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1. EL CENTRE
La comunitat educativa de l’Institut Cendrassos té com a
objectiu prioritari garantir una formació i una educació de
qualitat que permeti a l’alumnat, tant afrontar estudis
superiors com accedir al món laboral. Per això, creiem que és
essencial aconseguir un bon clima de treball i estudi i és molt
important que l’ordre i el respecte estiguin molt presents en la
convivència diària.
El nostre centre és un Institut d’Educació Secundària on
s’imparteix:
● ESO
● Batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia i
d’Humanitats i Ciències Socials.
● Cicles Formatius de grau mitjà: Gestió administrativa i
Sistemes microinformàtics i xarxes.
● Cicles Formatius de grau superior: Administració i
Finances, Desenvolupament d’aplicacions web i
Transport i Logística.
L’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) és l’etapa que va
dels 12 als 16 anys i està estructurada en quatre cursos. Un
cop acabada aquesta etapa l’alumne pot continuar els estudis
postobligatoris (Cicles Formatius de grau mitjà o Batxillerat) o
bé accedir al món laboral.
Aquest curs 2021-22 comptem amb uns 98 professors/es i
tenim matriculats uns 980 alumnes.
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 . ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE GOVERN I DE
2
COORDINACIÓ DEL CENTRE
Directora
Cap d’estudis
Cap d’estudis
Cap d’estudis d’FP
Coordinadora Pedagògica
Secretari
Coordinadora 1r ESO
Coordinador 2n ESO
Coordinadora 3r ESO
Coordinador 4t ESO
Coordinadora d’activitats
Parlament Verd
Coordinadora de Servei Comunitari
Coordinador de Mediació
Coordinadora de la Biblioteca

Helena Cortada
Gemma Vilarnau
Quim Saurina
Olga Sanglas
Núria Nierga
Paco Malagón
Montse Griera
Jordi Galí
Clara Capallera
Isabel Burgas
Sònia Moret
Mònica Brunyol
Montse Pagès
Jordi Pino
Raquel Rojas

3. HORARI MARC
ESO

Dl Dm Dc Dj Dv

8:10h-9:10h
9:10h-10:05h
10:05h-10:25h
10:25h-11:25h
11:25h-12:20h
12:20h-12:40h
12:40h-13:40h
13:40h-14:40h

ESBARJO

ESBARJO
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4. CURRÍCULUM
Cada curs té unes matèries que s’han de cursar
obligatòriament i unes matèries optatives, que l’alumne tria en
funció de l’oferta del centre i de la demanda de l’alumnat.
La distribució horària setmanal per matèries és:
MATÈRIES

1r

2n

3r

4t

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ciències socials, geografia i història
Ciències de la naturalesa BG
Ciències de la naturalesa FQ
Educació Física
Música
Educació visual i plàstica
Tecnologia
Religió /Cultura i Valors Ètics*
Tutoria
Matèries optatives
Matèries optatives específiques
Projecte TV
Total d’hores setmanal

3
3
3
3
3
3

3
3
4
4
3

3
3
3
4
3
2
2
2

3
3
3
4
3

3
2
2
2
1
1
1

30

3
2
2
2
1
1
2

30

2
2
1
1
2

30

*Els alumnes de 1r i 4t cursen Cultura i Valors Ètics.
Els alumnes de 2n i 3r cursen Història de les religions.
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CURS
1r

2n

3r

4t

MATÈRIES OPTATIVES
Tots els alumnes cursen Tecnologia Informàtica Bàsica
on es treballa la competència digital i fan una hora de
més d’Educació Física..
Els alumnes han de triar una matèria optativa anual de
2h setmanals.
Aquestes matèries s’han d’escollir entre: Francès
segona llengua, Robòtica i impressió 3D, Música i
espectacle, Esports de raqueta i implement, Iniciació
als esports col·lectius,Bones pràctiques ambientals,
Tecnologies informàtiques bàsiques i Descobrint el
món.
L’optativa de Francès segona Llengua té continuïtat a
3r i 4t d’ESO per l’alumnat interessat.
Els alumnes han de triar una matèria optativa anual de
2h setmanals.
Aquestes matèries s’han d’escollir entre: Francès
segona llengua, Robòtica i impressió 3D, Música i
espectacle, Química recreativa, Iniciació als esports
col·lectius, Taller d’investigació, Emprenedoria i
Cultura clàssica.
Els alumnes han d’escollir, en funció dels seus
interessos, tres matèries optatives específiques de 3h
setmanals cadascuna que duren tot el curs. Són:
Biologia i Geologia, Economia, Educació Visual,
Filosofia, Física i Química, Francès segona llengua,
Informàtica, Llatí, Arts escèniques i dansa
i
Tecnologia.
6
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➔Treball de Síntesi de 1r, 2n i 3r d’ESO
Està format per un conjunt d’activitats de diverses matèries
que integren diferents coneixements i que implica un treball en
equip.
A 1r d’ESO l’alumnat realitza aquesta activitat amb
col·laboració amb el Museu de l’Empordà i sota el nom de
Pliboniga té com objectiu usar l’art com a pretext per millorar
el nostre entorn.

A 2n i 3r d’ESO es realitza un treball de síntesi gamificat, és a
dir, l’alumnat viu l’experiència de joc amb una activitat que no
ho és.
S’avalua dins de les diferents matèries que intervenen en el
treball de síntesi. En el butlletí de notes només figurarà la
informació sobre la realització en els termes: no fet (“NF”), fet
(“FT”) i fet amb aprofitament (“FA”).

➔Servei Comunitari a tercer d’ESO
L’objectiu és que l’alumnat experimenti i protagonitzi accions
de compromís cívic, aprengui en l’exercici actiu de la
ciutadania i posi en joc el seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
Aquest servei consta de 10 hores d’activitats dins el centre en
horari lectiu (realitzades majoritàriament en hores de tutoria) i
10 hores d’activitats fora del centre i/o fora de l’horari lectiu.
7
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Dins les activitats fora del centre hi trobem: El servei
d’intervenció educativa (Càrites), Acompanyament a un avi,
Tramuntec, Platges netes...
Pel que fa a les activitats dins del centre: Visita a l’hort, suport
educatiu Cendrassos, taller Cendrassos, campanya de
donació de sang i servei de parella lingüística.
Les activitats fora del centre les poden realitzar dins de
projectes realitzats pel centre o bé entitats amb les quals
s’hagi signat un conveni de col·laboració i un document de
compromís.
El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal
amb incidència en la qualificació global de la matèria, o
matèries, a la qual estigui vinculat. La informació sobre la
realització del Servei Comunitari figura en el butlletí de notes
finals finals en els termes: no fet (NF), fet (FT) i fet amb
aprofitament (FA).

➔Projecte de Recerca a 4t d’ESO
Està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i
recerca que
l’alumnat ha de fer sota el guiatge del
professorat entorn de la professió que l’alumne vol fer en el
futur.
S’avalua dins de les diferents matèries que intervenen, en el
butlletí de notes només figurarà la informació sobre la
realització en els termes: no fet (“NF”), fet (“FT”) i fet amb
aprofitament (“FA”).

8
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5. INSTAL·LACIONS
● 33 aules dotades amb projectors .
● 3 laboratoris: un de ciències naturals, un de química i un
de física.
● Una aula de música amb un plató de TV
● Una aula de dibuix
● 2 tallers de tecnologia
● 3 aules específiques pel cicle formatiu d’informàtica.
● 1 aula específiques pel cicle formatiu d’administratiu.
● Un gimnàs, pistes esportives adequadament equipades,
vestuaris amb dutxes i una aula pròpia annexa al
gimnàs.
● 6 aules amb ordinadors.
● 3 carros de chromebooks.
● Biblioteca
● Àmplies zones d’esbarjo
● Bar que també dóna la utilitat d’aula polivalent del
centre
● 2 sales de professors
● Secretaria
● Consergeria
A més d’aquestes instal·lacions específiques, comptem amb 5
departaments, 4 despatxos, 3 sales de visites de pares i un
despatx que s’utilitza per fer les atencions individualitzades
i/o pel programa Salut i escola.
9
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6. SERVEIS
➔ Biblioteca
S’obre cada dia a l’hora de l’esbarjo. Hi ha una professora que
n’és la responsable i els dona
facilitats per consultar i accedir al
servei de préstec. Es disposa un
catàleg via internet per facilitar que
els alumnes puguin consultar-lo
(sabent quins llibres estan en catàleg, quins en préstec...) .
La biblioteca disposa de quatre d’ordinadors amb connexió
WiFi. Així mateix, i fora de l’horari lectiu, està oberta una tarda
que es concretarà a inici de curs de 15:45h a 17:45h.

➔ Servei de bar
Aquest servei ofereix a l’alumnat la possibilitat de comprar
l’esmorzar (entrepans, fruita, pastes...) i begudes a preus
mòdics i aprovats pel Consell Escolar. L’horari d’obertura és
de 8:30h a 13:30h i de 17:30h a 18:30h de dilluns a divendres.

➔ Taquilles
El centre posa a disposició de l’alumnat unes taquilles, que va
comprar l’ AMPA, on hi poden guardar el seu material escolar.
Els/les alumnes socis/es tenen prioritat per accedir a la seva
utilització.
10
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El tutor/a els informarà més detalladament de com
sol·licitar-la, però cal dipositar una fiança de 10€ que es torna
en acabar el curs si la taquilla no s’ha malmès i lliuren les
claus en els terminis fixats.

