Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Lluís de Requesens

NOFC
Normes d’organització i
funcionament de centre

2021-2022

Institut d’Educació Secundària Lluís de Requesens
Centre col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya
Felip Canalias, 19-23
08750 Molins de Rei
Tel.: 93 680 24 38
@: a8021430@xtec.cat
Web: www.lluisderequesens.net

Índex
0. CONTROL DE CANVIS........................................................................... 1
1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................... 1
2. MARC NORMATIU .................................................................................. 2
3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE .................................. 3
3.1. Consell escolar ......................................................................................................................... 3
3.1.1. Representants del professorat al consell escolar .........................................................4
3.1.2 Representants d'alumnes al consell escolar ..................................................................4
3.1.3 Representants dels pares i mares i de l’associació de famílies d’alumnes al consell escolar
.................................................................................................................................................4
3.1.4 Membres del consell escolar ..........................................................................................5
3.1.5 Renovació parcial dels membres del consell escolar ....................................................5
3.2 L’equip directiu ........................................................................................................................... 5
3.3 Coordinació de les àrees: departaments i seminaris ................................................................ 6
3.4. Comissió d'atenció a la diversitat ............................................................................................. 7
3.5. Coordinacions i responsables .................................................................................................. 8
3.6. Tutors i tutores .......................................................................................................................... 9
3.7. Els equips docents.................................................................................................................. 10
3.8. El claustre ............................................................................................................................... 11
3.9. El consell de delegats ............................................................................................................. 11
3.10. Comissió d'innovació pedagògica ........................................................................................ 12
3.11. Institut Obert de Catalunya ................................................................................................... 12
4. FUNCIONAMENT DEL CENTRE .......................................................... 12
4.1. Calendari general del curs 2021-2022 ................................................................................... 12
4.2. Horari del centre ..................................................................................................................... 13
4.3. Alumnat ................................................................................................................................... 15
4.3.1. Entrades i sortides del centre ......................................................................................15
4.3.2. Control d’assistència de l'alumnat ...............................................................................15
4.3.3. Faltes d’assistència de l’alumnat.................................................................................16
4.3.4. Control de l’absentisme ...............................................................................................16
4.3.5. Inici i acabament de les classes ..................................................................................17
4.3.6. Esbarjos.......................................................................................................................17
4.3.7. Espais ..........................................................................................................................18
4.3.8. Material escolar ...........................................................................................................18
4.4. Protocols ................................................................................................................................. 19
4.4.1. Protocol en cas de jornada de no assistència col·lectiva de l’alumnat .......................19
4.4.2. Protocol en cas de proposta d’aturada a migdia .........................................................21

4.4.3. Protocol en cas de vaga del personal del centre ........................................................22
4.5. Professorat ............................................................................................................................. 23
4.5.1. Control d'assistència ...................................................................................................23
4.5.2. Absències del professorat ...........................................................................................23
4.5.3. Absències del professorat per incapacitat temporal ...................................................23
4.5.4. Adreces electròniques .................................................................................................23
4.5.5. Guàrdies ......................................................................................................................23
4.5.6. Espais de guàrdia ........................................................................................................25
4.5.7. Gestió dels espais de guàrdia 0.0 i 1.9 .......................................................................27
4.6. Avaluació ................................................................................................................................ 28
4.6.1. Avaluació de l’alumnat d’ESO .....................................................................................28
4.6.1.1 Criteris per al pas de curs a l’ESO .................................................................. 28
4.6.1.2. Criteris per a la superació de l’etapa d’ESO i obtenció del títol ..................... 29
4.6.2. Avaluació de l’alumnat de batxillerat ...........................................................................29
4.6.2.1. Criteris per al pas de curs batxillerat .............................................................. 29
4.6.2.2. Obtenció del títol de batxiller .......................................................................... 29
4.6.3. Comissions d’avaluació ...............................................................................................30
4.6.4. Revisió i reclamació de qualificacions .........................................................................30
4.7. Activitats extraescolars ........................................................................................................... 31
4.7.1. Responsabilitats de la coordinadora d’activitats extraescolars ...................................32
4.7.2. Responsabilitats dels coordinadors de nivell i tutors en l’organització d’activitats
extraescolars .........................................................................................................................32
4.7.3. Gestió del responsable d’una sortida pedagògica ......................................................32
4.7.4. Gestió de secretaria ....................................................................................................32
4.7.5. Gestió del secretari .....................................................................................................32
4.7.6. Procediment per a l’organització de sortides ..............................................................32
4.7.7. Sistema de pagament .................................................................................................33
4.7.8. Instruccions per al pagament de les sortides (famílies) ..............................................33
4.8. Gestió econòmica, acadèmica i administrativa ...................................................................... 34
4.8.1. Gestió econòmica ........................................................................................................34
4.8.2. Gestió acadèmica i administrativa ..............................................................................34
4.8.3. Beques i ajuts ..............................................................................................................34
4.9. Personal d'administració i serveis i professionals d’atenció educativa .................................. 35
4.9.1. Control d'assistència ...................................................................................................35
4.9.2. Absències del personal PAS i PAE .............................................................................35
4.9.2.1. Llicències i permisos ...................................................................................... 35
4.9.2.2.. Per motius de salut i per assistència a consultes mèdiques......................... 35

4.9.2.3. Justificació d’absències per motius de salut, sense incapacitat temporal ..... 35
4.9.2.4. Justificació d’absències per assistir a consultes mediques ........................... 35
4.9.2.5. Justificació d’absències per incapacitat laboral ............................................. 35
4.9.3. Secretaria ....................................................................................................................35
4.9.4. Consergeria .................................................................................................................35
4.9.4.1. Sol·licitud de fotocòpies ................................................................................. 35
4.9.4.2. Trucades telefòniques .................................................................................... 36
4.10. Els entorns virtuals d’aprenentatge ...................................................................................... 36
4.10.1. Classes en línia .........................................................................................................37
4.10.2. Tractament d'imatges i veu en activitats incloses en la funció educativa i orientadora38
4.11. Equipaments TIC .................................................................................................................. 39
4.11.1. Professorat ................................................................................................................39
4.11.2. Alumnat .....................................................................................................................39
4.11.2.1. Normes d'ús dels ordinadors portàtils personals o tauletes ........................ 39
4.11.2.2. Normes d'ús dels espais amb ordinadors ................................................... 40
4.12. Neteja i desperfectes ............................................................................................................ 41
4.12.1. Qüestions prioritàries ................................................................................................41
4.12.2. Bar .............................................................................................................................41
4.13. Seguretat i salut .................................................................................................................... 41
4.13.1. Gestió de casos amb simptomatologia COVID-19. “Pla d’organització del centre per al
curs 2021-2022” ....................................................................................................................42
4.13.2. Tabac .........................................................................................................................42
4.14. Mòbils i altres aparells electrònics ........................................................................................ 42
4.15. Les famílies ........................................................................................................................... 43
4.15.1. Comunicació institut i famílies ...................................................................................43
4.15.2. Carta de compromís educatiu ...................................................................................43
4.15.3. Responsabilitats sobre l’ús de xarxes socials ...........................................................45
4.16. Procés de preinscripció i matrícula ....................................................................................... 45
5. ÚS DE DADES PERSONALS, IMATGES I PROPIETAT INTEL·LECTUAL

45

6. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE .......................................................... 46
6.1. Mesures de promoció de la convivència ................................................................................ 46
6.2. Faltes perjudicials per a la convivència .................................................................................. 47
6.3. Faltes greument perjudicials per a la convivència .................................................................. 47
7. CRITERIS I MECANISMES PEDAGÒGICS ......................................... 49
7.1. Currículum d'ESO ................................................................................................................... 49
7.2. Treball per projectes a 1r d’ESO ............................................................................................ 50
7.3. Treball per projectes a 2n d’ESO ........................................................................................... 51

7.4. Matèries optatives de 3r d’ESO .............................................................................................. 53
7.5. Matèries optatives de 4t d'ESO .............................................................................................. 54
7.6. Treballs de síntesi................................................................................................................... 54
7.7. Projecte de recerca................................................................................................................. 55
7.8. Servei comunitari .................................................................................................................... 55
7.9. Tractament de la diversitat ..................................................................................................... 55
7.9.1. Detecció.......................................................................................................................55
7.9.2. L’aula ordinària ............................................................................................................56
7.9.3. Programa intensiu de millora (PIM) per als alumnes de 1r i 2n d’ESO.......................56
7.9.4. Hores “B” .....................................................................................................................56
7.9.5. Desdoblaments en les matèries instrumentals ...........................................................57
7.9.6. Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI) ...................................................................57
7.9.7. Pla de suport individualitzat (PI) ..................................................................................57
7.9.8. Atenció individualitzada ...............................................................................................57
7.9.9. Ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) .......................................58
7.9.10. Programes de diversificació curricular ......................................................................58
7.9.10.1. Projecte ESO-SEFED .................................................................................. 58
7.9.10.2. Projecte Pont ................................................................................................ 58
7.9.11. Aula d’acollida ................................................................................................. 58
7.10. Currículum de batxillerat ....................................................................................................... 59
7.10.1. Matèries comunes de batxillerat ...............................................................................59
7.10.2. Matèries optatives de batxillerat ................................................................................59
7.10.3. Matèries optatives a l'IOC .........................................................................................60
7.10.4. Treball de recerca .....................................................................................................60
8. PLANS ESPECÍFICS I PROJECTES DEL CENTRE ............................ 61
8.1. Pla d’acció tutorial................................................................................................................... 61
8.2. El projecte lingüístic ................................................................................................................ 62
8.3. Intercanvis lingüístics.............................................................................................................. 62
8.4. El projecte de convivència ...................................................................................................... 62
8.4. Biblioteca escolar Puntedu ..................................................................................................... 63
8.5. Hora de lectura ....................................................................................................................... 63
8.6. Programa de mediació ........................................................................................................... 63
8.7. Programa escola verda........................................................................................................... 64
8.8. Projecte Ítaca .......................................................................................................................... 64
8.9. Projecte Creative Art Interchange .......................................................................................... 64
8.10. Diploma DELF ...................................................................................................................... 64
8.11. Prova CANGUR .................................................................................................................... 65

8.12. Centre formador d’estudiants en pràctiques ........................................................................ 65
8.13. Projecte de reutilització de llibres ......................................................................................... 65
8.14. Xarxa de competències bàsiques ......................................................................................... 65
8.15. Programa Tenim la paraula .................................................................................................. 66
9. SERVEIS QUE OFEREIX L’INSTITUT ................................................. 66
9.1. Biblioteca – mediateca “Jordina Vidal” ................................................................................... 66
9.2. Bar ......................................................................................................................................... 67
9.3. Taquilles ................................................................................................................................. 67
9.4. Transport escolar .................................................................................................................... 68
9.5. Punt jove ................................................................................................................................. 68
10. DIFUSIÓ DEL CENTRE ...................................................................... 69
10.1. Web del centre ...................................................................................................................... 69
10.2. Xarxes socials ....................................................................................................................... 69
10.3. Adesiara ................................................................................................................................ 69
10.4. Blog de la biblioteca.............................................................................................................. 69
10.5. Jornades de portes obertes .................................................................................................. 69

INSTITUT LLUÍS DE REQUESENS
Document: Normes d’organització i funcionament de centre 2021-2022

Versió: 3

0. CONTROL DE CANVIS

Nom
Data

Elaborat
L’equip directiu
Juliol-Setembre 2021

Revisat
Claustre
10.09.2021

Aprovat
Consell escolar
13.09.2021

Llistat de modificacions
Versió
0
1
2
3

Descripció de la modificació
Creació del document
Elaboració del document
Esmenes de les revisions
Versió pàgina web

1. INTRODUCCIÓ
L'institut Lluís de Requesens és un centre públic que imparteix estudis
d'educació secundària obligatòria i de batxillerat i és centre col·laborador de
l'Institut Obert de Catalunya.
Des de l'any 1971, l'institut ha anat constituint la seva identitat conjugant valors
que s'han actualitzat al ritme d'una societat en constant evolució. Els principis
democràtics i l'esperit crític han caminat al costat de la cultura de l'esforç i el
rigor. El respecte, el diàleg, l'equitat, la inclusió i la diversitat entesa com a
enriquiment han anat de la mà del compromís amb la cultura, la llengua i
l'arrelament a l'entorn.
El nostre projecte educatiu respon a l'objectiu de proporcionar un servei
educatiu de qualitat que aporti als nois i noies un desenvolupament personal,
social i acadèmic que els permeti esdevenir ciutadans responsables, solidaris i
respectuosos amb els altres i amb l'entorn, incorporar-se a una societat global i
dinàmica i continuar aprenent amb eficàcia i autonomia al llarg de la vida.
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2. MARC NORMATIU
Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
Llei orgànica 08/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació
Decret142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels
ensenyaments del batxillerat
Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius
Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius
públics i del personal directiu professional docent
Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir
el perfil i la provisió dels llocs de treball docents
Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació
secundària obligatòria
Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc
d'un sistema educatiu inclusiu
Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s’adopten mesures
urgents en l’àmbit de l’educació no universitària
ORDRE EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el
procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos
aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del
batxillerat a distància i del batxillerat nocturn
ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, de modificació de l'Ordre
EDU/554/2008, de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i
els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes
organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat
a distància i del batxillerat nocturn
ORDRE ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el
procediment, els documents i els requisits formals del procés d'avaluació a
l'educació secundària obligatòria.
Resolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió
dels centres, i les directrius per a l’organització i la gestió dels serveis educatius
per al curs 2021-2022.
Instruccions per als centres educatius que imparteixen batxillerat durant el curs
2020-2021 (novembre de 2020)
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Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia per COVID-19.
Gestió de casos COVID als centres educatius, del Departament d’Educació i el
Departament de Salut.
DECRET LLEI 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de
caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de
les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE
Per tal de vetllar per l’eficàcia i l’eficiència de la institució, i d’acord amb el
projecte educatiu i el projecte de direcció, es proposa una estructura
organitzativa de centre que permeti una gestió descentralitzada i flexible amb la
màxima participació de la comunitat educativa.

