director o directora, l’acta d’avaluació corresponent 
i la modificació es comunicarà a l’equip docent del grup.  

g. A fi que les tramitacions anteriors siguin factibles, cal que el professorat mantingui un 
registre de tots els elements que ha utilitzat per avaluar i cal que conservi en el centre, o 
que hagi retornat als alumnes (que els hauran de conservar fins a final de curs), tots els 
elements escrits que hagin contribuït a l’avaluació continuada. Els exercicis escrits que no 
s’hagin retornat als alumnes i les proves extraordinàries, si s'escau, s’hauran de conservar 
fins al 30 de setembre de 2012. Transcorregut aquest termini, i si no estan relacionats amb 
la tramitació d’expedients de reclamació de qualificacions, podran ser destruïts, o retornats 
als alumnes si aquests així ho havien demanat prèviament. 

19. Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme i d ’altres substàncies 
que poden generar dependència. 

Les mesures i accions per a la prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden 
generar dependència estan regulades per la Llei 20/1985, de 25 de juliol (DOGC núm. 572, de 
7.8.1985), modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig (DOGC núm. 1445, de 22.5.1991), i per 
la Llei 8/1998, de 10 de juliol (DOGC núm. 2686, de 22.7.1998).  

La Llei 42/2010, de 30 de desembre (BOE núm. 318, de 31.12.2010), modifica la Llei 28/2005, de 
26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac (BOE núm. 309, de 
27.12.2005), que va implantar mesures adreçades a la prevenció de les patologies derivades del 
consum de tabac.  

Aquestes mesures fan referència al consum i la venda de tabac, a l’augment dels espais sense 
fum i a la limitació de la disponibilitat i accessibilitat als productes de tabac. La llei insisteix 
especialment en el paper modèlic dels professionals docents i sanitaris, en la seva tasca 
educativa, de sensibilització, conscienciació i prevenció mitjançant el foment d’estils de vida sense 
tabac.  

D’acord amb tota la normativa esmentada, és prohibida la venda i el subministrament de 
productes derivats del tabac, i també fumar en totes les dependències dels centres educatius i 
altres centres de treball del Departament d’Ensenyament. La prohibició de fumar és absoluta i 
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afecta totes les persones que estiguin a l’interior i als accessos de qualsevol dels recintes 
esmentats. La normativa no permet que els centres educatius públics, els serveis educatius i altres 
centres de treball dependents del Departament d’Ensenyament tinguin àrees habilitades per a 
fumadors.  

Tampoc no és permesa la venda ni el consum de begudes alcohòliques en els centres educatius. 
Es recorda que són alcohòliques totes les begudes amb més de 0,5 graus d’alcohol. La cervesa 
es considera beguda alcohòlica.  

En el marc de les seves funcions, la direcció del centre públic i la titularitat del centre privat ha de 
vetllar pel compliment de les mesures previstes en la normativa i per la creació i el manteniment 
d’una cultura organitzativa que promogui un ambient saludable lliure de fum. Així mateix, 
correspon al consell escolar l’avaluació del compliment d’aquestes mesures en el marc de les 
seves funcions d’avaluació del desenvolupament de l’activitat del centre.  

L’incompliment de la normativa serà degudament advertit i, si escau, sancionat, d’acord amb 
l’ordenament.  

20. Servei de menjador i cantina 

Sol.licitud de plaça   

Es formalitzarà en el termini de matriculació al centre. En la sol•licitud de plaça cal especificar els 
dies que l’alumne es quedarà a dinar.  

Modalitat de pagament de la quota:  

El pagament de la quota mensual es farà mitjançant la domiciliació bancària en el PRIMERS DEU 
DIES DE CADA MES. Els alumnes eventuals ho hauran de comunicar a l’encarregada de la cuina 
a primera hora del matí i faran efectiu l’import en aquell moment. Els alumnes amb dificultats 
econòmiques poden demanar un ajut a la Regidoria de Benestar Social de la població a la qual 
pertanyen.  