➔ Transport
El transport escolar és competència del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà i és gratuït. Per qualsevol comentari que es
vulgui fer d’aquest servei s’han d’adreçar a aquest organisme.

➔ Copisteria
Els alumnes poden fer fotocòpies o bé enviar al correu
electrònic de consergeria (consergeria@cendrassos.net) els
treballs per imprimir en pdf. També hi ha servei
d’enquadernació i espiralat de dossiers i plastificacions.
L’alumnat pot anar a recollir els treballs o fer fotocòpies
durant les hores del pati.
El preu de la fotocòpia en blanc i negre amb A4 és de 0,05€, el
de l’A3 és de 0,10€, les fotocòpies de color a 0,25€ i les
enquadernacions costen 1,5€.
Els dossiers de les matèries no es lliuraran a consergeria. És el
professorat de la matèria que entregarà el dossier un cop
l’alumne/a hagi efectuat el pagament pel Djau.

➔ Telèfon
En cas d’emergència els alumnes poden utilitzar, gratuïtament,
el telèfon de consergeria.

11
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➔ Secretaria
L’horari d’atenció al públic els matins és de dilluns a divendres
de 8:15h a 15:00h i a les tardes dels dimarts de les 15:00h a les
18:00h i les dels dijous de les 15:00h a les 17:00h.

7. ORIENTACIÓ EDUCATIVA
És un conjunt d’actuacions que es duen a terme en els àmbits
personal, acadèmic i professional de l’alumnat tant a nivell
individual com col·lectiu.
Va adreçada a tot l’alumnat i és responsabilitat de tot el
professorat. Inclou l’orientació personal, social, acadèmica i
professional.

RESPONSABLES
➔ Tutoria
El/la tutor/a, és el/la professor/a que té assignat un grup
d’alumnes dels que ha de fer el seguiment tant en l’aspecte
dels aprenentatges com de la seva maduració personal.
Per tal d’afavorir el procés de formació integral de l’alumnat,
en l’acció tutorial s’ha de considerar, conjuntament amb les
famílies, el desenvolupament personal, l’orientació escolar,
acadèmica i professional així com la bona convivència i la
participació en totes les tasques educatives.
El/la tutor/a és la persona que actua de pont entre el conjunt
del professorat i el grup. És el responsable de treballar els
12
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acords presos en les reunions d’equip docent amb el seu
alumnat de forma intensiva .
Els/les tutors/es d’ESO disposen d’unes setmanals de
dedicació a les tasques de tutoria: per atendre la sessió de
tutoria amb el grup classe, per fer atencions individualitzades
o bé per atendre els pares.
Funcions del tutor/a:
● Portar a terme l’acolliment de l’alumnat.
● Controlar l’assistència a classe de l’alumnat. Informar a
les famílies de les faltes i enviar, si s’escau, les cartes
d’acumulació de faltes d’assistència injustificades.
● Dur a terme les sessions de tutoria amb l’alumnat.
● Organitzar i portar les sessions d’avaluació.
● Orientar a l’alumnat i revisar l’elecció d’optatives.
● Realitzar l’orientació acadèmica, personal i professional
de l'alumnat tenint present els seus interessos i
capacitats.
● Realitzar entrevistes individualitzades amb l’alumnat.
● Lliurar i comprovar que la família ha rebut els informes
de les avaluacions.
● Col·laborar en la solució de conflictes individuals i del
grup i vetllar per la bona convivència.
● Rebre els pares, les mares o tutors/es legals, col·laborar
amb ells i informar-los del seguiment del seu fill/a.
● Coordinar amb el Departament d’Orientació les
diferents necessitats específiques que puguin sorgir
amb l’alumnat.
13
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A 1r ESO hi ha tutors/es i cotutors/es i es reparteixen l’alumnat
del grup classe pel que fa a les funcions d’atenció a les
famílies i a les atencions individualitzades.
Recordem que davant qualsevol dubte i per conèixer millor el
rendiment acadèmic i personal del vostre fill o de la vostra filla
podeu concertar una entrevista amb el/la tutor/a o cotutor/a.
Ho podeu fer telefònicament, per correu electrònic o bé
mitjançant l’agenda escolar.

➔ Equip docent
L’Equip Docent és un instrument d’organització que permet un
treball coordinat dels professors d’un grup i d’un mateix nivell.
Té per objectiu fer el seguiment del procés d’aprenentatge de
l'alumnat tant de forma individual com del grup, compartint
informacions i consensuant actuacions.

➔ Departament d’Orientació
Està format per sis professors/es i especialistes en orientació
educativa, dels quals dos treballen a temps total dins el SIEI (el
suport intensiu per a l'escolarització inclusiva) , una educadora
i una tècnica d’integració social..
Des del Departament es col·labora en les següents tasques:
● Docència, prioritzant l’alumnat amb més dificultat.
14
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● Suport a la docència en grups ordinaris que ho
requereixin.
● Atenció individualitzada amb alumnes que necessiten
una atenció més personalitzada, alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu (NESE).
● Suport al SIEI.
● Participació i assessorament dins l’equip docent.
● Coordinació
i
col·laboració
amb
l’Equip
d'Assessorament Psicopedagògic (EAP).
● Coordinació i col·laboració amb altres serveis externs
que requereixi l’alumnat.
● Entrevistes amb les famílies.
● Orientació acadèmica.
● Preparació i assessorament en les activitats de tutoria
del Pla d’Acció Tutorial (PAT).

ACTUACIONS
➔ De l’educadora social
Pot intervenir en els següents àmbits:
Detecció de desatenció i risc.
Habilitats parentals.
Seguiment d’absentisme.
Orientació acadèmica.
Coordinació i col·laboració amb altres serveis externs
que requereixi l’alumnat.
● Participació a la Comissió d’Atenció a la Diversitat.
●
●
●
●
●

15
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➔ Del professional de l’EAP
Participar a la Comissió d’Atenció a la Diversitat.
Coordinació amb el Departament d’Orientació.
Valoració d’alumnes
Entrevistes amb pares.
Atenció dels alumnes amb NESE.
Seguiment i coordinació amb els centres amb alumnes
d’Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).
● Seguiment i coordinació dels Suport Intensiu d’Educació
Intensiva (SIEI).
● Derivació i coordinació amb serveis externs: serveis
socials, centre de salut mental infantil i juvenil, serveis
mèdics
●
●
●
●
●
●

➔ D’orientació educativa
❏ Tutories individualitzades
És una actuació que complementa les tutories de tot el grup
classe i que pretén atendre de manera més concreta les
necessitats i inquietuds de l’alumnat.
Es comença amb una entrevista individual amb el/la tutor/a o
cotutor/a i, a partir d’aquí, es dissenyen les actuacions
necessàries en funció de cada alumne
❏

Consell orientador

L’alumne/a i la família al finalitzar cada curs rep en el butlletí
de notes el consell orientador.
Aquest consell l’emet l’equip docent amb les recomanacions
de les propostes de mesures de suport per al curs següent.
16
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En l’elaboració d’aquest document a 2n d’ESO es té en compte
el test de preferències cerebrals, a 3r d’ESO el qüestionari
d’interessos i d’aptituds professionals i a 4t d’ESO un seguit de
tests de desenvolupament personal, d’orientació vocacional i
informació acadèmica o laboral sobre futur després de l’ESO.
❏

Assessorament i orientació educativa

El Departament d’Orientació assessora i col·labora amb
els/les tutors/es i les famílies pel que fa als itineraris
acadèmics i professionals de l’alumnat.
El centre disposa d’un nom d’usuari i contrasenya pels
alumnes i les famílies de 4t ESO, Batxillerat i Cicles per tal de
consultar la web d’orientació acadèmica: www.unportal.cat .
❏

Atenció a la salut dels adolescents

A principis d’octubre s’obre la consulta a l’atenció a la Salut
dels adolescents dins el programa educatiu Salut i Escola.
L’horari de és de 9:30h a 11:30h cada dimarts.
Els objectius del programa són entre d’altres potenciar el
desenvolupament d’activitats d’educació i promoció de la
salut en els àmbits prioritaris com ara salut alimentària, salut
emocional, salut afectiva i sexual, prevenció en el consum de
drogues, tabac i alcohol. També es treballa en la línia de
facilitar l’accés als joves a informació i assessorament en
aquests temes.

17
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8. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
➔ Les atencions individualitzades (AI)
Les Atencions Individualitzades es dirigeixen a alumnat amb
necessitats educatives específiques de suport educatiu (NESE).
És a dir, alumnes que estan afectats per discapacitats físiques,
psíquiques o sensorials o bé els que manifesten trastorns
greus de personalitat o de conducta. També poden ser
alumnes que necessitin aquesta atenció per la seva
incorporació tardana al sistema educatiu o per la seva
situació socioeconòmica especialment desfavorida.
L’alumnat és atès pel professorat especialista en orientació
escolar al centre. La majoria d’aquests tenen informes NESE i
d’altres es deriven a través dels tutors o les tutores i equips
docents al llarg del curs.