3.1. Consell escolar
És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del
centre. Està format per la directora, el cap d'estudis, el secretari, set
professors/es escollits pel claustre, tres pares/mares escollits pel col·lectiu de
pares o tutors d'alumnes, un pare/mare designat per l'AFA, una persona
d'administració i serveis, un representant de l'ajuntament i quatre alumnes
escollits pel col·lectiu d’alumnes. Cada dos anys es renova la meitat dels
membres electes.
Les decisions en el si del consell es prenen normalment per consens. Si no hi
ha acord, es determinen per votació de tots els seus membres, excepte del
secretari que té veu, però no vot.
Les competències del consell escolar són:
− Aprovar i avaluar el projecte educatiu de centre.
− Aprovar i avaluar la programació general anual del centre, sense
perjudici de les competències del claustre del professorat en relació amb
la planificació i l’organització docent.
− Participar en la selecció del director o directora del centre. Ser informat
del nomenament i el cessament dels altres membres de l’equip directiu.
− Impulsar l’adopció i el seguiment de mesures educatives que fomentin el
reconeixement i la protecció dels drets de la infància.
− Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin els estils de vida
saludable, la convivència en el centre, la igualtat efectiva de dones i
homes, la no-discriminació, la prevenció de l’assetjament escolar i de la
Localització
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violència de gènere i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits
de la vida personal, familiar i social.
Conèixer les conductes contràries a la convivència i l’aplicació de les
mesures educatives, de mediació i correctores i vetllar perquè s’ajustin a
la normativa vigent.
Promoure progressivament la conservació i renovació de les
instal·lacions i de l’equip escolar per a la millora de la qualitat i la
sostenibilitat i aprovar l’obtenció de recursos complementaris.
Fixar les directrius per a la col·laboració, amb fins educatius i culturals,
amb les administracions locals i amb altres centres, entitats i
organismes.
Analitzar i valorar el funcionament general del centre, l’evolució del
rendiment escolar i els resultats de les avaluacions internes i externes en
les quals participi el centre.
Aprovar el projecte de pressupost del centre.
Qualssevol altres que li siguin atribuïdes per l’Administració educativa.

Aquest curs 2021-2022 les sessions del consell escolar tindran lloc a distància i
s’adoptaran acords en aplicació de l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.
La sessió a distància del consell escolar se celebrarà en el marc d’una
videoconferència amb l’aplicació Meet, aplicació associada a l’adreça
electrònica corporativa del centre.

3.1.1. Representants del professorat al consell escolar
Tots els membres del claustre són electors i elegibles. S’escullen set
representants entre el professorat que voluntàriament es presenta.

3.1.2 Representants d'alumnes al consell escolar
Tots els alumnes són electors i elegibles. S’escullen 4 representants entre
l’alumnat que voluntàriament es presenta.

3.1.3 Representants dels pares i mares i de l’associació de famílies
d’alumnes al consell escolar
Els pares i mares participen en la gestió del centre a través del consell escolar.
Tots els pares i mares tenen dret a participar-hi i a presentar la seva
candidatura per ser representants al consell escolar.
L'associació de famílies d’alumnes (AFA) ha de designar el seu representant al
consell escolar.
L’AFA col·labora amb l’Institut en activitats importants com la gestió i distribució
dels llibres i el manteniment de la biblioteca, i fa aportacions econòmiques per a
activitats culturals, festes i viatges o dona ajuts a alumnes amb necessitats
econòmiques.
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3.1.4 Membres del consell escolar
Direcció

Blanca Rovira, Jordi Murillo, Lluís Nadal

Professorat

Lídia Sala, Fàtima Gardeñes, Susana Fernández, David Ibáñez

Mares/pares

Jordi Boltà, Elisabet de Marcos

AFA

Isaac Rodríguez

Alumnes

Ana Madueño, Hugo Marino, David Pandey

PAS

Mercè Brioso

Ajuntament

Representant de Molins de Rei, Ester Espinosa, i representant del
Papiol, Anna Serra

3.1.5 Renovació parcial dels membres del consell escolar
En el cas que algun sector del consell escolar quedés sense representació un
cop esgotada la llista d’espera, els mecanismes de substitució dels membres
fins a la següent convocatòria d’eleccions seran:
− Sector alumnat: participació voluntària dels delegats de classe o, en el
cas que no hi hagués voluntaris, sorteig entre els delegats.
− Sector mares i pares: participació voluntària i, en el cas que no hi
hagués voluntaris, sorteig.
− Sector professorat: participació voluntària i, en el cas que no hi hagués
voluntaris, sorteig.
− Sector PAS: participació voluntària i, en el cas que no hi hagués
voluntaris, sorteig.

3.2 L’equip directiu

Directora

Blanca Rosa Rovira Sales

Cap d’estudis

Jordi Murillo Carrasco

Secretari

Lluís Nadal Balandras

Coordinadora pedagògica

Fàtima Gardeñes Mullet

L'equip directiu pot atendre telefònicament les famílies per a qualsevol
consulta, sol·licitud, urgència o alerta i, derivarà cada cas al responsable
pertinent o, si s'escau, convocarà una entrevista presencial amb els afectats.
Localització
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3.3 Coordinació de les àrees: departaments i seminaris
El professorat de l’institut s'agrupa en departaments o seminaris corresponents
a les diferents matèries que s'imparteixen. Cadascun d'aquests departaments
té un cap que:
− és el responsable de la programació curricular:
1. Elabora la programació d’etapa d’ESO, en col·laboració amb la
resta de membres del departament.
2. Supervisa la programació de nivell d’ESO, en col·laboració amb la
resta de membres del departament.
3. Valida la coherència de les programacions d’aula d’ESO amb les
programacions de nivell i d’etapa establertes.
4. Valida la coherència de les programacions d’aula de batxillerat
amb la programació general de l’etapa.
5. Entrega a direcció la programació curricular del departament per
tal que sigui aprovada.
6. Comunica a direcció els possibles canvis que de forma raonada
calgui fer en la programació curricular al llarg del curs.
7. Comunica als membres del departament l’aprovació dels canvis.
− coordina les diferents funcions i tasques del departament o seminari.
− acull el nou professorat que s’incorpora al centre tant a inici de curs com
durant el curs.
1. Explica les normes principals d’organització i funcionament.
2. Facilita la programació d’aula pertinent.
3. Supervisa l’acompliment de la programació.
4. Facilita el registre d’avaluació dels alumnes.
− elabora la memòria anual del departament
− és tutor/a del professorat substitut o interí, amb un nomenament de
quatre mesos o més, que s’incorpora per primer cop a la docència.
− és tutor/a del funcionariat en pràctiques.
Els caps de departament, juntament amb la directora i el cap d’estudis, formen
la comissió pedagògica.

Departament/Seminari
Llengües estrangeres

Núria Peláez

Ciències naturals

Helena Martí

Ciències socials

Núria Morelló

Economia

Mari Paz García
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Educació física

Lídia Sala

Filosofia

Aurora Sánchez

Física i química

Lluís Nadal

Francès

Rosa Gallardo

Llatí

Cèlia Madrid

Llengua catalana

Toni Bonjorn

Llengua castellana

José Muñoz

Matemàtiques

Lucía Sánchez / Salvador Bautista

Música

Francina González

Tecnologia

Jordi Rovira

Visual i plàstica

Josep Grané

Orientació educativa

Raquel Marcos

3.4. Comissió d'atenció a la diversitat
La comissió d'atenció a la diversitat (CAD) està constituïda per la directora, la
coordinadora pedagògica, la coordinadora d’ESO, un membre de l’equip
d’orientació del centre, el psicopedagog de l'equip d'assessorament i orientació
psicopedagògica (EAP) i la persona responsable del SIEI.
La CAD planifica les mesures de centre per atendre la diversitat de l'alumnat,
en fa el seguiment i les revisa.
Cada primer dilluns de mes s'afegeixen a la comissió els referents dels serveis
socials de Molins de Rei i del Papiol.
Des del curs 18-19 es du a terme una CAD interna constituïda per la
coordinadora pedagògica, la coordinadora d’ESO, els coordinadors de nivell
d’ESO, un membre de l’equip d’orientació del centre, la persona responsable
del SIEI i, si escau, la coordinadora de batxillerat.
En aquesta CAD interna es tracten de forma prèvia els temes d’atenció a la
diversitat que han de ser plantejats a la CAD i alhora s’informa dels acords i
continguts de la CAD externa.
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3.5. Coordinacions i responsables
Coordinador de 1r d’ESO

David Ibáñez

Coordinador de 2n d’ESO

Carlos López

Coordinadora de 3r d’ESO

Juani Martínez

Coordinador de 4t d’ESO

Àngel Muñoz

Coordinadora d’ESO

Mar Capmany

Coordinadora de batxillerat

Susana Fernández

Coordinadora de l’IOC

Mari Paz García

Coordinadora d’innovació pedagògica

Blanca Rovira

Coordinadora d’activitats extraescolars

Lídia Sala

Coordinador/a d’activitats internes 1

-------

Coordinador d’informàtica

Salvador Bautista
(Adjunt: Pere Alemany)

Coordinadora de riscos laborals

Pilar Sarabia
(Adjunt: Josep Esteller)

C. Lingüística, Interculturalitat i Cohesió social (LIC)
Responsable pàgina web del centre

Iolanda Román

Revista Adesiara

1

Irene Blázquez

Juani Martínez

Coordinació condicionada a l’evolució de la pandèmia.
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Raquel Marcos

Responsable d’Escola verda

Eulàlia Ripoll

Responsable Pla català de l’esport

Lídia Sala

Responsable de Biblioteca

Francina González

Responsable de la gestió dels llibres de text
Coordinadora de pràctiques de centre formador

Francina González
Núria Peláez

3.6. Tutors i tutores
Cada grup classe d'ESO i batxillerat té un tutor/a que és el responsable del
seguiment de l’alumnat i vetlla per l’assoliment progressiu de les competències
bàsiques.
Les seves funcions són:
− Coordinar tot el professorat que incideix en un mateix alumne/a.
− Ser l’interlocutor/a del professorat davant les famílies.
− Deixar constància i comunicar a l'equip docent els acords presos amb la
família de l'alumne/a.
− Negociar els acords d’acompanyament que afavoriran l’acció educativa.
− Si es dona el cas, coordinar la seva acció amb el tutor/a responsable de
l’alumnat que assisteix durant una part del seu horari a l’aula d’acollida,
el SIEI, el projecte PONT, la UME, la UEC o una aula hospitalària.
− Coordinar el desenvolupament d’un pla individual.
− Dirigir les sessions de tutoria amb tot el grup afavorint-ne la cohesió i el
respecte a l'aula i el seu material (una hora setmanal).
− Dirigir les sessions d’avaluació del seu grup.
− Fer constar en acta els acords de la junta d'avaluació del grup.
− Dinamitzar l’autoconeixement i l’autoestima de l’alumne/a.
El tutor/a rep el suport de l’equip docent, la coordinació pedagògica i el
departament d'orientació per valorar la progressió de l’alumnat tutoritzat i per
oferir el tractament adequat a l’alumnat a qui s’ha detectat algun problema
excepcional i preocupant que afecta la seva conducta o progressió acadèmica.
Els tutors i tutores del curs escolar 2021-2022 són:

ETAPA
ESO

CURS
1r

GRUP
A
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3r

4t

1r
BTX
2n

B
C
D
E
F
A
B
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D
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F
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D
E
A
B
C
A
B
C
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Núria Rodríguez
Begoña Pérez
Núria Mestres
David Ibáñez
Félix Aparicio
Jose Muñoz
Lucía Sánchez
Vicenç Guardiola
Irene Blázquez
Marc Clos
Carlos López
Marcel Navarro
Alejandro Izquierdo
Eloy García
Juani Martínez
Cesc Garriga
Helena Martí
Àlex Barroso
Daniel Pina
Iolanda Román
Àngel Muñoz
Susana Ocaña
Paz García
Jesica Bernal
Manuel Torres
Daniel Sánchez
Susana Fernández
Fani Sanjurjo

3.7. Els equips docents
L’equip docent és el conjunt de professors i professores que duen a terme la
seva tasca docent en un mateix nivell.
Els membres d'un equip docent comparteixen informació, es coordinen, atenen
les possibles demandes de l'alumnat o les famílies i prenen les decisions
oportunes en relació al procés d'ensenyament i aprenentatge de l'alumnat.
El seu espai físic és les reunions d'equip docent que tenen lloc a la tarda i es
preveuen en el calendari general de curs.
Aquestes reunions estan dirigides per la coordinadora pedagògica i les
coordinacions d’ESO i de batxillerat.
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3.8. El claustre
El claustre de professors és l'òrgan de participació del professorat en el control i
la gestió de l'ordenació de les activitats educatives i del conjunt dels aspectes
educatius del centre. Intervé en l'elaboració, la modificació i l'actualització del
projecte educatiu i aprova els aspectes pedagògics dels documents de gestió
del centre.
Aquest curs 2021-2022 les sessions del claustre tindran lloc a distància i
s’adoptaran acords en aplicació de l’article 17.1 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.
La sessió a distància del claustre se celebrarà en el marc d’una
videoconferència amb l’aplicació Meet, aplicació associada tant a l’adreça
electrònica @institutrequesens.net de la direcció del centre com a l’adreça
@xtec.cat de cada membre del claustre i que en permet garantir la identitat.

3.9. El consell de delegats
El consell de delegats està format pels representants de grup que han estat
escollits pels companys del seu grup classe.
El consell és convocat mensualment amb l'objectiu de transmetre informacions
que atenyen l'alumnat i de recollir les seves demandes en relació a la
convivència en el centre, les diferents activitats o la gestió i el manteniment dels
espais.
Cada grup classe té un delegat i un sotsdelegats que és el portaveu de la resta
d'alumnes del grup. Aquests han estat escollits a cada grup en els primers 30
dies lectius del curs.
Els delegats i sotsdelegats han d'assistir a totes les reunions del consell de
delegats que es convoquin i han d'informar als seus companys de tot allò que
s'hi hagi tractat: festes, viatges, funcionament del centre...
Els representants dels alumnes del consell escolar formen part també del
consell de delegats.
Entre d'altres, el consell de delegats té la funció de:
− Facilitar la comunicació de l'alumnat per cicles i nivells, amb el consell
escolar i amb el claustre de professors.
− Donar assessorament i suport als representants dels estudiants del
consell escolar del centre i fer-los arribar la problemàtica específica de
cadascun dels cursos.
− Elaborar informes per al consell escolar del centre, bé per iniciativa
pròpia o bé per requeriment d'aquest òrgan col·legiat.
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3.10. Comissió d'innovació pedagògica
El curs 2017-18 es va constituir la comissió d’innovació pedagògica entesa com
un grup de treball que havia de dinamitzar el disseny de projectes basats en el
treball cooperatiu i l’aprenentatge significatiu per a 1r d’ESO.
El curs 2018-19 el grup de treball de 1r d’ESO va implementar els projectes
dissenyats el curs anterior i va avaluar-los. Per altra banda, es va constituir un
altre grup de treball per dissenyar els projectes cooperatius de 2n d’ESO.
El confinament patit a causa de la pandèmia per la COVID-19 al tercer trimestre
del curs 2019-20 va interrompre la planificació dels projectes adreçats a 3r
d’ESO.
Les mesures adoptades per la situació pandèmica del curs 2020-21 així com la
seva evolució global no van facilitar la represa de la programació dels projectes
adreçats a 3r d’ESO.
La constitució de la Comissió d’innovació pedagògica del curs 2021-2022
dependrà de l’organització curricular que es pugui plantejar per al curs següent
en el marc de la pandèmia.