Baixes 

L’alumne/a fix/a que es vulgui donar de baixa haurà de demanar a la coordinadora de menjador o 
bé a la secretaria de l’AMPA l’imprès corresponent i l’haurà de retornar signat pel pare/mare. La 
baixa tindrà efecte a partir del dia 1 del mes següent a la notificació.  

Devolucions de rebuts 

Si hi ha irregularitats en el pagament de la quota mensual, es cursarà un avís, a partir de la 
tramesa del qual es disposarà de 10 dies per fer-lo efectiu.  

Passat aquest termini, si no s’han ingressat els diners, es donarà de baixa com a fix al servei de 
menjador. Això voldrà dir que una vegada hagi abonat el deute, l’alumne s’haurà d’atendre com a 
eventual al menjador. L’AMPA el que fa és gestionar el cobrament d’aquests rebuts i, per tant, no 
disposa de diners per cobrir els impagats. Les despeses generades per la devolució de rebuts, 
sempre que no sigui responsabilitat de l’AMPA, suposaran el pagament d’un recàrrec de 3 €.  

Faltes d’assistència 

Cal avisar a primera hora del matí sempre que l’alumne falti al menjador al tel. 93 371 21 36 
(cuina) o bé al tel. 93 371 50 50 (IES).  
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Les absències aïllades dels alumnes de menjador no podran ser descomptades. Només, es tindrà 
en compte en el cas que es perllongui més d’una setmana per malaltia o problema greu, sempre 
que es notifiqui amb antelació es descomptarà el 50% del preu del menú. Es considera absència 
del menjador quan l’alumne assisteix a les classes i no es queda al migdia. En aquest cas cal que 
dugui prèviament l’autorització familiar per abandonar el centre i l’ha d’entregar al menjador a 
primera hora o l’ha de posar a la bústia de l’AMPA per estalviar llençar el seu dinar. En cas de no 
portar-la, la responsabilitat serà de la família amb totes les conseqüències. El control de 
l’assistència correspon als monitors mitjançant una llista diària. Els monitors col.laboren de 
manera eficaç en les tasques educatives i socials que corresponen als menjadors escolars. 
També, informaran telefònicament als pares de les faltes d’assistència.  

Normes de convivència   

Els alumnes han de respectar els horaris de menjador fixats a començament de curs, el torn 
d’entrada i l’ordre a la fila.  

Els alumnes han de tastar els diferents plats del menú, per tant, no se’ls donarà cap altre aliment 
si no és que necessiten una dieta especial. No se’ls obligarà a menjar, però, en el cas que els 
monitors considerin insuficient l’alimentació de l’alumne, en faran un seguiment i ho comunicaran a 
la família per tal de preveure possibles trastorns alimentaris.  

Els alumnes han de contribuir a mantenir nets els espais dels serveis de menjador.  

No es pot treure menjar fora del recinte del menjador. No poden dur menjar pel seu compte.  

Els alumnes no poden entrar als recintes destinats a les aules durant el període de menjador i han 
de respectar les normes de distribució dels espais al pati. Per a qualsevol problema han de dirigir-
se als monitors.  

Les conductes lleus contràries a la convivència podran ser sancionades a l’instant pels monitors, 
com per exemple realitzar tasques educatives dins del menjador. Aquestes seran registrades i 
comunicades als pares de la següent manera, 1r avís: verbal, 2n avís: per escrit, 3r avís: expulsió 
d’una setmana i 4t avís: expulsió del servei de menjador fins a l’acabament del curs.  

Si al menjador es produeixen conductes greus contràries a les normes de convivència en el 
centre, aquestes comporten les sancions descrites al Decret de Drets i Deures dels alumnes.  

Trimestralment, ALESSA i l’AMPA realitzaran un informe per a les famílies de l’alumnat de 1r i 2n 
d’ESO, que s’enviarà per correu, pel que fa a l’actitud i comportament de l’alumne durant l’horari 
de menjador.  