➔ Suport intensiu per a l’escolarització inclusiva
(SIEI)
És un recurs per atendre l’alumnat amb necessitats educatives
especials. Els/les alumnes que hi estan escolaritzats assistiran
una part de l’horari escolar a la SIEI (on treballaran en
agrupaments segons les seves necessitats amb activitats
específiques, individuals o en grup reduït) i, l’altra part de
l’horari la faran al grup classe de referència disposant dels
materials específics o adaptats que convinguin. A més, també
participaran en les activitats programades amb caràcter
18
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general per a tot l’alumnat del centre. Amb l’objectiu de
promoure la inclusió i treballar per a anar aconseguint un
creixement educatiu, personal i social.

➔ L’aula d’acollida
És un recurs que permet donar una atenció emocional i
curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la
llengua catalana a tot aquell alumnat nouvingut. L’objectiu és
que s’incorpori el més aviat possible a la dinàmica habitual del
grup-classe.

➔ Les unitats d’escolarització compartida (UEC)
Tenen per objectiu donar una atenció educativa a l’alumnat
amb necessitats educatives derivades de la inadaptació al
medi escolar. Són alumnes que a més d’un retard en els
aprenentatges presenten de manera reiterada i contínua
desajustos de conducta greus, absentisme injustificat o rebuig
escolar.
Els alumnes que s’atenen en aquestes UEC fan tot el seu
horari lectiu en aquests centres però continuen depenent a
efectes acadèmics i administratius a l’institut. Per tant, el
seguiment acadèmic i l’avaluació és duta a terme entre el
tutor/a de l’institut i la persona responsable de l’alumne/a la
UEC.
Les UEC que s’ofereixen a la ciutat de Figueres per aquest curs
acadèmic són de l’àmbit de l’hostaleria, de la perruqueria i en
19
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el Castell de Sant Ferran de la fusteria, electricitat i
construcció.

➔ El Projecte Singular
El
projecte Form@’t va dirigit a alumnes que tinguin
complerts o compleixin, en el curs acadèmic en què
s'incorpora al programa, l’edat de 15 anys i cursin
preferentment 4t d’ESO. En casos excepcionals s’hi podran
incorporar alumnes de 3r d’ESO que presentin una situació de
risc social i fracàs escolar.
El projecte consisteix en què aquests/es alumnes
comparteixen el seu horari escolar entre una empresa i el
centre educatiu.
L’alumne/a assisteix a les empreses col·laboradores un màxim
del 40% de l’horari lectiu, que representen 12 hores setmanals.

9. COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Tot l’alumnat de quart d’ESO ha de fer la prova d’avaluació de
les competències bàsiques que consta d’un examen de
matemàtiques, un de llengua castellana, un de llengua
catalana, un d’anglès i un cientificotecnològic.
Aquest curs es durà a terme el 9 i 10 de febrer. Aquesta prova
té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a
l’alumnat, les famílies i els centres.
Donada la importància d’aquestes proves es realitzen dues
proves internes de competències bàsiques al llarg del curs a
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tots els nivells d’ESO. També a l’aula ordinària i als exàmens de
les diferents matèries es treballaran activitats relacionades
amb les competències bàsiques.

10. L’AVALUACIÓ
Durant el curs es fan cinc avaluacions:
Avaluacions
Inicial
(21 octubre)

Mitjà de
comunicació

Valoració inicial del treball, de
Consulta
a
l’adaptació al centre i del rendiment
través del Djau.
de l’alumne/a

1r Trim
(16 desembre)
2n Trim
(24 març)

3r Trim+Final
(14 juny)

Final
extraordinària
(28 juny)

Descripció

Seguiment acadèmic.
Seguiment acadèmic.
Per
correu
Valoració del rendiment acadèmic
electrònic
de tot el curs. S’informa a la família
si l’alumne/a ha d’anar a l’avaluació
extraordinària o si ha superat el
curs
Recollida
centre
butlletí
notes.

al
Es lliuren les notes finals del curs. El
del
període de reclamacions, si s’escau,
de
és fins el 30 de juny
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➔ Avaluació inicial
Es lliura un informe amb una valoració qualitativa per ítems de
cada una de les matèries.

➔ Avaluacions parcials i finals
Les matèries estan distribuïdes en els següents àmbits:
● Àmbit
lingüístic
(llengua
catalana,
castellana,
estrangera i segona llengua).
● Àmbit matemàtic (matemàtiques).
● Àmbit cientificotecnològic (Biologia i Geologia;Física i
Química; Tecnologia).
● Àmbit social (Ciències socials: Geografia i Història)
● Àmbit artístic (Música i Educació Visual i Plàstica).
● Àmbit de l’educació física (Educació física)
● Àmbit de cultura i valors (Cultura i Valors Ètics i Religió)
Es valoren cada una de les matèries dels diferents àmbits amb
qualificacions qualitatives que són: no assoliment (NA),
assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i
assoliment excel·lent (AE).
A efectes de càlcul de la nota mitjana i en tota la
documentació on calgui la nota numèrica es faran les
equivalències següents: NA=1, AS=2, AN=3 i AE=4.
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11.EXÀMENS DE RECUPERACIÓ
En el calendari acadèmic s’estableixen exàmens de
recuperació per aquells alumnes que hagin obtingut una
avaluació negativa en alguna matèria.

➔ Trimestralment
Al finalitzar cada trimestre l’alumnat podrà recuperar aquelles
matèries que hagi obtingut una avaluació negativa (a
excepció de les matèries de l’àmbit lingüístic que hi haurà una
recuperació durant el 3r trimestre).

➔ Avaluació extraordinària
El 20, 21 i 22 de juny l’alumnat podrà recuperar aquelles
matèries que hagi obtingut una avaluació negativa. Es donarà
el calendari i les matèries a recuperar el dimarts 14 de juny.

➔ Al mes d’octubre
L’alumnat que tingui matèries suspeses dels cursos anteriors
podrà recuperar aquestes matèries durant el mes d’octubre.
Les famílies dels alumnes que tinguin matèries suspeses
rebran informació a l’inici del curs del calendari de recuperació
i de recordatori de les matèries suspeses de cursos anteriors.
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12. PAS DE CURS
➔ De primer a tercer
L’alumne/a passarà de curs quan hagi obtingut avaluació
positiva en totes les matèries o té l’avaluació negativa de com
a màxim en dues matèries, sempre i que no siguin
simultàniament dues de les següents: llengua catalana i
literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques.
De forma excepcional es pot autoritzar passar de curs un
alumne/a amb l’avaluació negativa en tres matèries o en dues
de les tres matèries anteriors (llengua catalana i literatura,
llengua castellana i literatura i matemàtiques) sempre i quan
l’equip docent consideri que té bones expectatives de
recuperació.
Cal tenir en compte que les matèries amb el mateix nom en
diferents cursos són matèries diferents.

➔ De quart
L’alumne/a passarà de curs quan hagi obtingut l’avaluació
positiva en totes les matèries o quan tingui l’avaluació
negativa com a màxim en dues matèries que no siguin
simultàniament llengua catalana i literatura, llengua castellana
i literatura i matemàtiques.
De forma excepcional l’equip docent pot decidir graduar un/a
alumne/a amb l’avaluació negativa en tres matèries o en dues
de les tres matèries anteriors (llengua catalana i literatura,
llengua castellana i literatura i matemàtiques) si considera que
24
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té un alt grau d’assoliment de les competències bàsiques i dels
objectius de cada matèria.
Cal tenir en compte que en el còmput de matèries suspeses
les matèries amb el mateix nom en diferents cursos són
considerades matèries diferents.

1 3.RECLAMACIONS
MOTIVADES
QUALIFICACIONS DE L'ESO

PER

LES

Els pares, mares o tutors/es legals tenen dret a sol·licitar
aclariments dels professors/es respecte de les qualificacions
trimestrals o finals, així com a reclamar contra les decisions i
qualificacions que s'adoptin al final d'un curs o de l'etapa com
a resultat del procés d'avaluació.

➔ Reclamacions per qualificacions obtingudes al
llarg del curs
Si un/a alumne/a no està d’acord amb una qualificació
obtinguda d’una activitat, examen o nota del trimestre:
1r.-S’ha de dirigir-se al professor/a directament afectat/da.
2n.- Si malgrat els aclariments i explicacions del professor o
professora l’alumne o alumna continua en desacord a la
qualificació obtinguda els pares, mares o tutors/es legals
hauran de traslladar la reclamació al tutor o tutora
mitjançant una sol·licitud exposant la seva disconformitat.
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Aquest/a ho ha de comunicar
correspongui per tal que s’estudiï.

al

departament

que

En tot cas, la resolució definitiva correspon al professor o
professora. L’existència de la reclamació i la resolució
adoptada s’ha de fer constar en les actes del departament, i
comunicar-se a l’equip docent i afegir un annex de l’acta de
l’avaluació si es tracta d’una reclamació d’una nota trimestral.

➔ Reclamacions per qualificacions finals
Per a les reclamacions de les qualificacions finals de cada curs
de l’ESO el centre estableix un dia, posterior a les avaluacions
finals ordinària i extraordinària per a què l’alumnat que estigui
en desacord amb una qualificació ha de:

1r.-El

tutor/a recollirà la queixa i ho comunicarà mitjançant
correu electrònic al professor/a amb còpia al cap de
departament,al correu del centre i a la família. Com a molt
tard l’endemà de la queixa el professor/a ha de respondre al
correu amb la resolució de la reclamació. Aquest correu
també ha d’anar dirigit, a banda de la família, al cap de
departament, al tutor/a i al correu del centre.