3.11. Institut Obert de Catalunya
El Departament d'Ensenyament, a través de l'Institut Obert de Catalunya, posa
a l'abast dels alumnes matriculats en centres educatius la possibilitat de cursar
algunes matèries a través de l'educació a distància.
L’ Institut Lluís de Requesens és centre col·laborador d'aquest ensenyament no
presencial, per tant, el centre matricula, tutoritza i examina alumnes de
batxillerat i també alumnes del curs d’accés a Cicles de Grau Superior.
L’alumne/a de batxillerat pot cursar amb l'IOC un màxim de dues assignatures
a cada curs de batxillerat.
Com a novetat d’aquest curs 2021-2022, l’alumnat de batxillerat visitant que
estigui matriculat en centres presencials sostinguts amb fons públics haurà
d’abonar 15€ per semestre pels serveis d’accés a la plataforma i els materials
didàctics de cada matèria o bloc d’una matèria.

4. FUNCIONAMENT DEL CENTRE

4.1. Calendari general del curs 2021-2022
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13 setembre
29 setembre
5 d’octubre
6 octubre
11 octubre
13 octubre
29 octubre
3 novembre
7 desembre
9 desembre
22 desembre
23 desembre - 7 de gener
12/19/26 gener
24 gener
28 febrer
7 març
23-25 març
11-18 abril
22 abril
13 maig
20 maig
27 maig
3 juny
8-15 juny
10 juny
15 juny
17 juny
17/20/21/22 juny
22 juny

28 juny

2-6 setembre

Versió: 3

Presentació i inici classes ESO i batxillerat
FESTIU (local)
Reunió famílies 1r/2n ESO
Reunió famílies 3r/4t ESO
FESTIU (lliure disposició)
Reunió famílies 1r/2n Batx
Informe avaluació inicial
Tribunals Treball de Recerca
FESTIU (lliure disposició)
Inici 2n trimestre
Notes 1a avaluació
Vacances de Nadal
Activitats d’assoliment de competències de cursos
anteriors
Inici 2n quadrimestre
FESTIU (lliure disposició)
Inici 3r trimestre
Notes 2a avaluació
Vacances de Setmana Santa
Activitats Diada de Sant Jordi
Notes 3a. avaluació 2n. Batx.
Notes final ordinària 2n. Batx
Notes 3a avaluació ESO
FESTIU (lliure disposició)
Treball de síntesi / Projecte de recerca
Notes 3a avaluació 1r Batx
Full informatiu matèries pendents ESO
Notes final extraordinària 2n Batx
Activitats
recuperació
ESO
/
Activitats
complementàries
Finalització del curs escolar
Notes final ordinària ESO (alumnes que han superat
totes les matèries)
Notes final extraordinària ESO (alumnes amb
matèries pendents)
Notes final ordinària 1r Batx
Proves i notes final extraordinària 1r Batx

4.2. Horari del centre
El centre romandrà obert els dilluns, dimarts, dijous i divendres de les 07.50h a
les 15.00h i els dimecres, de les 07.50 a les 19.00.
L’horari marc escolar és de 08.00 a 14.30, però per adaptar-se a les entrades i
sortides esglaonades l’horari lectiu del curs 2021-2022 és:
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1r i 2n d’ESO
07.55-09.00

Classe 1

09.00-09.35

Classe 2

09.35-09.55

Esbarjo

09.55-10.20

Classe 2

10.20-11.20

Classe 3

11.20-12.00

Classe 4

12.00-12.10

Esbarjo

12.10-12.30

Classe 4

12.30-13.30

Classe 5

13.30-14.25

Classe 6

08.00-09.00

Classe 1

09.00-10.00

Classe 2

10.00-10.20

Esbarjo

10.20-11.20

Classe 3

11.20-12.20

Classe 4

12.20-12.30

Esbarjo

12.30-13.30

Classe 5

13.30-14.30

Classe 6

08.05-09.00

Classe 1

09.00-10.00

Classe 2

10.00-10.20

Esbarjo

10.20-11.20

Classe 3

11.20-12.20

Classe 4

12.20-12.30

Esbarjo

12.30-13.30

Classe 5

13.30-14.35

Classe 6

3r i 4t d’ESO

1r i 2n de batxillerat
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4.3. Alumnat
4.3.1. Entrades i sortides del centre
Aquest punt s’amplia amb l’apartat 6 del “Pla d’organització del centre per al
curs 2021-2022”.
Els alumnes han de romandre al centre durant tot l'horari escolar.
Els alumnes de 1r i 2n d'ESO no poden marxar sols del centre dins l'horari
lectiu. El pare, la mare, el tutor/a legal o la persona convenientment autoritzada
ha de recollir l'alumne personalment.
Els alumnes de 3r i 4t d'ESO i de batxillerat poden sortir abans d'hora si
presenten el justificant signat per la família a un membre de l'equip directiu
perquè en doni el vistiplau. Després han de lliurar aquest justificant a
consergeria. En cas de necessitat serà suficient una autorització telefònica.
Els alumnes de 3r i 4t d'ESO i de batxillerat que no tinguin classe a les hores
extremes poden abandonar el centre, sempre que hi hagi autorització de la
família i s'hagin acomplert les següents condicions:
− Es considera hora extrema la primera i l’última hora del matí
− L’alumnat ha d’esperar dins l’aula el professor/a de guàrdia. Aquest
professor/a deixarà sortir els alumnes en el cas que el professorat
absent no hagi deixat feina
− Qualsevol altra eventualitat l’ha de resoldre el cap d’estudis.

4.3.2. Control d’assistència de l'alumnat
El centre compta amb un sistema de control de faltes d'assistència i de
comunicació d'aspectes acadèmics.
En aquesta aplicació el professorat ha de registrar l'assistència o els retards
dels alumnes cada hora. És important informar la falta d'assistència d'un
alumne a primera hora per tal que la falta sigui comunicada mitjançant un SMS,
abans de les 09.00h, al mòbil que la família ha establert com a referent.
L'aplicació permet també deixar constància d'incidències acadèmiques que el
professorat cregui oportú comunicar. El sistema genera un resum setmanal
d'absències i incidències que envia per correu electrònic a les famílies cada
dilluns.
Aquest sistema de control també permet fer les següents gestions:
− Organitzar un calendari-agenda amb les activitats extraescolars,
exàmens...
− Enviar missatges entre el professorat.
− Elaborar un informe de seguiment previ a les reunions amb les famílies.
− Informar de la feina a l’aula si es produeix una absència del professorat.
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Per a un funcionament eficaç del sistema cal que tot el professorat utilitzi
l’aplicació en totes les seves possibilitats.

4.3.3. Faltes d’assistència de l’alumnat
Les famílies han d’informar a primera hora del matí de la falta d’assistència del
seu fill o filla. Poden fer-ho telefònicament o mitjançant un correu electrònic a
absencies@institutrequesens.net. Si ho han fet, els conserges ho registren a
l'aplicació de faltes.
En el cas que una família comuniqui amb antelació al tutor/a una falta
d'assistència, el tutor/a ha de comunicar-ho als conserges per tal que en deixin
constància a l'aplicació.
En horari lectiu, els tutors o professors de guàrdia comuniquen als conserges
qualsevol incidència (malaltia, accident, etc.) perquè consti a l’aplicació de
control de faltes.
És important tenir en compte que:
− Són faltes justificades les que es documenten per escrit
(justificant mèdic, justificació dels pares o tutors) i es lliuren
al tutor/a en el termini d’una setmana.
− Les faltes injustificades són aquelles que no s'han
documentat o no s’ha presentat la justificació en el temps
establert.
− Cada hora lectiva que no s'assisteix comptabilitza una falta.
− L'acumulació de tres retards equival a una incidència escrita.
Els tutors/es controlen setmanalment les faltes i es posen en contacte telefònic
amb les famílies en cas de cinc o més faltes sense justificar.
El cap d’estudis presenta a la Comissió de convivència l’acumulació de faltes
d’assistència no justificades o retards i, si es valora que no és per malaltia,
s’envia notificació per escrit a la família quan s’han acumulat 20 faltes.
En cas de continuar faltant a classe injustificadament (20 faltes més) l'alumne/a
pot rebre una segona amonestació.
Si l’actitud de l’alumne/a, dues vegades amonestat, no canvia, i s’arriben a les
60 faltes injustificades s'obrirà un expedient disciplinari.
Si l’alumne és de batxillerat la resolució d’aquest expedient implicarà perdre el
dret a l’avaluació contínua.
En cas d’absentisme, l’institut posarà en marxa el protocol d’absentisme amb
coordinació amb Serveis Socials i Guàrdia Urbana de Molins de Rei i El Papiol.

4.3.4. Control de l’absentisme
A les reunions de tutors i d’equips docents es constata l’absentisme d'un
alumne i s’activa el protocol d’absentisme. Quan es detecta un cas
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d'absentisme, la primera actuació la fa el tutor/a, que es posa en contacte amb
el pare, mare o tutor/a legal per informar-los de la situació i recordar-los
l'obligació de vetllar per l'escolarització correcta dels fills.
A les reunions d’equips docents i Comissions d’atenció a la diversitat s’acorden
les mesures per intentar solucionar el cas d’absentisme: mesures d’atenció a la
diversitat com poden ser una atenció individualitzada, una optativa concreta,
entrar a un grup de desdoblament, fer el projecte PONT... De totes les mesures
possibles s’acorda quina és la més adequada per a cada cas. Es posa en
coneixement de Serveis Socials de Molins de Rei o El Papiol el cas
d’absentisme i les mesures acordades en les reunions mensuals ja establertes.
Si d'aquestes actuacions no en resulta la rectificació del comportament
absentista, la directora del centre comunica per escrit, la situació d'absentisme
als serveis socials del municipi. D'aquesta comunicació, en queda una còpia
arxivada al centre, a disposició de la Inspecció d'Educació.
Si aquestes actuacions no han resolt de manera efectiva la situació
d'absentisme, la directora del centre informa a la direcció dels serveis
territorials per tal que, si escau, ho posi en coneixement de la Direcció General
d'Atenció a la Infància i l'adolescència (DGAIA) del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies.
Si hi ha alumnes il·localitzables que consten com a matriculats al centre
educatiu, amb les famílies dels quals tampoc no es pot contactar, la directora
informa a la direcció dels serveis territorials per comprovar un possible canvi
de matrícula no notificat i determinar, si escau, donar de baixa d'ofici l'alumne.
La directora del centre informa als serveis socials perquè facin les actuacions
oportunes.

4.3.5. Inici i acabament de les classes
Per afavorir l’ordre al centre cal que ens esforcem a mantenir la puntualitat.
Els alumnes no poden sortir de l'aula abans que toqui el timbre encara que
s'hagi acabat la classe o un examen abans d'hora perquè es fa soroll als
passadissos i es destorba les altres classes. Quan tornin del gimnàs, no
entraran a l'edifici fins que soni el timbre.
Si un alumne entra a l'aula quan ja hi ha entrat el professor, té un retard. S'ha
de deixar entrar a classe els alumnes que arriben tard i cal registrar el fet.
Els alumnes no poden sortir de l’aula entre classe i classe. Es podrà sortir
quan s’hagi d’anar a una aula específica.
En acabar l’horari d’ocupació de l’aula, els alumnes han de col·locar les cadires
sobre les taules, l’aula ha de quedar neta de papers, s’han d’apagar els llums i
tancar les finestres, les lames i la porta de l’aula.

4.3.6. Esbarjos
Aquest punt s’amplia amb els apartats 8 i 12 del “Pla d’organització del centre
per al curs 2021-2022”.
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A l'hora de l'esbarjo, tots els alumnes han d'abandonar l'aula i sortir al pati. Els
professors que tinguin classe abans de l'esbarjo esperaran que surtin tots els
alumnes de l'aula i tancaran el llum i la porta.
Els alumnes podran fer servir els lavabos del pati i de la planta baixa. Al segon
torn del pati, els de la 1a i 2a planta es tancaran 5 minuts després del timbre.
Els alumnes de batxillerat, autoritzats per la família, podran sortir del centre
durant els esbarjos.

4.3.7. Espais
Aquest punt s’amplia amb els apartats 7 i 12 del “Pla d’organització del centre
per al curs 2021-2022”.
L’accés dels alumnes està limitat en els espais següents:
− Sala de professors, secretaria i consergeria. Els alumnes no poden
entrar en aquests espais. Els treballs acadèmics s’han de lliurar a les
aules o als departaments.
− Departaments. Els alumnes hi poden entrar si els professors els ho
permeten i sota la supervisió d’aquests.
− Aules específiques (laboratoris, aules de dibuix, aula de música, aules
d’informàtica, tallers de tecnologia, aula SIEI, biblioteca): No s’hi pot
entrar sense la presència del professor/a.
− Dins de l’edifici aulari i del gimnàs no es permet menjar ni beure sucs o
similars. A l’aula, cal sol·licitar permís al professor per beure aigua.

4.3.8. Material escolar
El primer dia de classe, el centre facilita una agenda escolar a cada alumne/a i
l’AFA entrega una carpeta classificadora i un embolcall per a l’esmorzar.
Els alumnes han de portar el material escolar que necessiten cada dia.
No es permet l'ús de correctors líquids ni de retoladors permanents.
En el moment de la matrícula, les famílies fan una aportació econòmica per
alumne, aprovada pel consell escolar del centre, que ajuda a donar resposta a
les necessitats acadèmiques i d’orientació dels alumnes (plataforma digital
educativa, fotocòpies, paper, material artístic i material de laboratoris i
tecnologia).
Les fotocòpies i/o la impressió de treballs que els alumnes poden sol·licitar a
consergeria són a 10 cèntims la cara.
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4.4. Protocols
4.4.1. Protocol en cas de jornada de no assistència col·lectiva de
l’alumnat
Sempre que hi hagi alguna protesta d’estudiants, es constitueix una comissió,
(que no ha de correspondre’s forçosament amb el grup de delegats) que té per
missió informar els delegats perquè puguin coordinar les classes.
− La comissió ha d'informar per escrit i amb 48 hores d'antelació a l’equip
directiu les accions programades per poder fer la convocatòria.
− Les convocatòries de “vaga” han d'estar fetes pels sindicats estudiantils
de referència de l'àmbit territorial català.
− Per a 3r i 4t d'ESO, les dues primeres hores seran lectives.
− La comissió s’encarrega d’informar a les classes.
− Es fan votacions en les dues franges de pati.
− Dos encarregats per classe controlen la votació per recollir el vot de 3r i
4t d’ESO i batxillerat.
− Cada grup d’encarregats fa el recompte i es posen en comú els resultats
− S’entreguen els resultats a l’equip directiu i es difonen també a tothom.
− L’equip directiu fa la carta informativa per a les famílies, la reparteix i
n’envia una còpia per correu electrònic.
− L’alumnat té l’obligació de lliurar l’autorització al seu tutor/a per justificar
l’absència.
− L’equip directiu no pot autoritzar a sortir del centre a ningú a través de
trucades telefòniques.
− En una jornada de no assistència col·lectiva de l’alumnat, el professorat
continuarà la programació d’aula prevista i no es duran a terme activitats
d’avaluació.
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Protocol “Jornada de no assistència col·lectiva de l’alumnat”
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4.4.2. Protocol en cas de proposta d’aturada a migdia
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4.4.3. Protocol en cas de vaga del personal del centre
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4.5. Professorat
4.5.1. Control d'assistència
4.5.2. Absències del professorat
4.5.3. Absències del professorat per incapacitat temporal
4.5.4. Adreces electròniques
Les comunicacions electròniques internes de centre s’adrecen al correu
corporatiu i laboral @xtec.cat del personal docent.
El centre facilita al personal docent un correu de centre @institutrequesens.net
per a les comunicacions amb l’alumnat i la gestió acadèmica.