Medicaments i règim alimentari 

No es donarà cap medicament als alumnes, si no és realment necessari; en el cas contrari, la 
família ha de comunicar-ho per escrit (cal especificar el nom de l’alumne, nom del medicament, 
hora d’administració i dosificació) i es lliurarà a l’encarregada de la cuina. Si un dia un alumne ha 
de menjar de règim es comunicarà a l’encarregada de la cuina a primera hora per via telefònica o 
a través de l’alumne presentant el justificant corresponent signat pels pares. Si un alumne ha de 
seguir un règim especial o és al•lèrgic a un aliment, cal presentar el certificat mèdic corresponent.  

Sortides de tot el dia fora de l’institut   

El centre comunicarà, en la informació de la sortida duta a terme pel centre, si han d’agafar pícnic 
o no; en el cas de no haver-ho de fer, se’ls descomptarà l’import en el rebut corresponent al mes 
següent.  



57 
 
 
 

 

V. PLA D'ACCIÓ TUTORIAL DE PRIMER I SEGON D’ESO 
L’acció tutorial ha d’incorporar elements que permetin la implicació de l’alumnat en llur procés 
educatiu. En particular, ha de contribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup 
classe i a la implicació de l’alumnat en la dinàmica del centre. 
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   PROGRAMA TEI (TUTORIA ENTRE IGUALS )  
 
El programa TEI  és un projecte integrat dins del Pla d’Acció Tutorial (PAT) del centre en el qual 

l’alumnat de 3r d’ESO fan de tutors i tutores emocionals i de convivència de l’alumnat de 1r d’ESO, 

que acaben d’arribar al centre.  

El programa té caràcter institucional i, per tant, tota la comunitat educativa hi està implicada. 

Pretén ser una estratègia preventiva de participació i intervenció en la convivència del centre, 

contra els possibles casos d’assetjament escolar. 

Els objectius principals són:  

1. Facilitar el procés d’integració del nou alumnat de 1r d’ESO al centre educatiu. 

2. Tenir un referent (tutor/a) de 3r d’ESO per afavorir la integració, l’autoestima i reduir els 

nivells d’inseguretat que poden crear nous espais i organitzacions desconegudes per als 

nens i nenes. 

3. En cas de produir-se una situació de bullying  compensar el desequilibri de poder i de 

forces (sempre presents en l’assetjament) entre l'agressor i la víctima des d’una 

perspectiva preventiva i dissuasòria. 

4. Millorar la cohesió en la comunitat educativa de l' institut. 

5. Integrar i desenvolupar la Tolerància Zero davant de situacions d’assetjament ,  com un 

tret identificatiu de centre. 

El programa segueix el següent procés:  

1) Informació i sensibilització de l’alumnat de 1r i 3r d’ESO. 

2) Sol·licitud d’alumnes voluntaris/es de 3r d’ESO que volen participar en el programa. 

3) Formació com a tutors/es de l’alumnat de 3r d’ESO. 

4) Assignació d’alumnes tutoritzats/des-tutors/es. 

5) Presentació dels alumnes tutoritzats/des al seu tutor/a i lliurament de carnets TEI als tutors i 

tutores. 

6) Desplegament del projecte a través d’activitats. 

7) Festa de cloenda i lliurament dels diplomes TEI als tutors i tutores. 
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21.Protocol per tractar les queixes que qüestionin la prestació del servei en un 
centre docent públic del Departament d'Ensenyament 
 
 
El centre aplicarà el protocol descrit a la RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria 
General del Departament d'Ensenyament per al  tractament de les queixes o denúncies de 
l'alumnat, dels pares o d'altres professors o treballadors del centre sobre l'actuació d'un professor o 
d'un altre treballador del centre, que no se circumscriguin a la pura dinàmica educativa-formativa. 
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El Règim Intern de l’institut només 
permet l’ús de telèfons mòbils a l’hora de 
l’esbarjo en els espais permesos segons 
la normativa . Els alumnes, si ho 
necessiten, poden utilitzar els telèfons de 
l’institut i els pares/mares, en qualsevol 
moment, poden posar-se en contacte 
amb els alumnes a través dels telèfons 
del centre.  

Si l’alumne/a porta el mòbil al centre serà 
sota la seva responsabilitat. En cas de 
pèrdua, el centre no hi intervindrà. 
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