2n.-Si

els pares, les mares o els tutors/els legals de l'alumne o
alumna no estan d'acord amb la resolució del professor/a, pot
reiterar la reclamació en un escrit adreçat a la directora, que
s'ha de presentar el mateix dia de la resolució o l'endemà.
També es poden adreçar directament a la directora, en el
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mateix termini, reclamacions contra les decisions relatives al
pas de curs o l’acreditació final d’etapa.

La

reclamació presentada seguirà la següent tramitació:


a.Si

la reclamació es refereix a la qualificació de matèries,
la directora l'ha de traslladar al departament, que
correspongui, per tal que, en una reunió convocada a aquest
fi, estudiï si la qualificació s'ha atorgat d'acord amb els criteris
d'avaluació establerts i formuli la proposta pertinent.

Vista la proposta que ha formulat el departament implicat i
l'acta de la sessió d'avaluació en què l'equip docent ha
atorgat les qualificacions finals, la directora pot resoldre
directament la reclamació o convocar una nova reunió de
l’equip docent.

b. Si la reclamació es refereix a decisions sobre el pas de
curs o l'acreditació final de l'etapa, la directora pot resoldre
directament la reclamació en vista de l'acta de la sessió
d'avaluació en què l'equip docent ha atorgat les qualificacions
finals o convocar una nova reunió de l’equip docent. Ha de
tenir en compte, si escau, la documentació generada en cas
que l'alumne o alumna hagi presentat prèviament un recurs
contra les qualificacions finals de les matèries, el procediment
del qual ha quedat descrit a l'apartat a.
Aquest procés no ha d'ocupar més de tres dies lectius.
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c.La

resolució la directora l’ha de notificar a l'interessat o
interessada. Si s'accepta la reclamació, cal modificar, en una
diligència signada per la directora, l'acta d'avaluació
corresponent; la modificació s'ha de comunicar a l'equip
docent del grup.


d.Contra

aquesta resolució de la directora, l'alumne o alumna
o, si aquest és menor d'edat, el pare, mare o tutor o tutora
legal, pot recórrer davant el director o directora dels serveis
territorials, mitjançant un escrit que ha de presentar per mitjà
del director o directora del centre, en el termini de cinc dies
hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució.


Si

l'interessat o interessada presenta un recurs contra la
resolució del centre, la directora l'ha de trametre en els tres
dies hàbils següents als serveis territorials 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 o alumna;
-còpia de l'acta de les reunions en què s'hagi analitzat la
reclamació;
-còpia de la resolució del director o directora del centre;
còpia de les qualificacions trimestrals i finals obtingudes per
l'alumne al llarg de l'etapa, i
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-qualsevol

altra documentació que, per iniciativa del director o
directora o a petició de l'interessat o interessada, es consideri
pertinent adjuntar.


La

Inspecció d'Educació n'ha d'elaborar un informe, que ha
d'incloure tant els aspectes procedimentals seguits en el
tractament de la reclamació com el fons de la qüestió
reclamada.

D'acord amb l'informe de la Inspecció i, si escau, de la
comissió, el director o directora dels serveis territorials resol
definitivament el recurs, amb notificació a l'interessat o
interessada, per mitjà del director o directora del centre. Si la
reclamació s'accepta, cal modificar l'acta d'avaluació
corresponent, amb una diligència signada pel director o
directora, i la modificació s'ha de comunicar a l'equip docent
del grup.


14. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE
L’institut és un espai educatiu compartit per nois i noies
d’edats molt diverses, pel claustre de professors/es i pel
personal d’administració i serveis. Per conviure de manera
ordenada i enriquidora, ens cal tenir elaborades i respectar
unes normes bàsiques de convivència.
Els/les alumnes tenen el dret i el deure de ser respectats i de
respectar l’exercici de les llibertats de tots el membres de la
comunitat educativa.
29

Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2021-22

L’estudi ha de constituir el dret i el deure bàsic dels alumnes i,
això, comporta l’aprofitament de les seves aptituds personals i
dels coneixements que en el centre s’imparteixen.

➔ NORMES DE FUNCIONAMENT
A continuació
es detallen un seguit d’actituds que cal
mantenir dins l'institut i durant les activitats que es facin fora
del centre. Aquestes normes vindran complementades pel pla
d’obertura de centre i en cas de conflicte de redacció
prevaldrà la norma establerta en el pla de reobertura de
setembre que pot anar patint les variacions segons l’evolució
de la pandèmia.

RENDIMENT ACADÈMIC
● L’alumnat té el deure d’estudiar i mostrar interès pels
temes acadèmics i realitzar les tasques encomanades
pel professorat en l’exercici de les seves funcions
docents.
● L’alumnat ha de presentar els treballs, les pràctiques, la
llibreta, els deures... en les condicions i terminis fixats
pel professorat.

ENTRADES I SORTIDES DEL CENTRE
● Les entrades i sortides del centre de l’alumnat es faran
sempre per la porta principal a excepció de l’alumnat
transportat que sortirà, al migdia, per la porta del
carrer Calçada de Tapís (d’accés directe a on els
autobusos aparquen).
● L’alumnat a partir de les 8 del matí ha d’anar entrant al
centre i evitar les aglomeracions.
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PUNTUALITAT
● La puntualitat és necessària i obligatòria a totes les
activitats docents del centre tant pel bon funcionament
de l’institut com per respecte als companys.
● A les 8:15h els conserges tancaran els accessos i les
portes de l’entrada principal i del carrer Calçada Tapis.
● No podran accedir a l’aula, tret que
portin un justificant,
i hauran
Arribar al centre
en retard
d’esperar al vestíbul del centre fins
a la propera classe.
● Han d’entrar a l’aula tot i que es
Arribar tard a
considerarà el retard com una
classe
irregularitat.

ESBARJOS
● Durant les hores d’esbarjo no hi pot haver cap
alumne/a a les aules ni als passadissos.
● L’alumnat de l’ESO no pot sortir del centre a l’hora de
l’esbarjo i ha de romandre en els espai reservats per a
ells.
● L’alumnat de 1r d’ESO té reservat el pati petit i també
pot accedir a les altres zones d’esbarjo.
● L’alumnat que hagi d’anar al lavabo ha de tenir en
compte que:
○ Hi ha aforament limitat a l’interior.
○ Ha d’esperar fent cua a fora del lavabo mantenint
l’ordre.
● L’alumnat que vagi al bar ha de tenir en compte que hi
haurà aforament limitat a la zona interior.
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ASSISTÈNCIA
S’ha d’assistir a classe, participar i respectar les activitats
acordades en el calendari escolar i respectar els horaris
establerts. Si a l’hora anterior a l’examen no s’assisteix a
classe es pot perdre el dret a fer l’examen.
● es pot enviar un correu electrònic al
tutor/a indicat el dia o dies en que no
assistirà i el motiu
● es pot comunicar per via telefònica
indicant el dia o dies en que no
En cas de faltar
assistirà
justificadament ● o bé es pot presentar al tutor/a el full
oficial de sol·licitud de justificació de
faltes (full que es troba a consergeria
o a la pàgina web del centre) en un
termini de 3 dies (a partir de la
reincorporació al centre).
● L’alumnat té l’obligació d’assistir a les
activitats extraescolars aprovades
Assistència a
pel Consell Escolar. La no assistència
activitats
a aquestes caldrà que sigui
extraescolars
degudament justificada pels pares o
tutors
i
s’haurà
d’assistir
obligatòriament al centre
En cas
● En el cas que passats cinc minuts no
d’absència d’un
arribés el/la professor/a, el/la
professor
delegat/da o un/a responsable
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d’aula haurà d’anar a la sala del
professorat a notificar-ho.

COMPORTAMENT DINS EL CENTRE

Desplaçaments

Tracte i
llenguatge
respectuós

Higiene i
Indumentària

● A partir de les 8 del matí l’alumnat
podrà anar entrant al centre
i
esperarà, sense provocar aldarulls,
l’arribada del professorat.
● Qualsevol
desplaçament dins el
centre es farà amb l’ordre adequat,
evitant les corredisses, els tons de
veu elevats, les demores...
● Cal mantenir sempre la correcció i el
respecte mutu en el tracte quotidià
dins l’institut, tant amb els companys,
om amb el professorat i el personal
d’administració i serveis.
● Cal tenir cura del propi cos i de la
imatge personal. Per això es demana
que els alumnes assisteixin al centre
amb una acurada higiene personal.
● Cal vestir de forma adequada ,
evitant l’ús d’aquelles robes que no
són pròpies d’un centre educatiu (
tops,
pantaló
o
faldilla
excessivament curt/a, samarretes
amb anagrames no adequats a la
situació educativa, gorres...)
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Consum de
tabac i
estupefaents

● No es permet el consum d’alcohol
dins el recinte escolar, com tampoc
fumar ni fer-ne ostentació, ni venir
sota els efectes del consum de
qualsevol estupefaent.