4.5.5. Guàrdies
Aquest punt s’amplia amb l’apartat 9 del “Pla d’organització del centre per al
curs 2021-2022”.
Les guàrdies són fonamentals per mantenir l'ordre a l’ institut i comencen quan
sona el timbre. Les funcions bàsiques del professorat de guàrdia són:
- Cobrir absències o retards del professorat a l’aula.
- Atendre una necessitat puntual del professorat a l’aula.
- Atendre les necessitats puntuals de l’alumnat (malalties, accidents,
peticions ...). Existeix un protocol d’actuació recollit a ...
- Registrar les expulsions al full de control. Hi haurà un espai per a les
expulsions a cada planta.
- En cas de conflicte greu, alertar a algun membre de la direcció.
- Contribuir que el funcionament del centre sigui l’adequat: comportament,
control d’entrades i sortides, passadís, portes, lavabos, llums, ...
Per tal de poder desenvolupar amb el màxim d’eficiència la guàrdia és
necessari tenir en compte els següents punts:
1. Puntualitat. És un requisit fonamental per tal d'evitar conflictes,
especialment als canvis de classe dels cursos de 1r i 2n d'ESO, on es
produeixen petits incidents. Per tant, cal fer acte de presència a l'aula que us
pertoca cobrir de forma prioritària.
2. Ronda. Independentment de la informació registrada al full, es poden produir
errors i absències no avisades o programades o moments en els quals el
professor/a no pot arribar a l’aula per alguna raó. Per tant, a l’inici de la guàrdia,
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cal distribuir-se per les diferents plantes per comprovar que totes les aules són
ateses i, afegir al full de guàrdia, les incidències no reflectides.
3. Lavabos. Durant les hores dels patis corresponents al nivells 3r,4t i
batxillerat, el professorat assignat al control de plantes tancarà els del 2n i 1r
pis 5’ després de sonar el timbre. El de la planta baixa està assignat als nivells
de 1r i 3r d’ESO. Restarà obert fins després de sonar el timbre durant els patis
sota el control de la persona assignada al vestíbul. Els grups de 2n i 4t d’ESO
han de fer servir els lavabos del pati. Els lavabos els tornarà a obrir el
professorat de guàrdia en fer la ronda un cop l’alumnat sigui dins de les
aules amb el professorat. Recordem que cal vetllar per un bon ús dels
lavabos. Cal fer fora l’alumnat que no estigui fent una utilització d’aquest espai
relacionat amb la seva funció. Durant les classes, es deixarà anar al lavabo
l’alumnat només en cas de necessitat i hauran de deixar el mòbil a l’aula
en un lloc visible.
4. Previsió. En arribar al centre, el dia que tingueu guàrdies hi ha, des de
primera hora, el full d'incidències previstes amb la feina que s'ha deixat. És
recomanable, doncs, està alertat de la tasca que us correspon aquell dia.
5. Coordinació. Quan hi ha incidències previstes, heu de consensuar com es
distribueix la feina. L'assignació de tasques no té a veure amb l'ordre en
què es reflecteix al full de guàrdia, ja que això perjudicaria sempre la primera
persona que és al quadre. És prioritari sempre, cobrir una aula. El
professorat assignat a la sala és qui ha de cobrir les absències. El professorat
assignat als nivells es mantindran al seu lloc sempre i quan no sigui necessari
d’atendre una classe o la sala del professorat.
6. Prioritats. Si en algun moment es produeix una acumulació de necessitats,
cal prioritzar cobrir les classes dels cursos inferiors. Si hi ha moltes
absències la prioritat és cobrir-les i, en segon lloc, mantenir una persona a la
sala del professorat. La direcció també pot donar un cop de mà i s’agraeix, com
així passa, que d’altres professionals que no son de guàrdia cobreixin llocs com
la sala del professorat. Generalment, els cursos de batxillerat són tranquils i
saben treballar sols.
7. Feina. És molt important que qui tingui previsió de faltar o participi a una
sortida, deixi feina que ocupi gairebé una hora de classe i que, aquesta formi
part del procés d’avaluació. Això facilita la tasca a les persones que el
substitueixen, especialment si ho fan amb grups que no coneixen.
8. Expulsions. Hi ha tres espais de guàrdia, un per planta. Recordem que no
ha de ser motiu d’expulsió el retard o no portar el material escolar
necessari (sempre i quan no sigui el resultat d'una conducta reiterada i
premeditada i impliqui conductes inadequades). En tot cas ha de comptar com
una incidència (a l’aplicació o per escrit).
9. Incidències durant la guàrdia. Si un alumne/a té un comportament
incontrolable, serà adreçat a un membre de l'equip de coordinació, d'orientació
o directiu, en funció de la casuística.
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10. L’alumnat del centre que cursa matèries mitjançant l’IOC disposarà d’un
espai fix per treballar al qual se l’ha de facilitar l’accés.
11. Sentit comú. De vegades cal prendre decisions sobre la marxa i el millor
criteri és el del sentit comú. En cas de dubte, consulteu a alguna persona de
direcció.

4.5.6. Espais de guàrdia
Hi ha quatre possibles assignacions de les hores de guàrdia.
GUÀRDIES A LA SALA DEL PROFESSORAT
1. Comprovar les absències al full de control i si hi ha alguna absència no
registrada comunicar-ho a direcció.
2. Cobrir les absències i assegurar que l'alumnat sense professorat està atès i
comunicar-los la feina que hi ha preparada. Cal consensuar entre tot el
professorat de guàrdia com es cobreixen les absències.
3. Atendre alumnes que durant les activitats escolars no es trobin bé o pateixin
qualsevol accident.
− Si s'escau, es trucarà a la família perquè el/la vinguin a buscar.
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO romandrà a la sala fins que el vinguin
a recollir.
− Si es tracta d'un alumne de 3r o 4t d'ESO o batxillerat, també es
trucarà a la família amb caràcter informatiu i la família autoritza
que vagi sol a casa, cal comunicar-ho a l'equip directiu i a
consergeria.
− En cas d'urgència, cal trucar al 112 i a la família. Si s’escau, un
professor/a de guàrdia l'acompanyarà al centre sanitari fins
l’arribada d’un familiar.
− Si un alumne té febre i/o manifesta simptomatologia compatible
amb la COVID s’ha d’ubicar a la sala d’aïllament (lavabo annex a
la biblioteca) o en un altre espai ventilat (pati, etc.) en el qual no hi
hagi alumnat present. Immediatament, la família ha de passar a
recollir l’alumne. Si no és possible hauran d’autoritzar a un/a
acompanyant.
4. Controlar que en una hora extrema els alumnes de 3r o 4t d'ESO i batxillerat
que surten del centre tenen l'autorització pertinent. A la sala de professors hi ha
una carpeta d'anelles amb les llistes de cada grup classe en què s'especifica si
l'alumne té autorització o no.
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5. Vigilar que l’alumnat expulsat romangui a l’espai de guàrdia fent la feina. En
cas de saturació, l’alumnat que hi arriba pot ser derivat a d’altres plantes o a
realitzar feines de servei a la comunitat.
6. A primera hora, el professorat controlarà l’entrada de l’alumnat. Si un
alumne/a arriba després de les 8.15 només podrà accedir al centre amb una
justificació per escrit o acompanyat d’un adult (amb l’excepció dels dies amb
incidències viàries o meteorològiques. En alguns casos d’alumnes no
reincidents se’ls pot acompanyar a l’aula i demanar permís al professorat per
entrar.
8. A darrera hora, els ordinadors de la sala de professors han de quedar
tancats.

GUÀRDIA DE PLANTA
El professorat verificarà que les aules estiguin ateses, ventilades i tancades (en
el cas que hi hagi material dins). En el cas d’absència del professorat, cobrirà
l’aula fins l’arribada del company/a assignat a la sala del professorat.
Després dels patis de 3r i 4t, comprovarà que els lavabos siguin oberts.
Atendrà a l’alumnat expulsat i registrarà la informació corresponent al llibret
d’incidències.

GUÀRDIES D’ORIENTACIÓ
A la primera i darrera hora del matí i durant els patis hi haurà una persona de
l’equip d’orientació per atendre les necessitats de l’alumnat que requereixi de la
seva atenció.
A les guàrdies d’hores extremes seran a la sala del professorat. La seva funció
prioritària és la d’atendre l’alumnat amb necessitats o intervenir en conflictes
relacionats amb el seu perfil professional.
Només cobriran aules en el cas que la resta de companys/es de guàrdia
estiguin ocupats.
GUÀRDIES DE PATI
Hi ha diferents espais que cal cobrir a l'hora del pati.
1. El professorat de guàrdia de plantes assignat al primer i segon pis
cobrirà de forma prioritària les absències dels grups de 1r i 2n ESO que pugin
del pati. Repassarà que no hagi quedat cap aula oberta, vigila que els alumnes
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no passegin pels passadissos de forma injustificada i tanca els lavabos de les
plantes 2 i 1 després de 5 minuts de sonar el timbre corresponent al pati de 3r i
4t.. Després cobreix la porta del pati oest, que romandrà tancada, i, quan sona
el timbre, l'obre, així com les aules de la planta baixa i controla l'accés ordenat
dels alumnes.
2. El professorat assignat al vestíbul controlarà la sortida de l’alumnat de
batxillerat acreditat (carnet) que no podrà tornar al centre fins que soni el
timbre. D’altra banda, procurarà que es faci un ús racional dels lavabos de la
planta baixa i que l’alumnat no accedeixi de forma injustificada a l’interior de
l’edifici. De la mateixa forma, atendran i adreçaran l’alumnat que ho necessiti.
3. El professorat assignat a la sala del professorat. Atendrà a l’alumnat que
necessiti trucar a casa o demani per algun professional del centre.
4. El professorat assignat al pati anirà directament a l'exterior i vigilarà les
zones sensibles, com ara els lavabos exteriors, bar i perímetre. És molt
important ser puntual i tenir una presència dinàmica.
− Els alumnes de 1r, 3r i batxillerat podran utilitzar els lavabos de la planta
baixa. Els de 2n i 4t els del pati que seran sempre oberts.
− Els alumnes només podran realitzar gestions de préstec a la biblioteca
durant les hores de pati
− Les aules romanen tancades fins l'inici de la classe següent.
− Des de les tutories s’ha d’explicar a l’alumnat el funcionament de l’hora
del pati: obligació de sortir al pati, espais on es pot romandre, lavabos
que s’han d’utilitzar, prohibició de menjar dins de l'edifici,...
El bon funcionament de les guàrdies de pati necessita de la col·laboració
de tot el professorat, primerament, tancant els llums i l'aula corresponent
i, en acabar el pati, arribant a l'aula abans que l'alumnat.

4.5.7. Gestió dels espais de guàrdia 0.0 i 1.9
− L’alumnat expulsat ha de presentar-se a l’espai del passadís
corresponent al pis d’on ha estat expulsat.
− Els alumnes han d’estar en silenci i treballant tota l’hora. És
imprescindible que el professor que expulsa encarregui feina, en el cas
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que no s’hagi fet així, el professor de guàrdia posa feina a l’alumnat
expulsat o l’adreça a anar a l’aula a recollir-la.
− Les tasques de l’alumne/a han de ser normalment de tipus educatiu.
− Els alumnes expulsats les dues últimes hores del mati podran fer
tasques de serveis a la comunitat sota la supervisió del professorat.
− Als espais de guàrdia hi ha una carpeta on es porta un registre de tots
els alumnes expulsats.
− Les aules de guàrdia han de quedar tancades.

4.6. Avaluació
L’avaluació dels processos d’aprenentatge és contínua.
Els alumnes tenen dret a conèixer els criteris d’avaluació de cada matèria i a
veure les proves d’avaluació per comprendre els possibles errors i fer les
correccions que s’escaiguin.
En el cas de no assistir a una prova, l’alumne ha de justificar-ho
documentalment. Un cop feta la justificació, el professor avalua l’alumne amb la
resta de notes i observacions fetes o bé repeteix la prova, si s’escau.
Al batxillerat, les absències de les hores prèvies a una activitat d’avaluació
poden comportar ajornar-la. Només es podrà fer l’activitat d’avaluació si el
mateix dia de l’absència l’alumne/a presenta un justificant oficial.

4.6.1. Avaluació de l’alumnat d’ESO
4.6.1.1 Criteris per al pas de curs a l’ESO
En la sessió de l’avaluació final de cadascun dels tres primers cursos d’ESO,
l’equip docent pren les decisions corresponents sobre el pas de curs de
cadascun dels alumnes.
L’alumne promociona si assoleix els nivells competencials associats a
cadascuna de les matèries diferenciades en l’avaluació final.
Quan l’alumne no assoleixi els nivells competencials associats a més de dues
matèries (del curs i/o de cursos anteriors), l’equip docent valorarà el seu pas al
curs següent a partir de la seva evolució global al llarg del curs, les
expectatives de millora o el benefici personal i acadèmic que li pot suposar.
En el marc de l’avaluació contínua, l’assoliment dels nivells competencials
associats a una matèria amb continuïtat dins l’etapa i l’assoliment dels àmbits
transversals suposa l’assoliment dels nivells competencials no assolits en
cursos anteriors.
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4.6.1.2. Criteris per a la superació de l’etapa d’ESO i obtenció del títol
L’alumne supera l’etapa d’ESO i obté el títol quan assoleix les competències
dels àmbits associats a matèries i les competències dels àmbits transversals.
L’equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol d’ESO tot i que no
assoleixi les competències dels àmbits associats a una o dues matèries i en el
cas que aquestes dues no siguin simultàniament Llengua catalana i literatura,
Llengua castellana i literatura i Matemàtiques.