COMPORTAMENT DINS L’AULA

Sortir de l’aula

Anar al lavabo

● Cap alumne/a pot sortir de l’aula
sense el permís del professorat.
● Per parlar amb el professorat o
resoldre assumptes de secretaria, cal
fer-ho fora de les hores lectives i mai
durant els canvis de classe.
● No es pot sortir de l’aula entre
classe i classe. Si no hi ha canvi
d’aula, l’alumnat ha de romandre dins
l’aula i preparar el material que
necessita per a la propera sessió de
classe.
● No es podrà sortir de classe per
anar al lavabo: ni en hora de classe ni
en els canvis de classe. Només en cas
de necessitat justificada el professorat
donarà permís a l’alumne per anar-hi.
● Per anar als serveis s’han d’aprofitar
les hores d’esbarjo. S’ha de respectar
l’aforament limitat dels lavabos i la
cua per entrar-hi s’haurà de fer al
passadís.
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Protocol
d’expulsió de
classe

Menjar i beure

● El professor/a farà sortir l’alumne/a
de
classe
amb
alguna
feina
encomanada (deures, còpies...).
● L’alumne/a
expulsat/da
es
presentarà a la sala del professorat
perquè el professor de guàrdia iniciï el
tràmit d’expulsió de classe.
● L’alumne/a es quedarà a treballar a
les taules situades al primer pis i el
professor de guàrdia se’n farà càrrec.
● En cas que l’alumne/a es negui a
sortir de classe, el delegat anirà a
buscar al professor/a de guàrdia, el
qual anirà a l’aula a fer-se’n càrrec.
Aquest fet se sancionarà amb una
doble expulsió.
● En cas que l’alumne/a tampoc vulgui
sortir, s’avisarà direcció i aquest fet
se sancionarà amb una falta greu.
● En cas que l’alumne/a no s’adreci a
la sala del professorat quan sigui
expulsat aquest fet serà sancionat
com una expulsió doble.
● Està prohibit menjar i beure dins l’aula
i als passadissos; cal entendre que
aquesta prohibició inclou : caramels,
xiclets, ... Només es pot menjar a les
zones d'esbarjo. No és permès menjar
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Què hem de
fer quan un
alumne es
troba
malament

pipes o qualsevol altre producte que
generi deixalles en si mateix.
● L’alumne/a comunica l’incident al
professor/a de classe que valorarà el
cas i l’autoritzarà, si escau, a sortir de
l’aula i a anar a consergeria per
trucar a la família per informar-los i
demanar-los que el vinguin a recollir.
● Segons la gravetat del cas, es
comunicarà al professor de guàrdia
juntament a un membre de l’equip
directiu
i
s’avisarà
al
servei
d’emergències. En cas d’haver de dur
l’alumne a l’hospital, el professor de
guàrdia l’acompanyarà i esperarà
l’arribada
dels
pares
o
un
responsable de l’alumne, o el relleu
d’un altre professor. El desplaçament
a l’hospital es farà amb ambulància
o amb taxi.
● L’alumnat de batxillerat i cicles
formatius poden sortir del centre
comunicant-ho a consergeria pel seu
registre. No cal que vinguin els pares
a recollir-los.
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INSTAL·LACIONS

Instal·lacions
del centre

● L’alumnat ha de col·laborar en la
netedat del centre i respectar el
material i les instal·lacions com les
aules, el bar, la biblioteca, els patis...
● Quan un determinat grup d’alumnes
usi qualsevol espai compartit (banys,
aules
informàtiques,
aula
de
música,laboratori, etc.) i observi algun
desperfecte en les instal·lacions i/o
mobiliari, el professor responsable ho
comunicarà immediatament a l’equip
directiu.

Manteniment
de l’aula

● El grup que té assignat un determinat
espai, com a aula de referència, és el
responsable del seu manteniment: de
la conservació del mobiliari, de la
netedat de les parets, ... i haurà de
fer-se càrrec dels desperfectes que
s’hi produeixin durant el curs. Quan
aquestes aules siguin usades per
altres grups, i es produeixi alguna
alteració, el delegat ho comunicarà
immediatament al tutor per tal de
poder saber quins han estat els
autors.
● Les aules estaran tancades quan no
s’imparteixin classes. L’aula ha de
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quedar endreçada, amb les finestres
tancades i els llums apagats.
● A l’última hora de classe cal pujar
cadires, tancar persianes i llums.

Aules
informàtica

● L’alumnat s’ha de fer responsable
de l’ordinador assignat.
● L’alumnat no pot instal·lar ni
utilitzar cap programari que no
estigui autoritzat pel professorat de
la matèria. Tampoc no es podrà
visitar pàgines web no autoritzades.
● Quan un alumne/a tingui assignat un
ordinador de forma fixa, sempre
s’haurà de seure allà mateix i serà
responsable del que passi en aquell
ordinador. I si un alumne l’utilitza al
matí i un altre a la tarda seran
coresponsables.

MATERIAL ESCOLAR I PERSONAL
Manca de
material
escolar a l’aula

Material
personal

● L’alumne/a té l’obligació d’assistir a
classe amb tot el material escolar
que
calgui
(s’inclouen
llibres,chromebooks, estris de dibuix,
material esportiu...) i realitzar les
tasques que li encomanin.
● L’alumne/a
és
el
responsable
absolut de tot el material que porta
a
l’institut
(abrics,
llibres,
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chromebooks,
diners,
bosses,
mòbils,auriculars...). Per tant, el centre
no es responsabilitzarà de les
possibles pèrdues i/o sostraccions.
● Al centre no es portarà cap tipus de
material que pugui provocar lesions o
ferides a tercers.
● L’alumne/a no pot utilitzar material
esportiu propi durant l’hora de
l’esbarjo.

Material
esportiu de
l’hora de
l’esbarjo

UTILITZACIÓ DE MÒBILS

Ús del mòbil

Auriculars

● No es pot utilitzar el mòbil a
l’aula excepte que el professor/a
ho autoritzi. Tampoc es pot utilitzar
a l’aula entre classe i classe.
● Està prohibit l’ús inadequat del
mòbil a l’institut. S’entén com l’ús
inadequat del mòbil: fer fotos, i/o
enregistrar alumnes o professors,
fer filmacions en el recinte de
l’institut.
En cap cas està permès posar
música sense auriculars.
● Només es podran utilitzar i portar
a les hores i zones d’esbarjo
(patis i bar).
39

Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2021-22

Responsabilitat

● L’Institut no es farà responsable de
la pèrdua, desperfectes o robatoris
de qualsevol d’aquests aparells
electrònic que l’alumnat porti al
centre.

● L’incompliment de les normes de conducta comporta
sancions que s’apliquen d’acord amb les Normes
d’Organització i de Funcionament de Centre(NOFC).
● L’incompliment d’aquestes pautes de convivència serà
considerat com a irregularitat (falta lleu) o falta greu
segons la gravetat.
● Les irregularitats prescriuen al cap de 30 dies comptat
a partir de la seva comissió i les faltes als 90 dies.
● L’acumulació de tres irregularitats vigents d’un alumne
per part d’un mateix professor equival a una falta greu.
● L’acumulació de faltes pot implicar la suspensió del dret
d’assistència al centre i/o la pèrdua del dret a assistir a
les sortides i/o viatges.

➔ ACTUACIÓ EN CAS DE VAGA D’ALUMNES
MANIFESTACIÓ

O

●

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a fer vaga.

●

Els alumnes de 3r i 4t d’ESO que s’adhereixen a una
convocatòria de vaga del sector de l’alumnat caldrà
que els seus/seves delegats/des respectius lliurin a
caps d’estudi la següent documentació:
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o Un escrit exposant els motius de la vaga i/o
manifestació.
o Un llistat amb noms, cognoms i signatures de tot
l’alumnat que s’hi adhereix.
o Les autoritzacions del pare o la mare a
adherir-se a la vaga.
●

El termini per presentar la documentació és de 48
hores excepte en el cas que la vaga sigui un dimecres
que el termini passa a ser de 36 hores.

●

Les absències que es produeixin sense haver seguit
aquest protocol computaran com a falta injustificada.

●

El professorat té l’obligació de romandre al centre
durant el seu horari lectiu. Si els alumnes que no s’han
adherit a la vaga assisteixen a classe s’impartiran les
classes normalment.

➔ LES FALTES D’ASSISTÈNCIA
El centre ha elaborat un programa informàtic que permet fer
un seguiment acurat de les faltes dels alumnes. Recordeu que
l’assistència a classe és obligatòria. Les faltes d’assistència es
comptabilitzen per sessions de classe i poden ser:

Faltes d’assistència justificades
Són aquelles que per motius de malaltia o de força major fan
que l’alumne no pugui assistir a classe.
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Es pot informar d’una falta per correu electrònic, per via
telefònica indicant el dia o dies en que no assistirà al centre, o
bé mitjançant el full oficial de justificació de faltes que s’ha de
presentar al tutor en un termini de 3 dies (a partir de la
reincorporació al centre). Cal que s’expressi de manera clara
el motiu de la falta, els dies i/o hores que s’ha faltat.
Aquesta
justificació serà valorada pel tutor/a que pot
considerar-la vàlida o no. En aquest darrer cas, les faltes es
consideraran no justificades i s’acumularan durant el curs.