4.6.2. Avaluació de l’alumnat de batxillerat
El curs 2021-2022 és el segon que s’inicia amb les restriccions derivades de la
COVID-19, per tant, cal tenir present el Reial decret llei 31/2020, de 29 de
setembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de l’educació no
universitària i les concrecions emeses en forma de resolució pel Departament
d’Educació.
Així, els criteris generals per a l’avaluació de batxillerat s’han de coordinar i
conjugar amb la situació provocada per la COVID-19.
4.6.2.1. Criteris per al pas de curs batxillerat
L’alumne/a promociona a 2n de batxillerat amb totes les matèries superades o
amb dues matèries no superades com a màxim.
Excepcionalment, aquest curs 2021-2022 l’equip docent pot decidir de forma
col·legiada el pas a 2n d’un alumne/a amb més de dues matèries suspeses.
Per tal que aquesta promoció excepcional permeti a l’alumne/a cursar 2n de
batxillerat amb garanties, l’equip docent valorarà:
− l’evolució acadèmica de l’alumne/a al llarg del 1r curs.
− el grau d’assoliment dels objectius i de les competències generals i
específiques de cadascuna de les matèries del curs, considerant també
la continuïtat de matèries de 1r a 2n.
− la maduresa del seu procés d’aprenentatge per poder continuar el seu
itinerari formatiu (la regularitat en l’assistència, la puntualitat, la
responsabilitat en l’assumpció de tasques individuals i col·lectives, la
participació activa, el grau d’autonomia...).
Aquesta decisió de pas de curs excepcional es prendrà en l’avaluació
extraordinària (setembre) i comportarà que l’alumne/a promocioni a 2n amb les
matèries pendents, per tant, haurà de superar-les durant el curs següent,
segons els criteris establerts per cada departament.
4.6.2.2. Obtenció del títol de batxiller
L’alumne/a obté el títol de batxillerat si supera totes les matèries.
Excepcionalment, aquest curs 2021-2022 l’equip docent pot decidir de forma
col·legiada que un alumne/a obtingui el títol malgrat no haver superat totes les
matèries.
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Per a aquesta acreditació excepcional, l’alumne/a ha de tenir una qualificació
mitjana igual o superior a 5. Aquesta és una condició necessària però no
suficient. Per aquest motiu, l’equip docent valorarà:
− l’evolució acadèmica de l’alumne/a al llarg de 1r i 2n.
− el grau d’assoliment dels objectius i de les competències generals i
específiques de cadascuna de les matèries del curs.
− la maduresa del seu procés d’aprenentatge per poder continuar el seu
itinerari formatiu (la regularitat en l’assistència, la puntualitat, la
responsabilitat en l’assumpció de tasques individuals i col·lectives, la
participació activa, el grau d’autonomia...).
Aquesta obtenció excepcional del títol:
− es pot prendre tant en l’avaluació ordinària com en l’avaluació
extraordinària.
− comportarà que l’alumne/a obté una titulació en què constaran les
matèries del batxillerat no superades.

4.6.3. Comissions d’avaluació
L’equip docent constitueix una comissió o junta d’avaluació i és un òrgan
col·legiat.
Cada comissió d’avaluació fa una sessió d’avaluació inicial durant el primer
trimestre, una sessió d'avaluació al final de cada avaluació, una sessió
d'avaluació final de curs i una sessió d'avaluació final extraordinària.
Cadascuna d'aquestes sessions d'avaluació comporta el lliurament a les
famílies d'un butlletí de qualificacions.
L’acta de la sessió garanteix la constància dels acords presos.
Aquest curs 2021-2022 les sessions dels òrgans d’avaluació tindran lloc i
adoptaran acords a distància, en aplicació de l’article 17.1 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, del Règim jurídic del sector públic.
La sessió a distància de l’òrgan d’avaluació se celebrarà en el marc d’una
videoconferència amb l’aplicació Meet, aplicació associada tant a l’adreça
electrònica @institutrequesens.net de la coordinació corresponent que la
convoca com a l’adreça @xtec.cat de cada membre de la junta i que en permet
garantir la identitat.

4.6.4. Revisió i reclamació de qualificacions
Al calendari del curs es preveu un període de revisió de qualificacions després
de cada avaluació.
Les reclamacions per les qualificacions obtingudes al llarg del curs segueixen el
procediment que indica la normativa del Departament d'Educació i que els
tutors poden facilitar.
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1. Cal sol·licitar al professor/a de la matèria la revisió de les proves
d’avaluació o les explicacions que justifiquin la qualificació obtinguda.
2. Si la reclamació no es resol directament amb el professor/a, cal
presentar-la al tutor/a, qui la traslladarà al departament didàctic
corresponent.
3. La resolució definitiva correspon al professor/a i tant la reclamació com
la resolució adoptada hauran de ser registrades documentalment i
comunicades a l’equip docent del grup corresponent i a la coordinació
pedagògica del centre.
Les reclamacions per les qualificacions finals segueixen el procediment que
indica la normativa del Departament d'Educació i que els tutors poden facilitar.
1. Cal sol·licitar al professor/a de la matèria la revisió de les proves
d’avaluació o les explicacions que justifiquin la qualificació obtinguda.
2. Si la reclamació no es resol directament amb el professor/a, l’alumne/a
pot reiterar la reclamació en un escrit adreçat a la direcció del centre
(que pot presentar el mateix dia de la resolució del professor/a o
l’endemà).
També es poden adreçar a la direcció del centre les reclamacions contra les
decisions relatives al pas de curs o l’acreditació final d’etapa el mateix dia que
d’entrega del butlletí de qualificacions o l’endemà.
Si la reclamació es refereix a la qualificació de matèries, la direcció del centre
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.
Si la reclamació es refereix a decisions sobre el pas de curs o l'acreditació final
de l'etapa, el director o 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 bé convocar una nova reunió de l'equip docent.
La resolució de la direcció del centre s'ha de notificar a l'interessat o
interessada.
Contra aquesta resolució de la direcció del centre, l'alumne/a o, si aquest és
menor d'edat, el pare, mare o tutor o tutora legal, pot recórrer davant la direcció
dels serveis territorials, mitjançant un escrit que ha de presentar al centre, en el
termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de la notificació de la
resolució.

4.7. Activitats extraescolars
Cal remetre’s també a l’apartat 10 del “Pla d’organització del centre per al curs
2021-2022”.
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4.7.1. Responsabilitats de la coordinadora d’activitats extraescolars
4.7.2. Responsabilitats dels coordinadors de nivell i tutors en
l’organització d’activitats extraescolars
4.7.3. Gestió del responsable d’una sortida pedagògica
4.7.4. Gestió de secretaria
4.7.5. Gestió del secretari
4.7.6. Procediment per a l’organització de sortides
1. L’organització comunica a la coordinació pedagògica del centre, la
d’extraescolars i el cap d’estudis, mitjançant una plantilla, la proposta de sortida
amb la data, lloc, horari (de sortida i tornada al centre), nombre d’alumnes
estimat que hi participa (amb llista específica si no es tracta d’un grup classe),
professorat acompanyant i preu (que ha d’incloure entrades, desplaçaments i
dietes).
2. Els òrgans de direcció i coordinació del centre comproven que la sortida no
sigui incompatible amb d’altres activitats programades. La sortida es trasllada al
calendari comú de sortides i activitats i es comunica als coordinadors de nivell.
3. La coordinació d’extraescolars assigna un codi específic de cada sortida per
poder efectuar el pagament i encarrega a l’administració la contractació dels
autocars.
4. L’organització elabora un full informatiu (plantilla) en què s’informi a les
famílies, l’administració i els òrgans de direcció i coordinació del centre dels
continguts de la sortida, l’horari, l’import i les indicacions i els terminis de
pagament i observacions si s’escau. S’envia còpia als òrgans d’administració,
coordinació i direcció del centre.
5. Un cop fet el recull d’alumnes que han pagat la sortida, l’organització elabora
la llista definitiva d’alumnes que hi participen i en la mateixa informa sobre
l’alumnat que no hi participa i s’hi ha d’assistir o no al centre. Envia còpia als
òrgans de coordinació i direcció i a consergeria per tal que es traspassi la
informació a l’aplicació de faltes.
6. Amb posterioritat a la sortida es rectifica la llista amb l’assistència real i
s’entrega a la coordinació de sortides, juntament amb el full de liquidació.
7. Dietes. Es calcularà l’assignació en funció dels àpats no inclosos i el fet de
sortir a l’estranger. En el cas de sortides amb pernoctació s’afegiran 10 € diaris
per despeses diverses.
Local
Esmorzar (no inclòs)
Dinar / Sopar (no
inclosos)

5
10

Estatal amb
pernoctació
5
10
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4.7.7. Sistema de pagament
1. Les famílies faran un ingrés al banc mitjançant un caixer del Banc de
Sabadell per a cada sortida dins dels terminis establerts. Les sortides constaran
d’un codi específic on es reflectirà la data, el grup/nivell afectat i el departament
que organitza. Quan es procedeixi a l’ingrés apareixerà el codi assignat a la
sortida al costat del preu. Hi haurà una data límit per efectuar el pagament.
(vegeu famílies *)
2. En el cas de les sortides amb pernoctació es farà una paga i senyal no
retornable. Aquesta només es tornarà, total o parcialment, si l’alumne no
assisteix per causes justificades o ha estat exclòs i sempre que no representi
un perjudici econòmic per al centre.
3. Hi haurà una data límit i no s’autoritzarà cap pagament fora de termini.

4.7.8. Instruccions per al pagament de les sortides (famílies)
Per al pagament de les sortides, les famílies han de:
1. Disposar d'una targeta de qualsevol entitat o llibreta (no es pot fer per
transferència !).
2. Anar a un caixer del Banc de Sabadell.
3. Introduir la targeta.
4. Seleccionar per ordre:
− Altres opcions.
− Pagaments de tercers.
5. Teclejar el número secret de la targeta.
6. Teclejar el codi del centre : 6184
7. Seleccionar el botó que correspongui amb la sortida i comprovar que l'import
és el correcte.
Per exemple:

30 OCT 4T 2BTX CAT
10,00€
− (Si aquest botó no surt, s'ha de seleccionar el botó "Més conceptes" i
seleccionar el botó corresponent a la sortida i l'import).
− No s'ha de seleccionar mai el botó "Altres imports"!
− Si no es pot trobar el botó corresponent serà perquè ja s'ha acabat el
termini de pagament i per tant ja no es pot participar a la sortida!
8. Quan surti un teclat, introduir el nom i cognoms de l'alumne/a.
9. Acceptar i fer el pagament.
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10. Recollir els dos rebuts: l'un per a l'interessat i l'altre per a l'Institut, que
s'haurà de donar al responsable de la sortida programada.

4.8. Gestió econòmica, acadèmica i administrativa
4.8.1. Gestió econòmica
L’institut és un ens públic i, com a tal, es gestiona d'acord amb els principis de
transparència, fiabilitat i control social.
La transparència i la fiabilitat s’asseguren amb l'ús d'eines com el pressupost i
la comptabilitat. El control social s'estableix en el consell escolar del centre,
òrgan col·legiat de participació en el govern del centre, el qual es consulta de
manera preceptiva i manifesta el suport per majoria simple al pressupost que
presenta i aprova la direcció del centre.
El pressupost és l’eina de referència que facilita la planificació, la previsió i el
seguiment d'ingressos i despeses. La comptabilitat que exigeix la normativa, és
també una eina de control, gestió i ajuda al seguiment pressupostari.
La competència i la responsabilitat de la gestió econòmica corresponen a la
direcció del centre.
La direcció del centre educatiu gestiona tots els ingressos que rep, els
assignats pel Departament d'Educació, els que provenen de l'aplicació de preus
públics, els que provenen d'altres administracions, els que estan associats a
projectes educatius (Erasmus, PMOE, POEFE, POEFA, etc.), les aportacions
de les famílies, donacions i, fins i tot, els que puguin derivar de la mateixa
activitat del centre.
També gestiona els possibles ingressos per compensacions econòmiques
derivades d’activitats per l'ús social de les instal·lacions, equipament i material
propietat del Departament d’Educació.

4.8.2. Gestió acadèmica i administrativa
La gestió administrativa i acadèmica del centre comporta, entre d'altres,
tasques com la gestió dels processos de preinscripció i matriculació d'alumnes,
la gestió dels documents acadèmics (actes d'avaluacions finals, historials
acadèmics, expedients acadèmics, títols, beques i ajuts, certificats, diligències,
etc.) i la tramitació dels assumptes propis del centre.
Aquests procediments requereixen l'ús d’Esfer@, l’eina corporativa que el
Departament d’Educació posa a disposició dels centres.

4.8.3. Beques i ajuts
Per a cada curs es convoquen diferents modalitats de beques i ajuts a l'estudi,
que tenen com a finalitat compensar els alumnes que es troben en situacions
desfavorides per raons socioeconòmiques o geogràfiques o per afavorir la
integració escolar d'aquells alumnes que ho necessitin per circumstàncies de
caràcter personal.
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El Departament d'Educació ofereix en la seva pàgina web informació
sistemàtica i anticipada de les diferents modalitats de beques i ajuts a l'estudi
(Serveis > Beques http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/),
on els alumnes disposen a més a més d'una consulta, per obtenir informació
sobre l'estat de tramitació del seu expedient.
L’institut vetllarà perquè la informació sobre les convocatòries de beques i ajuts
a l'estudi destinades als alumnes arribi amb prou antelació, a fi que puguin
presentar la sol·licitud dins del termini establert en cada convocatòria.
Per altra banda, l’institut vetlla perquè les famílies en una situació
socioeconòmica desfavorida puguin rebre ajuts per a l’adquisició dels llibres de
text. Tots els casos hauran de ser confirmats pels Serveis socials de Molins de
Rei o del Papiol.

4.9. Personal d'administració i serveis i professionals d’atenció
educativa
4.9.1. Control d'assistència
4.9.2. Absències del personal PAS i PAE
4.9.2.1. Llicències i permisos
4.9.2.2.. Per motius de salut i per assistència a consultes mèdiques
4.9.2.3. Justificació d’absències per motius de salut, sense incapacitat
temporal
4.9.2.4. Justificació d’absències per assistir a consultes mediques
4.9.2.5. Justificació d’absències per incapacitat laboral

4.9.3. Secretaria
Secretaria atén els alumnes a les hores d'esbarjo i el seu horari d'atenció al
públic és:
Dilluns
08.00-14.00

Dimarts
08.00-14.00

Dimecres
08.00-14.00
16.00-18.00

Dijous
08.00-14.00

Divendres
08.00-14.00

Aquest punt s’amplia amb l’apartat 11 del “Pla d’organització del centre per al
curs 2021-2022”.

4.9.4. Consergeria
4.9.4.1. Sol·licitud de fotocòpies
Els professors han de sol·licitar les fotocòpies amb antelació:
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− Per la finestra de la consergeria s'entrega l'original i s'emplena el full
indicant número de còpies, dues cares, grapat... També es poden enviar
directament des dels ordinadors que hi estiguin connectats.
− Per correu electrònic a consergeria@institutrequesens.net: adjuntant
l’original en format PDF i indicant número de còpies, dues cares,
grapat...
Les còpies es recullen al calaix del departament corresponent de l'armari de
consergeria.
Si de forma excepcional un professor envia un alumne a consergeria per
demanar fotocòpies o recollir-ne, cal avisar-ho prèviament o presentar als
conserges un full signat pel professor en què exposa el que necessita.
Els alumnes poden imprimir els treball personals a consergeria a les hores
d’esbarjo. Els arxius que vulguin imprimir han d’estar en format PDF.
4.9.4.2. Trucades telefòniques
Els conserges comuniquen l’avís d’una trucada telefònica mitjançant un correu
electrònic o una nota escrita que es deixa al calaixet del professor/a.

4.10. Els entorns virtuals d’aprenentatge
Amb l’objectiu de treballar la competència digital de l’alumnat i garantir en cas
de necessitat l’activitat docent no presencial, el centre desplega una sèrie
d’espais de trobada i comunicació virtuals que recolzen l’activitat formativa. Són
entorns d’aprenentatge que afavoreixen la comunicació (fòrums, xats,
missatgeria...), que faciliten l’aprenentatge amb recursos i activitats (enllaços a
pàgines web, presentacions, fitxers...) i que esdevenen un instrument més per
a l’organització i la gestió del curs.
Els recursos de l’entorn virtual d’aprenentatge del centre són:
1. l’adreça electrònica del professor/a i les aplicacions que s’hi associen
(Google classroom, Drive, Meet...)
2. l’Institut virtual (http://lluisderequesens.net/moodle/)
Aquests recursos de l’entorn virtual d’aprenentatge del centre permeten
restringir l’accés a persones externes a la comunitat educativa ja que cada
professor/a i cada alumne/a tenen assignades unes credencials que són
personals i intransferibles, per tant, només poden ser utilitzades per ell/a com a
usuari/ària.
Aquestes plataformes educatives són considerades una activitat inclosa dintre
de la funció educativa i orientadora del centre, així doncs, no requereixen d’un
consentiment previ, tan sols han de ser comunicades.
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Els altres serveis i recursos digitals a Internet que el professorat consideri
oportuns per a acompanyar i desenvolupar el treball acadèmic són informats al
pare, mare o tutor/a legal segons es recull al punt 5 d’aquest document.

4.10.1. Classes en línia
Per tal que el funcionament de les classes en línia sigui eficaç, àgil i productiu,
s’estableixen les següents normes:
1. El professor/a publica al Classroom l’enllaç per accedir a l’aula virtual i/o el
comunica per correu electrònic o a l’espai indicat al Moodle.
2. El professor/a és el primer que accedeix a la sessió i l’últim que en surt.
3. L’alumne/a ha d’accedir amb puntualitat a la sessió i ha de tenir preparat tot
el material necessari per a la classe.
4. L’alumne/a ha de mantenir la càmera connectada i el micròfon silenciat
mentre el professor/a no indiqui el contrari.
5. L’alumne/a només farà servir el xat de la sessió atenent les indicacions que
el professor/a hagi donat.
6. L’alumne/a no pot compartir l’enllaç d’accés a la videoconferència amb
ningú.
7. L’alumne/a no pot accedir a una classe si no hi ha estat convocat.
8. Mentre duri la classe cal mostrar una actitud respectuosa: s’ha d’anar vestit
adequadament, no es pot menjar i no es pot fer ús dels mòbils o d’altres
dispositius electrònics.
9. Està prohibit fer fotografies i enregistraments d’àudio i de vídeo tant de les
persones que assisteixen a la classe com de tot allò que es tracti durant la
sessió.
10. Està prohibit difondre, en cap xarxa ni cap altre suport digital o no,
qualsevol material gràfic compartit en l’entorn virtual d’aprenentatge (correu
electrònic, moodle, videoconferència...) sense l’autorització de l’Institut Lluís de
Requesens.
11. Les normes de convivència del centre es mantenen en qualsevol entorn
virtual d’aprenentatge del centre. Si hi ha alumnes que no les compleixen i/o
entorpeixen o no aprofiten les sessions, el professor/a pot fer-los sortir de la
classe virtual. El tutor/a comunicarà la incidència a la família. Si no rectifiquen
la seva conducta, seran exclosos de les convocatòries.
12. La família ha de comunicar al tutor/a:
− Que NO autoritza que el seu fill/a assisteixi a les videoconferències.
− La incidència tècnica que no permet al seu fill/a tenir la càmera
connectada.
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4.10.2. Tractament d'imatges i veu en activitats incloses en la funció
educativa i orientadora
La programació d’activitats lectives pot suposar la proposta d’activitats que
impliquin la imatge i la veu del professor/a i de l’alumne/a, és a dir, activitats
que per al desenvolupament de l’acció educativa i orientadora comporten
materials elaborats amb imatge i/o veu o videoconferències.
En el cas d’una activitat que comporti l’elaboració per part de l’alumne/a d’un
determinat material amb imatge i/o veu:
1. L’activitat es proposa a l’alumnat des de l’entorn de restricció que donen
els recursos de l’entorn virtual d’aprenentatge del centre.
2. L’alumnat entrega el material en l’entorn de restricció que donen els
recursos de l’entorn virtual d’aprenentatge.
3. Aquest material no pot ser difós sense el consentiment previ del seu
autor o dels seus autors.
En el cas d’una activitat que comporti l’elaboració per part del professor/a d’un
determinat material amb imatge i/o veu:
1. El professor/a comparteix el material en l’entorn de restricció que donen
els recursos de l’entorn virtual d’aprenentatge.
2. L’alumnat no pot difondre aquest material sense el consentiment previ
del professor/a.
En el cas d’una activitat que comporti una sessió de webinar, és a dir, una
interacció per Internet o videoconferència:
1. L’activitat es proposa a l’alumnat des de l’entorn de restricció que donen
els recursos de l’entorn virtual d’aprenentatge del centre.
2. El professor/a activa la sessió de webinar i només en facilita l’accés a
l’alumnat destinatari.
3. L’alumnat convocat a una sessió webinar no pot compartir l’accés a la
sessió amb cap persona externa al grup convocat.
4. L’alumnat seguirà les indicacions que el professor/a estableixi per a
aquella sessió de webinar: tancament del micròfon, tancament de la
càmera, ús del xat...
5. Està prohibit fer fotografies i enregistraments d’àudio i de vídeo tant de
les persones com de tot allò que es tracti durant la sessió de webinar.
També està prohibida la seva possible difusió.
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4.11. Equipaments TIC
4.11.1. Professorat
− Els ordinadors de la sala del professorat són d’ús exclusiu per al
professorat. No els han d’utilitzar els alumnes.
− L'ocupació de l’aula d’informàtica és prioritària per a les matèries
curriculars que requereixen aquest equipament.2
− Es pot utilitzar l’espai d’informàtica en alguna hora si l’ocupació ho
permet. Cal consultar els fulls d’ocupació d’aula que estan disponibles a
la sala de professors. 3
− A les aules hi ha instal·lat material delicat com són les PDI, els canons i
les pantalles. Cal assegurar que es tanquen després del seu ús.
− Cal que el professor sigui l’últim a sortir de l’aula i revisar l’estat de la
instal·lació. Si es dona el cas, el professor ha de notificar amb
immediatesa els desperfectes i/o robatoris al coordinador d’informàtica,
al secretari o a qualsevol altre membre de l’equip directiu.
− Els departaments disposen d’ordinadors portàtils per connectar els
canons.
− El professorat ha de preveure amb antelació l’ús dels carros amb
ordinadors portàtils i apuntar-se al full de reserva que hi ha a a la sala de
professors. Excepcionalment, l’alumnat en podrà fer ús sota la supervisió
del professor i respectant les mesures COVID-19.
− Aquests carros estan tancats amb clau i són a la sala del professorat,
l’aula 1.9 i la 2.11. El professorat retira els ordinadors i signa en un
registre on ha d’indicar el número d’identificació. En acabar la classe, el
professor retorna el carro al seu lloc, confirma que està tancat i retorna
la clau a consergeria. L’alumnat ha d’anar acompanyat per tal d’agafar i
retornar els ordinadors.

4.11.2. Alumnat
4.11.2.1. Normes d'ús dels ordinadors portàtils personals o tauletes
L'alumne/a que porti a l'institut un ordinador portàtil o una tauleta cal que tingui
en compte el següent:
− Els ordinadors portàtils o tauletes només es poden fer servir a l’aula. A la
resta d’espais de l’institut, amb l’excepció del pati exterior, està prohibit
el seu ús, excepte si és sota control del professorat en fer alguna tasca
docent.
− Ha de tenir cura de la seva integritat i evitar-ne la pèrdua o el robatori.
L’aparell no podrà quedar mai desatès.
− Tan sols pot fer-ne ús en l'hora de la classe del professor que ha
proposat l'activitat TIC.

2
3

Punt no vigent aquest curs per normativa COVID.
Punt no vigent aquest curs per normativa COVID.
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− De la mateixa manera, cal respectar el maquinari dels companys.
L’alumnat serà responsable de les avaries que pugui causar en els
aparells d’altres persones.
− Queda terminantment prohibit l’accés a la xarxes socials o l’ús de
programes de xat a hores de classe, excepte en el cas que el professor
així ho decideixi perquè es fa amb finalitats educatives.
− Per vetllar pel bon funcionament de la xarxa del centre, queda
terminantment prohibit descarregar pel·lícules, aplicacions, jocs,
cançons o d’altres fitxers.
− Tothom té dret a preservar el seu dret d’imatge. La webcam només s’ha
d’utilitzar quan ho demani el professor. Mai s’ha de fotografiar a altres
persones al centre ni gravar la seva veu: ESTÀ PENALITZAT PER LA
LLEI i pot comportar conseqüències legals per als menors i la seva
família.
Si es fa un mal ús de l’ordinador o la tauleta, el professorat, aplicant la
normativa del centre, redactarà les incidències corresponents que donaran lloc
a les sancions previstes.

4.11.2.2. Normes d'ús dels espais amb ordinadors 4
1. Les aules amb ordinadors estan destinades a la docència i estructurades
en horaris lectius, per tant, l'accés a aquestes aules i el seu ús sempre
són amb la presència d'un professor/a.
2. Les aules amb ordinadors són llocs d'estudi i de treball.
3. L'equip informàtic és d'ús comú i, per tant, s'ha de tractar amb
responsabilitat tant pel que fa al hardware com al software instal·lat a les
màquines.
4. Queda prohibida la instal·lació de qualsevol tipus de software, com
també els trasllats o intercanvis de material no autoritzats per la direcció
del centre i/o coordinador d’informàtica.
5. Queda estrictament prohibit instal·lar o jugar amb vídeo jocs a les aules
d'informàtica.
6. Si un usuari, en el moment d'iniciar el seu treball, detecta alguna
anomalia en l'equip, haurà de comunicar-ho immediatament al
coordinador d’informàtica.
7. Queda estrictament prohibit instal·lar o jugar amb vídeo jocs a qualsevol
equipament informàtic del centre.
8. Un cop acabada la classe, cal apagar els equips i endreçar les cadires.
L'incompliment de qualsevol d'aquestes normes es considerarà una falta greu.

4

Punt no vigent aquest curs per normativa COVID.
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4.12. Neteja i desperfectes
Hem de fer palesa la conveniència de mantenir net tot el recinte del centre, les
aules, els passadissos i les parets.
Mantenir els espais nets és responsabilitat de tota la comunitat educativa.
En cas de desperfectes es faran sancions econòmiques pel cost de la
reparació. Els pares són els responsables civils dels seus fill/es i
n’hauran d’assumir la despesa.

4.12.1. Qüestions prioritàries
Aquest punt s’amplia amb l’apartat 12 del “Pla d’organització del centre per al
curs 2021-2022”.
− No es pot començar la classe si l'estat de l'aula no és l’adequat. Cal que
els alumnes recullin els papers i les deixalles del terra. Si és necessari,
es pot anar a buscar una escombra a l’aula de guàrdia.
− Cal fer servir les papereres, tant a l'aula com als passadissos i al pati.
− L’alumnat de batxillerat que surt del centre a les hores de l’esbarjo ha de
mantenir net l’entorn i fer ús de les papereres.
− Cal insistir que no s'ha de guixar ni dibuixar les taules ni les parets ni les
cadires. Si se sorprèn un alumne guixant la taula o altre mobiliari, cal
obligar-lo a netejar-la (a l’aula de guàrdia hi ha el material de neteja).
− Les taules han d’estar netes. Cada setmana s’han de netejar a la sessió
de tutoria. A l’aula de guàrdia hi ha el material necessari.
− Els alumnes expulsats a les dues últimes hores i sota la coordinació del
professorat de guàrdia podran fer tasques de servei a la comunitat, en
cas que sigui necessari.
− L’alumnat sancionat podrà realitzar activitats de neteja.

4.12.2. Bar
El bar és un espai més de l'institut que cal respectar i mantenir net. Els alumnes
que romanen al bar a l'hora del pati:
−
−
−
−

Han de fer ús de les papereres.
Han de retornar les cadires al seu lloc.
No poden jeure al terra.
Han d'atendre les indicacions que els puguin donar la responsable del
bar o els professors.

Aquest curs 2021-2022 l’espai del bar s’ha reconvertit en una aula.

4.13. Seguretat i salut
A la sala de professors hi ha una farmaciola i les instruccions de com s’ha
d’actuar en situacions d’emergència.
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Davant d’una situació d’emergència que no sigui compatible amb els
símptomes COVID cal:
1.
2.
3.
4.

Identificar que efectivament sigui una emergència.
No deixar sol l’alumne/a.
Trucar el 112 (si és possible amb el CIP de l’alumne/a a mà).
Avisar la família de l’alumne/a.

El centre ha elaborat un Pla d’emergència que es revisa i s’actualitza cada curs
escolar.
Durant el primer trimestre es fa un simulacre d'evacuació. Aquest simulacre es
planifica tenint en compte totes les activitats que es porten a terme al centre.

4.13.1. Gestió de casos amb simptomatologia COVID-19. “Pla
d’organització del centre per al curs 2021-2022”
Cal remetre’s a l’apartat 13 del “Pla d’organització del centre per al curs 20212022”.

4.13.2. Tabac
Està prohibit fumar en totes les dependències del centre i l’exterior més
immediat. Fer complir aquesta norma és responsabilitat de tots els
professors/es.
L’incompliment d’aquesta norma es considerarà una falta greu.

4.14. Mòbils i altres aparells electrònics
A 1r i 2n d’ESO no s’autoritza l’ús del mòbil i altres aparells electrònics (com
auriculars o altaveus) en horari lectiu (inclòs el pati). Només el podran fer servir
a l’interior de l’aula amb finalitats didàctiques i per requeriment del professorat.
L’ús indegut serà sancionat de forma progressiva. En una primera instància hi
haurà una advertència comunicada per escrit al tutor/a i la família. En un segon
cas, comportarà que l’alumne/a haurà d'assistir a l’aula d’estudi un dimecres a
la tarda. Si es torna a repetir la incidència, es procedirà a l’expulsió d’un dia
fora del centre.
A 3r i 4t d’ESO i 1r i 2n de batxillerat el mòbil i altres aparells electrònics (com
auriculars o altaveus) només es poden fer servir a les hores d’esbarjo i sempre
fora de l’edifici (pati). Per tant, mai poden estar a la vista en cap espai de dins
de l’edifici. Només el podran fer servir a l’interior de l’aula amb finalitats
didàctiques i per requeriment del professorat.
L’incompliment d’aquesta norma es considerarà una incidència disciplinària que
serà recollida i comunicada al tutor/a i la família. La reiteració es considerarà
una falta greu i pot comportar una expulsió d’un dia fora del centre.
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Si l’alumnat de 3r, 4t i batxillerat no fa un ús responsable dels aparells
electrònics, les mesures a aplicar es revisaran al pròxim consell escolar.
En cas de comunicació urgent els alumnes i les famílies poden telefonar
mitjançant el telèfon fix del centre. És important que durant l’horari de classe
les famílies no telefonin ni enviïn missatges als seus fills.
Igualment, els alumnes no necessiten a l’institut aparells de reproducció
musical ni altaveus. Portar-los a l’institut pot crear problemes i el centre no es fa
responsable si es perd algun d’aquests aparells.
Al centre no es poden fer fotografies o enregistraments. El dret a la pròpia
imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei
orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar i a la pròpia imatge. L’incompliment d’aquesta norma es considerarà
una falta greu.