Faltes d’assistència injustificades
Són aquelles faltes en què l’alumne/a no ha presentat cap
document que avali la seva absència o aquelles que el tutor/a
consideri injustificada malgrat les al·legacions de l’alumne/a.
Quan hi hagin faltes d’assistència i/o d’incidències el
programa de gestió de faltes, Djau, generarà un correu
electrònic comunicant-ho a la família. Aquest és un servei
d’informació per a les famílies i el seu link es troba a la pàgina
web del centre.
Quan l’alumne acumuli 15 faltes injustificades es comunicarà
formalment als pares per correu electrònic. Si s’acumulen 15
faltes injustificades més, els tutors trucaran als pares per
concretar una entrevista i s’informarà a la família que si
reincideix una tercera vegada la nostra obligació és de
notificar aquestes absències a la família i a Serveis Socials.
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Els alumnes majors de setze anys, en cas de reincidència, es
procedirà a privar-los de l’assistència al centre per un període
no superior als sis dies lectius.
NOTA: En cas d’examen, si l’alumne no justifica la seva falta
d’assistència amb anterioritat a l’hora de l’examen, el
professor no té l’obligació de fer-li un altre dia.

➔ L’ESBARJO
Durant l’esbarjo els alumnes d’ ESO romandran al centre i en
els espais reservats per a ells. L’alumnat no podrà portar
material esportiu de casa per jugar a l’hora del pati.

➔ LES SORTIDES ESCOLARS I EXTRAESCOLARS
Les activitats escolars i extraescolars són obligatòries i per
participar-hi cal l’autorització dels pares que han omplert a
l’inici de l’ESO.
En cas que no hi participin, l’alumne té l’obligació de venir al
centre on tindrà preparat un treball acadèmic, avaluable i
paral·lel a l’activitat.
Si un alumne excusa més d’una sortida acadèmica no podrà
gaudir de la sortida lúdica de tutoria de final de curs.

PERMISOS DE SORTIDA DEL CENTRE
Els alumnes d’ESO només podran sortir del centre entre hores
si els venen a recollir els pares o un familiar responsable (que
ha de ser major d’edat) del menor amb autorització dels
pares.
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➔ L’AGENDA ESCOLAR
L’agenda la lliura el centre a tot l’alumnat de l’ESO a l’inici
de curs. És d’ús obligatori i no s’ha d’utilitzar per altres usos
que no siguin els escolars. En cas d’utilització incorrecta pot
ésser requisada per a qualsevol professor i haver-ne de
comprar una de nova.

➔ MEDICAMENTS
El centre no pot subministrar cap tipus de medicament. En cas
que algun alumne/a n’hagi de prendre, la família ho ha de
notificar degudament.

15. PROJECTES EDUCATIUS DEL CENTRE
A fi de millorar i integrar la nostra acció formativa en el nostre
centre es treballen diferents projectes educatius.

EN L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC
L’objectiu és que l’alumnat tingui un domini comunicatiu i
lingüístic de la llengua anglesa i francesa, en el cas que
l’alumne l’hagi escollit com a optativa. Les línies bàsiques
d’actuació per assolir aquest objectiu són els desdoblaments
per nivells, intercanvis d’alumnes en instituts a l’estranger,
preparació dels alumnes amb bon rendiment als exàmens
d’anglès de la Universitat de Cambridge i de francès de
l’Alliance Française, impartir classes en anglès en àrees no
lingüístiques (projecte d’innovació: Generació plurilingüe) i un
auxiliar de conversa a 4t d’ESO.
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➔ Projecte d’innovació: Generació plurilingüe
El curs 2019/20 es va iniciar aquest projecte amb l’objectiu
d’ampliar les hores en contacte amb llengua anglesa del
nostre alumnat utilitzant la metodologia AICLE que remarca la
importància de la interacció entre l’alumnat.
Per tant, es programen activitats d’àrees no lingüístiques amb
llengua anglesa al llarg de tota l’etapa de l’ESO.
➔ Intercanvis lingüístics
L’objectiu és potenciar l’ús del francès i/o de l’anglès fora de
l’aula ordinària, donant a l’alumnat l’oportunitat de conèixer
altres zones geogràfiques i de conviure amb entorns familiars
diferents al propi per ajudar-los a desenvolupar-se
personalment i culturalment.
Els intercanvis que es portaran a
terme durant aquest curs són:
● Intercanvi a 3r d’ESO amb
l’institut d’Holanda i de
Suècia.
● Intercanvi a 3t i 4t d’ESO
els alumnes de l’optativa de
francès amb un institut de Montpellier.
● Intercanvi a 1r de Batxillerat amb l’institut danès.
➔ Epale
El nostre institut treballa conjuntament amb una escola de
Malmö (Suècia) i una escola de LLangollen (Gal·les) en un
projecte anomenat Epale. Dins aquest projecte el nostres
alumnes de 2n i 4t d’ESO desenvolupen periòdicament una
sèrie de tasques ( presentacions, felicitacions de nadal, videos
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de la nostra escola/ciutat, etc) que comparteixen, mitjançant
la plataforma padlet, amb un company d’un d’aquests dos
instituts. La llengua vehicular que utilitzen és l’anglès, el que els
hi permet veure la seva rellevància en el món actual i millorar
la seva comunicació oral.
➔ Proves d’externes de l’Alliance Française
Es prepara i s’orienta a l’alumnat amb un bon rendiment
acadèmic en llengua francesa perquè pugui presentar-se als
títols oficials expedits pel Ministeri d’educació francès (Els
diplomes DELF i DALF). Aquestes certificacions estan
harmonitzades amb l’escala de nivell de competència en
llengua del marc comú europeu de referència per les llengües.
➔ Proves externes expedits per la Cambridge English
Es prepara i s’orienta a l’alumnat amb un bon rendiment
acadèmic en llengua anglesa perquè puguin presentar-se als
títols oficials expedits per Cambridge. Aquestes certificacions
estan harmonitzades amb l’escala de nivell de competència
en llengua del marc comú europeu de referència per les
llengües.

EN L’ÀMBIT SOCIAL
➔ Projecte emprenedoria
Aquest projecte, adreçat a l’alumnat de 3r d’ESO que fa
l’optativa d’Emprenedoria, proposa a l'alumnat
crear i gestionar la seva pròpia mini - empresa .
La forma jurídica escollida és la societat
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cooperativa . D'aquesta manera, la cooperativa creada a
l'aula establirà relacions comercials amb mini - empreses
d'altres instituts de la província amb l'objectiu de comprar i
vendre productes entre elles. Els productes importats seran
comercialitzats en el mercat local i, posteriorment,
s’analitzaran els resultats i es repartiran els beneficis obtinguts
de la mateixa manera que qualsevol empresa real.
Per tant, l'alumnat a través d'aquesta experiència pràctica
tindrà l'oportunitat de desenvolupar en un context real
habilitats i actituds com ara la iniciativa , la presa de decisions
, la creativitat i el treball en equip i, alhora, assimilar conceptes
bàsics sobre la creació i gestió d'empreses.
➔ Projecte exili, deportació i Holocaust
El departament de Socials del centre col·labora amb el grup
de Treball, Exili, Deportació i Holocaust, que duu a terme el
Memorial Democràtic amb seu a Barcelona. Els i les alumnes
participen d’activitats i/o sortides relacionades a aquesta
temàtica.

EN L’ÀMBIT CIENTÍFICOTECNOLÒGIC
➔ Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a l’aula
És un projecte d’aprenentatge que incideix en el currículum de
Tecnologia a 2n, 3r i 4t ESO, incorporant la
tecnologia emergent. La finalitat és motivar
l’alumnat a explorar l’electrònica a través
d’una sèrie de projectes de programació,
construcció i muntatge.
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Els i les alumnes disposaran de diferents elements (placa
ordinador Arduino, sensors, actuadors,..) que els hi permetran
realitzar diferents pràctiques i projectes de tecnologies
creatives utilitzant la programació i l’electrònica.

EN L’ÀMBIT PERSONAL I SOCIAL -PARTICIPACIÓ
ACTIVA➔ Escola Verda
Com a resultat del treball de varis anys per
consolidar un projecte d’innovació educativa de
Medi Ambient, el curs 2010 l’institut Cendrassos va rebre la
qualificació d’ Escola Verda.
Any rere any anem consolidant aquelles actuacions
mediambientals en què tota la comunitat educativa està
implicada com: el reciclatge de paper, de plàstics, de residus
orgànics, la reducció del consum d’aigua, de llum, d’energia, el
manteniment de les plantes verdes, del compostatge…
➔ Parlament Verd
Una de les actuacions resultant del treball comú de dos
projectes d’innovació educativa que havíem engegat fa tretze
anys, el de “Medi Ambient” i el de “Formem ciutadants actius i
participatius” va ser la organització d’Un Parlament verd.
Consisteix en una mena de Parlament on a través dels
parlamentaris verds (delegats de classe),
els alumnes participen activament en totes
les activitats del centre: temes d’ordre,
culturals, ambientals, organització de festes, actes solidaris ...
on ells mateixos proposen, discuteixen i s’esmenen amb la
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finalitat d’arribar a acords als quals s’han de comprometre i
aconseguir que tot el centre s’impliqui en tot allò que aquest
parlament aprovi.
Una de les actuacions que controla la Comissió de Medi
Ambient i Relacions Internes del Parlament Verd és l’Aula
Neta. Dos parlamentaris verds junt amb dos professors
avaluaran, setmanalment, l’estat de les aules a l’hora de
l'esbarjo. L’objectiu d’aquesta activitat és que els i les alumnes
siguin responsables del material i del mobiliari de la seva aula
i que prenguin consciència de l’estalvi energètic i de tenir cura
del medi que ens envolta. La classe que hagi acumulat més
punts a final de trimestre serà premiada i la que hagi obtingut
menys punts serà penalitzada a netejar tots els patis.
➔ Projecte de mediació
El Servei de Mediació és un recurs dins el Projecte de
Convivència del Centre que té per objectiu educar per la
convivència. Aprendre a conviure i a relacionar-se forma part
de l’aprenentatge , del creixement i del desenvolupament
personal.
La mediació permet la resolució de conflictes lleus entre iguals
de manera pacífica.
Els alumnes poden desenvolupar habilitats per fer front per si
mateixos als conflictes que , de manera
natural, viuran al llarg de la seva vida. Un
equip d’alumnes mediadors reuneix a les
persones en conflicte i treballen plegats
per canviar la situació, cercant solucions i arribant a acords
per restablir de nou la convivència.
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➔ Tallers artístics
Els tallers artístics que s’ofereixen són: el taller musical, el taller
de ball i dansa.
Els tallers artístics tenen com a objectiu treballar diferents
recursos; com ara la comprensió lectora, l’expressió oral,
l’autoconeixement i investigació dels estats d’ànim, el treball
en equip o la participació en projectes grupals. Els tallers es fa
fora de l’horari lectiu i estan dirigit als alumnes dels diferents
nivells i estudis del centre (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius).
Aquests tallers es duran a terme a les tardes del dimarts de
les 15:45 h a les 16:45 h. a partir del 5 d’octubre.
El centre ofereix servei de menjador no vigilat on els alumnes
podran fer un menú o portar el dinar de casa.
➔ Ara Art
Participar en el concert benèfic de l’UAP. Té com objectiu
promoure la pau mitjançant la cançó.
➔ Club de lectura
Va dirigit a tot l’alumnat del centre amb ganes de llegir, fer
amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura interessant. Per tant,
el seu objectiu final és gaudir de la
literatura i compartir bones estones de
tertúlia. Es proposa la lectura de tres
obres literàries al llarg del curs, una per
trimestre, i es fa una trobada al trimestre a l’hora de tutoria. A
final de del 3r trimestre es fa una trobada amb els diferents
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centres que tenen el Club de lectura a La Cate amb una
xerrada de l’escriptora Care Santos.
➔ Dinamització de patis
Un dels objectius de l’institut és la millora de la cohesió social.
Per això, s’organitza a les hores del pati
les següents activitats esportives:
Futbol sala, Tennis taula, Futbol indoor,
Colpbol, bàsquet 3x3 i campionats de
Flexions i dominades. La dinamització
de patis la portaran monitors externs.

EN L’ÀMBIT DIGITAL
➔ TV Cendrassos
Es realitza a 4t ESO amb una dedicació d’una hora setmanal.
L’objectiu és posar en mans de l’alumnat una eina creativa,
amb una dimensió i un sentit real per a ells, per tal que puguin
adquirir i millorar d’una manera engrescadora bàsicament
competències lingüístiques, digitals i artístiques.
Es treballa de manera col·laborativa, cooperativa i entre
iguals.

PROJECTE HIPÀTIA
Aquest projecte neix amb la voluntat d’atendre a l’alumnat
amb millor rendiment acadèmic. Els objectius són: oferir temps
i espai per al desenvolupament de les capacitats de l’alumnat
del centre, motivar a l’alumnat en la realització d’un projecte
en equip, identificar les fortaleses de l’alumnat per aprendre a
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aprofitar-les en els projectes i implicar a l’alumnat en l’entorn
proper.

16. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
A continuació es detallen per cada nivell d’estudi les sortides,
els treballs en grups, els concursos i les xerrades programades
en condicions normals. Per tant, aquesta programació es pot
veure alterada totalment o parcialment en funció de l’evolució
de la Covid-19. Qualsevol modificació serà notificada a les
famílies i a l’alumnat.
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1 Trim.

2 Trim.

3 Trim.

SORTIDES

1r

Sortida convivència: de
Sant Pere de Rodes a
Mas Ventós (gratuïta)

Ciències Socials: Visita a
Ullastret (10€ aprox.)

Experimentals: Projecte
Rius (grups DEF) sortida
a peu a Cabanes per
estudiar un tram del riu
de la Muga

Setmana de la ciència:
Activitat a determinar.

Castellà: Teatre segons
cartellera

C. socials: Activitat amb
el museu de l’Empordà

Experimentals:
Projecte Rius (grups
ABC) sortida a peu a
Cabanes per estudiar
un tram del riu de la
Muga

Castellà: Visita al Molí
paperer de Banyoles
(10€ aprox.)

Música i Educació Visual:
Museu de la música i del
disseny (25€ aprox.)

Català: Visita a la
biblioteca de Figueres

Sortida lúdica de 2 dies i
una nit: Esport aventura
Bàscara (50€ aprox.)

E

CONCURSOS

S

Mat.: Copa Cangur

Català:Gran Dictat
Concurs de cartells del
dia mundial sense tabac

O

TREBALLS EN GRUP
Cultura i valors ètics:
Les ONGs

Tecnologia: Disseny i
construcció
de
la
maqueta d’una cuina

Tecnologia:Joc de taula

Música: Exposició oral
sobre un instrument

XERRADES
Internet segura

Resolució de conflictes
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1 Trim.

2 Trim.

3 Trim.

SORTIDES

2n

Sortida
convivència:
Ruta
a
l’Estartit
(gratuïta)

Ciències Socials: La Girona
Medieval (10€ aprox.)

Treball
de
síntesi:
Gimcana a Vilabertran

Experimentals:
Setmana de la Ciència:
Gimcana científica al
Castell de Sant Ferran
(gratuïta)

Tecnologia: Museu del Ter
i casa Riera-Ordeix (25€)

Francès: Mercat de
Figueres

LCastellana:
segons cartellera

Sortida Lúdica: Caiac
Colomers i estada a un
càmping de la zona
2 dies i una nit- (75€
aprox.)

CONCURSOS

E
S
O

Teatre

Concurs Coca-Cola

Cangur123

TREBALLS EN GRUP
Tecnologia:
pols

Joc

de

Experimentals: Treball
sobre
les
dones
científiques.

Tecnologia:Cuina solar

C.S:: Tríptic d’art romànic
o gòtic sobre algun edifici
religiós de la comarca

Música: Treball sobre
un període històric.
Optativa Cant Coral:
Exposició oral sobre un
espectacle

Anglès: Grup F creació
d’un menú i creació i
representació d’un diàleg
en un restaurant.
Grups de l’A-E Street Art i
creació d’un pòster

XERRADES
Educació en gènere

Identitat de gènere i
col·lectiu LGTBIQ
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1 Trim.

2 Trim.

3 Trim.

SORTIDES
Sortida de convivència:
Ruta a Banyoles
(gratuïta)

3r

E

Servei comunitari:
Platges netes LLançà

Intercanvi Montpellier
-Figueres- (140€ aprox.)

Intercanvi Montpellier
-França-

Intercanvi amb llengua
anglesa amb Suècia i
Holanda -vénen-

Intercanvi llengua anglesa
amb Suècia i Holanda
-anem- 350€ aprox.

L.Castellana: Teatre
segons cartellera

Fira de cooperatives a
Girona (gratuït)

L.Catalana: Literatura
medieval -Peralada-

Tecnologia:
Terrassa (24€)

Experimentals: 24
campanya d’alimentació
saludable

Ciències Socials: Sectors
econòmics de l’Empordà

Mnactec

L.Castellana:
Ruta del
Quijote BCN (35€ aprox.)

S

Treball de síntesi: Sortida a
Figueres
Sortida
a
Figueres
gravació per intercanvi.

O

Sortida lúdica a L’Estartit
-2 dies i una nit- (110€
aprox.)

CONCURSOS
Narrativa periodística

Mat.: Copa Cangur

Anglès: English oral
contest

Tecnologia:Robolot

Trencadís (Materialia)

55

Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2021-22

TREBALLS EN GRUP

3r
E
S

Tecnologia: Estructura
triangular amb paper
reciclat

Francès: Personalitat

VIP:
Anàlisi
i
reinterpretació d’una obra
d’art.

Anglès: Ireland and
Molly Malone’s comic

Física i Química:1A on
pots trobar aquest
element?

Tecnologia: Coet d’aigua

Tecnologia: Maquetes
de màquines simples

XERRADES
Càrites

Formació: Campanya
Donació de Sang

Situacions de risc

Emprenedoria:
Introducció al
cooperativisme

Xerrada divulgativa "La
Marató"

Sexualitat i afectivitat per
adolescents

Cànnabis com ho vius

Fòrum escoles verdes
Xerrada telemàtica:
Ireland.

O

English Time Women's
Day

ACTIVITATS DE CENTRE
Acte de reconeixement del
Servei Comunitari

1

Matèria quadrimestral. Uns grups faran el treball abans de Nadal i els altres a principis de maig.
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1 Trim.

2 Trim.

3 Trim.

SORTIDES
Sortida de convivència:
Ruta de l’exili -La
Vajol-Coll de Lli (gratuït)

4t

E
S

Experimentals:
Vulcanologia: Tosca
(20€)

Intercanvi Montpellier
-Figueres- (140€ aprox.)