4.15. Les famílies
4.15.1. Comunicació institut i famílies
L'educació és un factor clau per al futur d'una societat i ateny tots els agents
implicats en l'acte educatiu, però principalment la família i l'escola.
Davant d'aquesta situació, cal reforçar la família com a primer referent educatiu
i responsable del creixement i de l'educació dels fills. És necessari, a més, dur
a terme un treball conjunt de l'escola i la família que permeti una acció coherent
i coordinada.
Des de l’institut prioritzem la comunicació amb les famílies mitjançant:
−
−
−
−
−
−
−
−

Gestió i control d’assistències i incidències dels alumnes.
Relació continuada amb el tutor/a.
Comunicació amb el centre (mail i telèfon).
Reunions d’inici de curs.
Informacions d’orientació acadèmica (3r i 4t d’ESO).
Circulars informatives.
Publicacions a la pàgina web, Instagram, Twitter i a la revista del centre.
Jornada de portes obertes.

El Departament d'Ensenyament, en el web Família i Escola: Junts x l'Educació
(http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/families/), ofereix a les
famílies informació sobre el procés escolar dels fills i orientacions i recursos per
facilitar la seva tasca educador.

4.15.2. Carta de compromís educatiu
L’article 20 de la Llei d’educació defineix la carta de compromís educatiu, en el
marc del projecte educatiu del centre, com el document que formalitza la
corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una
acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social
de cada infant i jove.
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Carta de compromís educatiu de l’Institut Lluís de Requesens
Per part del centre
1. Oferir una educació que estimuli les capacitats, les competències i les
habilitats de l'alumnat, que sigui adequada als diferents ritmes d'aprenentatge i
en fomenti l'esforç i el rendiment.
2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l'alumne o
alumna i la seva família sempre que no entrin en contradicció amb la normativa
i el desenvolupament curricular del centre.
3. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d'organització i
funcionament del centre.
4. Informar la família de l'evolució dels aprenentatges i del desenvolupament
personal i social de l'alumne o alumna així com dels criteris d'avaluació del
rendiment acadèmic i, si s'escau, de les mesures educatives alternatives o
complementàries.
5. Comunicar a la família les faltes d'assistència no justificades de l'alumne o
alumna a l'institut i de qualsevol altre fet rellevant per al seu desenvolupament
acadèmic i personal.
6. Mantenir una comunicació regular amb la família a partir d'entrevistes i/o
trucades telefòniques per tal de comentar l'evolució del rendiment acadèmic i
personal de l'alumne o alumna.
7. Atendre en un termini raonable les sol·licituds d'entrevista o de comunicació
que formuli la família, i d'acord amb l'hora setmanal d'atenció tutorial assignada.
8. Revisar amb la família el compliment d'aquests compromisos i, si cal, el
contingut en el termini d'un curs escolar.

Per part de la família
1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l'autoritat de la direcció,
del professorat i el personal d’administració i serveis.
2. Fomentar en el fill o la filla el respecte cap a tots els membres de la
comunitat educativa.
3. Corresponsabilitzar-se de l'educació del fill o de la filla.
4. Instar el fill o la filla a respectar les normes de funcionament del centre i a
vetllar pel desenvolupament normal de les classes.
5. Preocupar-se perquè el fill o la filla compleixi el deure bàsic de l'estudi i
realitzi a casa les tasques encomanades pel professorat, així com ajudar el fill o
la filla a organitzar el seu temps d'estudi i a preparar el material necessari per a
l'activitat escolar.
6. Responsabilitzar-se de l'assistència diària i regular del fill o de la filla a
l'institut.
7. Atendre en un termini raonable les sol·licituds d'entrevista o de comunicació
que formuli el tutor o la tutora, un professor o una professora o direcció.
8. Vigilar que el fill o la filla usi amb correcció i adequació les tecnologies de la
informació i comunicació.
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9. Facilitar a l'institut qualsevol informació del fill o de la filla que sigui rellevant
per al procés d'aprenentatge i/o per al seu desenvolupament personal i social.
10. Revisar amb l'institut el compliment d'aquests compromisos i, si cal, el
contingut en el termini d'un curs escolar.

4.15.3. Responsabilitats sobre l’ús de xarxes socials
La responsabilitat del mal ús de les xarxes socials per part dels menors recau
legalment en els pares o tutors que n’han autoritzat l’ús.

4.16. Procés de preinscripció i matrícula
En el marc de la resolució de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del
Servei d'Educació de Catalunya, el centre pren les mesures oportunes per
informar i acompanyar les famílies i els alumnes en tot el procés.
Per al període de preinscripció:
1. S’amplia l’horari d’atenció al públic de la secretaria del centre.
2. Es publiquen al web del centre les informacions més rellevants de la
preinscripció: calendari, procediment, documentació, criteris de
puntuació...
3. Per resoldre dubtes en la sol·licitud electrònica d’accés, es posen
ordinadors a secretaria al servei de les famílies i els alumnes.
Per al període de matrícula d’ESO:
1. S’amplia l’horari d’atenció al públic de la secretaria del centre.
2. S’entreguen tots els documents necessaris per a la gestió administrativa
i acadèmica de l’alumne/a.
Per al període de matrícula de batxillerat:
1. S’amplia l’horari d’atenció al públic de la secretaria del centre.
2. S’entreguen tots els documents necessaris per a la gestió administrativa
i acadèmica de l’alumne/a.
3. La coordinació de batxillerat estableix un horari d’atenció per atendre i
revisar l’itinerari escollit per l’alumne/a.

5. ÚS DE DADES PERSONALS, IMATGES I PROPIETAT
INTEL·LECTUAL
El tractament de dades de caràcter personal només pot fer-se de manera
adequada per assolir finalitats legítimes i legals. El titular de les dades o el seu
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representant ha de poder saber i tenir control, amb relació a les dades, sobre
qui les utilitza, amb quina facilitat i a qui es faciliten.
El personal del centre és responsable del tractament de les dades personals i
està obligat al secret professional i al deure de guardar-les.
L'accés a Internet i l'ús de les tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
en el nostre centre facilita que l'activitat educativa vagi més enllà de l'aula i es
pugui compartir amb les famílies, l'entorn i altres comunitats d'aprenentatge.
Per tant, cal tenir cura de les dades, les imatges o els treballs dels alumnes que
es publiquen a la xarxa.
Les famílies signen una autorització amb relació a l'ús d'imatges i la publicació
de treballs personals. Direcció informa al claustre del contingut d'aquesta
autorització i dels alumnes que han expressat disconformitat en algun dels
apartats. Direcció deixa una còpia d'aquesta informació a la sala de professors.
Si l'alumne s'ha de donar d'alta per usar serveis d'Internet, encara que siguin
aplicacions educatives, cal recordar que:
− si és menor de 14 anys, cal una autorització dels pares o tutors legals en
què s'especifiqui els serveis que utilitzaran i la seva finalitat. També s'hi
ha d'advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de
l'usuari.
− si és major de 14 anys però menor d'edat, és recomanable informar als
pares o tutors legals dels serveis que utilitzaran i la seva finalitat. També
s'hi ha d'advertir que la responsabilitat per possibles mals usos és de
l'usuari.

6. CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE
6.1. Mesures de promoció de la convivència
L'educació en la convivència s'ha de basar en la confiança i el reconeixement
mutu, la construcció d'una identitat autònoma per part de cada individu i el
compromís i l'esforç per relacionar-se positivament. No és suficient partir d'un
context de tolerància, hi ha d’haver la construcció compartida basada en el
diàleg, en la interculturalitat i en la relació intergeneracional, elements
necessaris per a la convivència.
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La finalitat de l'institut va més enllà de l'assoliment de continguts acadèmics.
Per assolir els objectius educatius, hi ha d'haver una implicació global i
coordinada de tots els agents socials, tant els de la comunitat educativa, com
les institucions, les famílies i la societat en general. El paper dels equips
docents és fonamental i, per tant, és imprescindible que siguin equips
cohesionats. La tutoria és un dels espais idonis per treballar els valors i les
actituds per a la convivència. És aquí on cal fomentar de manera intensa les
habilitats comunicatives i la sensibilització i la reflexió sobre els valors socials.
La convivència implica la participació de tots. Les experiències de mediació i de
resolució de conflictes per part de l'alumnat; les d’apadrinament, d'acollida i
d'acompanyament; les de participació en la fixació de normes; les
d'aprenentatge i d'autoregulació de les seves emocions, etc., indiquen
clarament que es pot aprendre a conviure de manera constructiva i positiva,
amb respecte i diàleg, integrant visions i sensibilitats diferents.
L’organització del nostre centre vol afavorir el clima de convivència i, per tant,
d’aprenentatge gestionant, articulant i donant sentit a les actuacions i als
processos que, en matèria de convivència, s’hi han de desenvolupar. Les
activitats del pla d’acció tutorial vetllen per aconseguir aquest clima de
convivència.

6.2. Faltes perjudicials per a la convivència
Els conflictes que es presentin a l’aula els ha de resoldre, en primer lloc, el
professor. Si no és el cas, el tutor/a del grup és qui ha d’intervenir i pot comptar
amb el suport de la coordinació de nivell.
Si un professor o altre personal del centre és testimoni d'alguna incidència que
pugui constituir una falta d'un alumne contra la convivència en el centre ho
comunicarà immediatament per escrit al tutor/a.
La direcció informa periòdicament al consell escolar de les amonestacions i
sancions aplicades a fi de garantir el correcte exercici dels drets i deures dels
alumnes.

6.3. Faltes greument perjudicials per a la convivència
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
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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 practicar el seu consum.
d) La comissió reiterada d'actes contraris a les normes de convivència
del centre.
e) Els actes o les conductes 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.
f) Les faltes injustificades d'assistència a classe i de puntualitat.
g) Marxar del centre sense autorització.
Quan l’alumnat incorri en alguna d’aquestes conductes, el centre aplicarà el
protocol següent de sancions:
1. Com a mesura immediata, el professorat pot determinar l’expulsió de
l’aula. Cal tenir present que l’expulsió de l’aula és una mesura
excepcional. Només els alumnes que distorsionen de manera persistent,
sense fer cas dels advertiments del professor, els que protagonitzin un
enfrontament, i els que han faltat greument al respecte del professor o
d’un company han de ser exclosos de la classe.
2. S’ha d’omplir el full d’incidències i deixar-lo al calaixet del tutor/a. El
tutor/a parla amb l’alumne per gestionar el conflicte i serà informat que
en cas de reincidència s’avisarà la família.
3. En la tercera incidència lleu per escrit, el tutor/a informa al coordinador/a
de nivell i, després de ser valorada per la comissió de convivència
permanent, s’aplica a l’alumne/a la sanció de quedar-se el dimecres de
15.30 a 17.00 hores. En aquesta estona els alumnes fan tasques
acadèmiques i activitats d’utilitat social per al centre.
4. Si aquest procés s’ha repetit dues vegades, el tutor/a convoca la família
a una entrevista urgent on pot assistir el cap d’estudis. La comissió de
convivència permanent estudiarà el cas.
5. Si la comissió de convivència permanent considera que la falta és greu,
segons el DECRET 102/2010, (3 d’agost d’autonomia dels centres
educatius), sol·licitarà a la directora la instrucció d'un expedient i
informarà al tutor/a de la seva instrucció.
6. La directora nomenarà un instructor/a i notificarà per escrit a l'alumne/a i
als seus pares la decisió d'inici d'expedient. A partir de la proposta de
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l'instructor/a, la directora dictarà resolució i la notificarà a l'alumne/a i als
seus pares en el termini màxim de deu dies. Preventivament la directora
pot prendre les mesures que consideri pertinents.Les sancions que es
poden imposar per la comissió d'alguna de les faltes tipificades 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.
7. En cas d’aplicar una suspensió provisional d’assistència a classe, l’equip
docent determinarà les activitats i mesures educatives a dur a terme
durant aquest període
8. La comissió de convivència permanent ha establert la possibilitat de fer
una expulsió d’un dia a casa sense la necessitat d’obrir un expedient
disciplinari. Aquesta mesura s’executa en casos puntuals de faltes greus
perjudicials per a la convivència tot preveient que no hi haurà una
reiteració d’aquesta conducta inadequada.

7. CRITERIS I MECANISMES PEDAGÒGICS
Aquest punt s’amplia amb els apartats 2 i 3 del “Pla d’organització del centre
per al curs 2021-2022”.

7.1. Currículum d'ESO
En el quadre següent es detallen el nombre d’hores setmanals segons matèria i
curs d'ESO.

CURSOS ESO
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Matemàtiques
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
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3
3
4
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Ciències de la naturalesa:

física i química
Ciències socials: geografia i història
Educació física
Tecnologia
Educació visual i plàstica
Música
Religió /cult i valors ètics /P. lectura
Matèries optatives
Tutoria
Treball de síntesi
Projecte de recerca
Servei comunitari
TOTAL hores setmanals

-3
2
2
2
2
1
2
1
(1)
--30

3
3
2
2
2
-1
2
1
(1)
--30

Versió: 3

2
3
2
2
-2
1
2
1
(1)
--30

-3
2
----10
1
-(1)
(1)
30

7.2. Treball per projectes a 1r d’ESO
En la franja horària assignada al currículum optatiu, els alumnes de 1r d’ESO
realitzen un total de dos treballs per projectes, un cada quadrimestre.
Per tal que l’alumne/a desenvolupi un treball proper a les seves inquietuds
personals, fa una tria entre els següents projectes:

Pensa i escapa’t

Pensarem proves amb l’ajut de les matemàtiques per tal de crear un
EscapeRoom, és a dir, un lloc del qual, fent raonaments matemàtics,
n’haurem de sortir. Consolidarem, per tant, els continguts matemàtics
bàsics.
Inventarem una història amb pistes on se situarà el nostre EscapeRoom.

Explica’m un conte, tell
me a story

En aquest projecte treballarem al voltant d’un seguit de contes,
tradicionals i moderns en català, castellà i anglès, per poder escriure un
diàleg a partir dels contes i organitzar la seva representació, amb
l’objectiu final d’escenificar una obra de teatre. Al llarg del projecte farem
de contacontes , escriptors i actors de teatre. Per tant, reforçarem
l’expressió oral i l’expressió escrita en les tres llengües, sense oblidar
l’expressió corporal.

El nostre musical

Farem un petit musical a partir d’una cançó proposada. Fer un musical
implica fer un guió, una cançó, una coreografia, un vestuari, uns
decorats i... s’aixeca el teló!

exploraMOLLS... fem
de naturalistes als
aiguamolls!