Intercanvi Montpellier
-França- (140€ aprox)

Ciències Socials: Ruta
de l’exili. Argelers (8€)

C.Socials: Maletes de l’exili
(3,5€)

Tecnologia:
Taller
tecnològics a la UDG

LLatí:Trobada a Caldes de
Malavella (20€)

Filosofia i Llatí: Sortida a
Barcelona

Experimentals:
Creus (10€)

Espectacle UAP (14€)

Orientació: Trobada
mediadors

L.Castellana: Teatre
segons cartellera

Filosofia: Gimcana
filosòfica Llançà

Viatge de fi de curs: a
Itàlia

Experimentals: Estudi
d'ecosistema urbà Figueres

Cap

de

Tutoria: Saló dels oficis

O

Sortida lúdica: Parc aquàtic
Waterworld (25€)

CONCURSOS
Matemàtiques:
+mates18
Dissabte transfronterer
Proves cangur

Economia:Exposició
projectes emprenedoria
Acte d’entrega de premis
emprenedors

L.Cat i Cast.:: oratòria

Tecnologia:Robolot

L.Cat.: Jo tinc la paraula

L.Catalana: El gran dictat
Mostra de treballs de
tecnologia TRAMUNTEC
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TREBALLS EN GRUP

4t

VIP: Estudi d’un artista i
comentari de la seva
obra.

Matemàtiques: Elaboració
stand

Música: “Treball escènic”

C.Socials: Presentació oral
de les darreres tendències
artístiques del segle XX

Cultura i Valors ètics: Els
Drets Humans

Cultura i valors ètics:
Projecte millorem el nostre
entorn

Anglès: Film Lion

Anglès: Role-plau vídeo a
on debat sobre els
objectes que es poden
portar a un concert

Francès: Sostenibilitat

E
S
O

XERRADES
Explicació de les
activitats de juvenils

La Marató

Maletes d'Exili

Codi binari

Violència de gènere

Càrites

Economia: Tallers de
Finances ètiques

Escola d’Art i Superior de
Disseny Olot

De l'oblit al Tik Tok

Xerrada de Roc
Casagran

Difusió de cicles

Febre divendres nit
Oficina
jove(Proj.Recerca)

ACTIVITATS DE CENTRE
Setmana de la ciència:
Taller
de
ciència
sorprenent

Acte de graduació
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S
I
E
I

1 Trim.

2 Trim.

3 Trim.

SORTIDES
Sortida de convivència
-lloc a concretar-

Els hivernacles de
Vilabertran

Els horts de Vilabertran
Trobada a l’Olivar Gran

Projecte poma Torroella de Montgrí-

Els aiguamolls de
l’Empordà

1 Trim.

Sortida lúdica
concretar-

2 Trim.

-lloc

a

3 Trim.

CONCURSOS
Setmana de la Ciència Enigmes científics

E

Proves Cangur (3€)

Literari Sant Jordi

Certamen de lectura en
veu alta

Felicitacions de Nadal

Mostra de poesia
Mostra de treball de
tecnologia. Tramuntec

S
0

Samarreta del centre

ACTIVITATS DE CENTRE
Setmana de la ciència

Dia internacional contra
la violència de gènere

Carnestoltes

Matfesta

Dia de la dona

Sant Jordi

Celebració de Nadal

Dia Internacional contra la
LGTBI-fòbia

Cursa solidària

Jornada
esportiva.
Entrega dels premis a
l’excel·lència i a l’esforç

Quina

Festival de Fi de curs
Dinamització de patis
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17. RELACIÓ ENTRE EL CENTRE I LES FAMÍLIES
A més dels contactes que pugueu tenir amb el tutor del vostre
fill/a, el centre disposa del programa Djau Aula que us permet
accedir diàriament a les faltes d’assistència i/o incidències del
vostre fill/a per tal de fer un bon seguiment del seu rendiment
acadèmic i escolar.
Quan es produeixi una falta d’assistència, alguna incidència o
una expulsió de classe, el programa Djau Aula generarà un
correu electrònic avisant-vos. Enguany estrenarem una APP
per facilitar les comunicacions amb les famílies.
A la nostra pàgina web http://www.cendrassos.net podreu
consultar
la majoria d’activitats que es realitzen
i/o
informacions diverses.
També s’està present a les xarxes socials twitter, facebook i
instagram per tal de poder viure les diferents experiències del
nostre institut al moment.

18. AMPA
L’educació dels joves és el resultat de l’esforç de les famílies,
de l’escola i de l’entorn. En aquest marc, la relació entre el
centre i l’AMPA és d’estreta col·laboració ja que compartim els
mateixos objectius.
L’Associació de Pares i Mares dels alumnes col·labora:
● en la dotació de diferents premis com els literaris de
Sant Jordi, els de matemàtiques, els d’educació
visual i plàstica...
● en els premis dels millors treballs de recerca de
batxillerat.
● en els premis d’ESO a l’excel·lència i a l’esforç.
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● en el fòrum d’inversió del cicle formatiu
d’administratiu.
● en la jornada de trobada de professionals i futurs
desenvolupadors d’aplicacions web.
● organitzant xerrades adreçades a les famílies
● posant a disposició de les famílies el projecte de
reutilització de llibres.
● subvencionant les sortides de final de curs de 4t
d’ESO i 2n de batxillerat.
● col·laborant en la Quina del centre.
Cada curs, l’AMPA es posa a disposició del professorat i dels
alumnes del centre , per si hi ha alguna nova iniciativa o
activitat per la qual necessitin recolzament tant a nivell
organitzatiu com a nivell econòmic.
Igualment l’AMPA està oberta a qualsevol mare o pare que
estigui interessat en participar de forma activa en l’Associació
i que pugui ajudar a augmentar el nombre d’activitats i ajuts
que es porten a terme.
Us podeu posar en contacte amb l’AMPA a través de la
següent adreça: ampacendrassos@gmail.com o mitjançant la
nostra pàgina web: https://cendrassos.net/

19. RECOMANACIONS PER LES FAMÍLIES
● Heu d’assegurar-vos que el vostre fill/a assisteix al
centre
diàriament,
amb
puntualitat,
equipat
correctament, vestit de forma adequada i en bones
condicions de salut i higiene.
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● És necessari que confieu en el professorat i estigueu
en contacte amb el centre, especialment amb el
tutor/a amb l’objectiu de poder fer un seguiment
correcte del vostre fill/a.
● Convé que reviseu diàriament la seva agenda escolar,
donat que és un instrument de comunicació entre
tutors/es i família i, especialment, de seguiment de les
tasques acadèmiques.
● Convé que feu ús del servei telemàtic de consulta de
faltes d’assistència i incidències.
● Haureu d’implicar-vos en la supervisió de les feines
escolars del vostre fill/a, motivant-lo a obtenir bons
resultats acadèmics i assegurant-vos que els deures
estan fets i les lliçons apreses.
● És important que proporcioneu un bon ambient
d’estudi a casa que animi als vostres fills/es a estudiar.
● Cal que assistiu a la convocatòria de reunió del/de la
tutor/a del vostre fill/a de la mateixa manera que no
dubteu en demanar-ne una en cas que ho creieu
oportú.
● Cal que recordeu als vostres fills/es de la importància
de complir amb les normes de sanitat com ara evitar
aglomeracions, portar mascareta i rentar les mans.

62

Guia de l’alumnat d’ESO. Curs 2021-22

20. ACOLLIDA DE L’ALUMNAT
EL DILLUNS 13 SETEMBRE
➔Alumnes de 1r d’ESO
A les 8:10h seran rebuts a l’entrada (C/Arquitecte Pelai
Martínez) i guiats a mesura que vagin arribant cap a la Sala
Polivalent on els esperarà la directora del centre juntament
amb la resta dels membres de l’equip directiu i els/les
tutors/es i cotutors/es de primer.
Una vegada allà, se’ls donarà la benvinguda al centre i tot
seguit el seu tutor/a els cridarà pel seu nom, segons el grup
classe al qual pertanyin. Un cop cada grup estigui complert,
aniran cap a la seva aula acompanyats pel tutor/a i el
cotutor/a.
Fins a les 11:25h estaran amb el tutor/a que els donarà tota la
informació que els cal per començar el curs i els
acompanyarà a fer una visita guiada pel centre.
A partir de les 11:25h es començaran les classes seguint l’horari
de cada alumne.

➔Alumnes de 2n a 4t d’ESO
Totes les famílies abans de començar el curs rebran un correu
electrònic informant de l’aula del grup classe del seu fill/a. En
aquest mateix correu també es comunicarà les optatives
adjudicades de 2n i 3r d’ESO. L’alumnat de 4t ESO s’haurà
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informat a les famílies en el mes de juliol les optatives
adjudicades.
L’alumnat, només aquest dia, haurà d’entrar per la porta de
C/Calçada Tapis (porta dels transportats a on es paren els
busos) i a mesura que vagi arribant al centre haurà d’anar
entrant cap a la seva aula a on els esperarà el tutor/a que els
proporcionarà tota la informació necessària per començar el
curs.
A partir de les 11:25h es començaran les classes seguint l’horari
de cada alumne/a.

La implicació de la família és fonamental en el
procés educatiu dels seus fills i filles.
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