Al llarg del temps, diferents naturalistes com Darwin, Jacques Cousteau i
Jane M. Goodall han anat descobrint, classificant i descrivint el món
natural. Tots ells van utilitzar tècniques d’observació, classificació, estudi
i descripció… En aquest projecte utilitzarem aquestes tècniques per
explorar els aiguamolls de Molins i compartir el que descobrim amb
naturalistes del nostre país i posar aquesta informació a l’abast de
tothom que els visiti. Volem despertar la curiositat per l’entorn i els
organismes que hi habiten i fomentar el respecte i la protecció del medi
natural. Vens?

Construcció d’un pont

Projectarem i construirem un pont amb barres de paper reciclat tot
aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionarem
i elaborarem la documentació pertinent, dissenyarem i construirem un
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pont que resolgui el problema plantejat i avaluarem la seva idoneïtat.

Fem mediació

Farem de mediadors del centre, preparant-nos per afrontar els diferents
conflictes de convivència que vagin sortint al centre i fer publicitat del nou
Servei de Mediació de l’Institut.

Volta al món

Fa més de 100 anys que Jules Verne, en una de les seves novel·les més
fantàstiques i avançant-se al seu temps, va imaginar uns personatges,
aventurers, que feien la juguesca de si serien capaços de donar “la volta
al món en 80 dies”. Nosaltres també deixarem córrer la imaginació i
farem La volta al món .... Aquest projecte proposa l’elaboració d’un
itinerari turístic per diferents àrees del món Aquesta proposta pretén
fer créixer la curiositat per conèixer món i prendre consciència que la
nostra cultura no és ni millor ni pitjor que tantes altres.

Art i Emocions

Farem un documental, utilitzant diferents tècniques del llenguatge
audiovisual (stop motion, collage d’imatges, descriptiu, metàfora i símbol)
en què explicarem què són les emocions i com ens afecten a nivell
personal i relacional (ira, por, empatia, vergonya, alegria..)
Veurem com els artistes han expressat les emocions i parlarem a partir
de la nostra exploració personal i de l’experiència adquirida a partir de la
creació col·lectiva.

Paral·lelament a aquests projectes, se segueix oferint la matèria optativa
“Francès inicial” per tal que s’iniciï en l’estudi d’aquesta llengua l’alumnat que hi
estigui interessat.
Els projectes “Pensa i escapa’t” i “Explica’m un conte, tell me a story” han
d’acollir també els alumnes del programa intensiu de millora.
Aquests curs 2021-2022, a causa de les mesures que cal prendre en el marc
de la pandèmia, en aquesta franja horària es reprèn la proposta plantejada el
curs passat:
− una programació de càpsules, per a cada grup classe, adreçada a la
millora de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i matemàtic.
− la matèria “Francès inicial” als alumnes que hagin comunicat el seu
interès per aprendre aquesta llengua

7.3. Treball per projectes a 2n d’ESO
En la franja horària assignada al currículum optatiu, els alumnes de 2n d’ESO
realitzen un total de dos treballs per projectes, un cada quadrimestre.
Per tal que l’alumne/a desenvolupi un treball proper a les seves inquietuds
personals, fa una tria entre els següents projectes:

Estalviem sent
sostenibles!

En aquest projecte farem una reflexió crítica del què, el com i el perquè
consumim i descobrirem que deixem una petjada ecològica, que té unes
conseqüències sobre el nostre planeta, i que podem minimitzar si el
nostre consum és més sostenible. Elaborarem material multimèdia,
exposarem el nostre treball i farem xerrades al centre sobre les nostres
troballes científiques.

Localització
Servidor de l’institut
Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Data aprovació: 13.09.2021

Pàgina 51 de 76

INSTITUT LLUÍS DE REQUESENS
Document: Normes d’organització i funcionament de centre 2021-2022

Versió: 3

Willkommen in
Deutschland

T´agrada conèixer llocs diferents? En aquest projecte ens endinsarem en
una nova cultura: l´alemanya. Ens introduirem en la seva llengua, cultura,
tradicions, ciutats, empreses i gastronomia. T´animes?

Taller de lletres

En aquest projecte aprendrem a millorar l’escriptura i l’expressió oral a
través de mecanismes del joc, la creativitat i la poesia; mitjançant
dinàmiques que permetin despertar l’interès per les habilitats
comunicatives: llegir, escoltar, parlar i escriure. El repte és vestir el
centre amb elements literaris que mostrin els aprenentatges adquirits.

A què jugàven els
nostres avis?

Descobrim Molins

Conviurem amb la gent gran de la vila per experimentar d’una manera
lúdica els jocs tradicionals de la seva infància.
Visitarem els centres de la gent gran de Molins de Rei amb la proposta
que vinguin a jugar amb nosaltres a l'institut.
Saps per què es diu Molins de Rei la nostra vila? Coneixes l’origen del
nom del nostre institut? Per a què servia el Canal de la Infanta? Quin rei
es va allotjar a Molins de Rei? Quan es va organitzar per primera vegada
la Fira de la Candelera?...
En aquest projecte podrem descobrir aquests fets i molts
més...Treballarem a l’aula i també sortirem als carrers de la nostra ciutat,
fent de reporters. I per finalitzar realitzareu un documental per exposar
les vostres descobertes.

La catapulta: l’evolució
d’una idea.

Estudiarem l’evolució d’una màquina com és la catapulta al llarg del
temps i la seva expansió en d’altres àmbits com la tecnologia, el cinema i
la societat. A partir de la construcció d’un prototip amb fustes veurem les
particularitats del seu funcionament i de la trajectòria del projectil per
optimitzar-ne el tir. Vine i... Catapulta’t!

Què ens amaga la
moda?

Descobrirem tot el que envolta el món de la moda. Reflexionarem sobre
com adquirir un consum crític i responsable i destaparem què hi ha
darrera de la publicitat i el consumisme. Investigarem i analitzarem entre
altres coses les precàries condicions de treball i l’explotació infantil i
laboral provocades per la feroç competència de les principals
marques.Com a producte final del projecte haurem d’ organitzar una
desfilada de moda.

1,2,3, Activa’t i
Emmiralla’t

Farem una reflexió sobre el nostre entorn més proper utilitzant la
fotografia, l’art i les matemàtiques. Utilitzarem com a suport les 6 cares
d'un cub de Rubik construït per nosaltres. El RubiKCub ens permetrà
muntar i desmuntar els mosaics de fotografies a partir dels moviments de
les parts que configuren el cub i de l'acció de la combinatòria.
Convidarem a la resta de la comunitat educativa a gaudir del joc del
RubiCubFotogràfic en una mostra final del projecte.

Paral·lelament a aquests projectes, se segueix oferint la matèria optativa
“Francès”.
Aquests curs 2021-2022, a causa de les mesures que cal prendre en el marc
de la pandèmia, en aquesta franja horària es reprèn la proposta plantejada el
curs passat:
− una programació de càpsules, per a cada grup classe, adreçada a la
millora de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i matemàtic.
− la matèria “Francès” als alumnes que hagin comunicat el seu interès per
aprendre aquesta llengua.
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7.4. Matèries optatives de 3r d’ESO
Els alumnes 3r d'ESO escullen les matèries optatives que volen cursar al llarg
del curs. Les matèries optatives són quadrimestrals.
Generalment, els alumnes realitzen dues de les tres matèries optatives
escollides preferentment.
Les matèries optatives de 3r d'ESO fins al curs 2019-2020 van ser:

Cultura Clàssica
Emprenedoria
Orientació
Estadística amb ordinador i
combinatòria
Energies renovables

Fem la revista

Cinema
Hort
Francès

Coneixements sobre la contribució del món clàssic a la civilització
occidental en els àmbits literari, artístic, cultural i científic, entre
d’altres, per tal de reconèixer i valorar críticament alguns elements
comuns provinents del món clàssic.
Disseny d’una idea empresarial a partir del reconeixement dels
valors emprenedors aplicables a situacions quotidianes i a diverses
activitats professionals.
Presentació de recursos d'orientació educativa, acadèmica i
professional per ajudar l’alumne/a en la construcció del seu itinerari
formatiu, professional i projecte de vida.
Estadística amb ordinador (Excel), Probabilitat i tècniques de
recompte, Preparació per a la prova Cangur, Nombres combinatoris i
Binomi de Newton.
Realització de diferents projectes relacionats amb les energies
renovables (forn solar, aerogenerador Savonius, mòbil giratori
fotovoltaic)
Publicació de l’Adesiara, la revista del centre (Calameo): selecció i
redacció de notícies, reportatges o entrevistes; organització,
maquetació i disseny del contingut de la revista; coneixements
bàsics dels gèneres periodístics; eines digitals (processadors de
textos, tractaments d’imatges, edició, etc).
Presentació de nocions bàsiques del llenguatge cinematogràfic,
elaboració del guió d’un curtmetratge, rodatge, interpretació i edició
final del curtmetratge.
Iniciació al cultiu tradicional i ecològic de l'horta catalana, jardineria i
manteniment de l' entorn.
Segona llengua estrangera: Consolidació i ampliació dels
coneixements adquirits el curs anterior. Continuar desenvolupant les
capacitats d’expressió i de comprensió oral i escrita i la interacció
oral en llengua francesa. Inici de la preparació de les proves DELF.

Aquests curs 2021-2022, a causa de les mesures que cal prendre en el marc
de la pandèmia, en aquesta franja horària es reprèn la proposta plantejada el
curs passat:
− una programació de càpsules, per a cada grup classe, adreçada a la
millora de les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic i matemàtic.
− la matèria “Francès” als alumnes que hagin comunicat el seu interès per
aprendre aquesta llengua.

Localització
Servidor de l’institut
Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès

Data aprovació: 13.09.2021

Pàgina 53 de 76

INSTITUT LLUÍS DE REQUESENS
Document: Normes d’organització i funcionament de centre 2021-2022

Versió: 3

7.5. Matèries optatives de 4t d'ESO
A 4t d'ESO els alumnes han de cursar un total de 10 hores de matèries
optatives. Aquestes matèries optatives estan distribuïdes en tres blocs.
BLOC 1(4 hores)
Física i química i ciències aplicades
Biologia i geologia i ciències aplicades
Economia i emprenedoria (2 grups)
Llatí
Visual i plàstica

BLOC 2(3 hores)
Física i química
Tecnologia
Visual i plàstica
Filosofia
Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)
Alemany

BLOC 3(3 hores)
Biologia i geologia
Tecnologia
Música
Emprenedoria
Tecnologies de la informació i la comunicació (Informàtica)
Francès
Filosofia

7.6. Treballs de síntesi
El treball de síntesi s’organitza de forma intensiva durant una setmana. La
temàtica del treball de síntesi s’adapta a cada un dels cursos d’ESO:
1r d’ESO
Títol: Un relat d’aventures
El treball de síntesi de primer d’ESO té per objectiu aprendre a treballar de
manera cooperativa i estimular la imaginació i l’expressió escrita. Aquest treball
inclourà l’ús de les noves tecnologies per a la seva elaboració.
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2n d’ESO
Títol: Dinem junts
En aquest treball es sintetitza tot allò que s’ha fet en les matèries comunes al
voltant del món de l’alimentació. A més del dossier, els alumnes elaboren el
menjar d’un àpat complet i dinen junts al centre com a cloenda d’aquest crèdit.
3r d’ESO
Títol: Coneguem Europa
Aquest treball consisteix en un conjunt d’activitats entorn als diferents països
d’Europa des de la perspectiva física, política, cultural, lingüística, social,
musical, etc. L’alumnat haurà de concretar l’estudi amb la creació i l’edició
d’una presentació audiovisual del país escollit.

7.7. Projecte de recerca
L’alumnat de 4t d’ESO ha de realitzar un projecte de recerca en equip,
constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca entorn d’un tema
escollit i acotat, sota el guiatge del professorat. L’objectiu és contribuir al
desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO, especialment, de la
competència d’aprendre a aprendre i la competència d’adquirir autonomia i
iniciativa personal.

7.8. Servei comunitari
Els alumnes de 4t d'ESO duen a terme el servei comunitari, una acció
educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana.
El nostre centre planteja als alumnes la possibilitat de dur a terme aquest
servei, entre d’altres, a la comunitat en escoles de primària, en un casal d'avis,
en un centre excursionista, en el Servei de normalització lingüística, en el Punt
Jove de Molins de Rei, en l’Espai Jove del Papiol o en una associació dedicada
a la inserció sociolaboral i la formació professionalitzadora de persones en
situació de vulnerabilitat social.
El curs 2020-2021 el servei comunitari va consistir en una col·laboració de tot
l’alumnat de 4t d’ESO amb el Parc Natural de Collserola.

7.9. Tractament de la diversitat
7.9.1. Detecció
Per tal de vetllar pel desenvolupament personal i social de l’alumne/a i
l’assoliment de les competències corresponents a l’etapa, concretem mesures
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universals, addicionals i intensives a partir de l’avaluació de la informació que el
centre obté a partir de:
− el traspàs d’informació de primària a secundària
− els resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques de 6è de
primària
− l’observació d’aula
− la interpretació dels resultats obtinguts en les diferents avaluacions
− el seguiment personal i acadèmic de l’alumne/a per part de l’equip
docent i el departament d’orientació
− les reunions setmanals de tutors/es
− les informacions i els informes externs aportats per les famílies

7.9.2. L’aula ordinària
L'atenció a la diversitat comença a l'aula ordinària amb l'establiment de les
estratègies que permeten adaptar la programació general de cadascuna de les
matèries a les necessitats de tots els alumnes del grup classe.
Els criteris d'avaluació han d'establir-se d'acord amb els objectius programats i
l'objectiu d'assolir les competències bàsiques. Per tal de facilitar l'avaluació
contínua i regular el procés d'aprenentatge, cal diversificar els procediments i
les activitats d'avaluació així com potenciar l'autoavaluació i la coavaluació.

7.9.3. Programa intensiu de millora (PIM) per als alumnes de 1r i 2n
d’ESO
El Programa intensiu de millora (PIM) s'adreça als alumnes de 1r d'ESO que en
el moment d'incorporar-se al centre presenten dificultats d'aprenentatge
generalitzades o un baix nivell d'assoliment de les competències bàsiques en
l'educació primària.
Aquest programa és una oportunitat per millorar els aprenentatges i assolir les
competències bàsiques i requereix el compromís, per part de l'alumne/a,
d'aprofitar el recurs.
Per tal que un alumne s'incorpori al PIM, cal que la comissió d'atenció a la
diversitat (CAD) valori de forma positiva la proposta, tenint en compte la
informació facilitada pel centre de primària de procedència i l'opinió de la
família.
La CAD i l’equip de primer d’acord amb la família determina la continuació del
PIM durant el segon curs de l’ESO, si s’escau.

7.9.4. Hores “B”
En les matèries de ciències de la naturalesa i tecnologia de 3r d'ESO, en una
de les hores lectives del total d’hores setmanals es desdobla el grup per
realitzar activitats pràctiques en el laboratori o aula corresponent.
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A 4t d'ESO, les matèries d'anglès i matemàtiques desdoblen els grups A, B, D i
E en una de les hores setmanals.
A 2n d’ESO, enguany hi haurà un professor/a de suport en l’hora prevista de
tecnologia que el grup classe es traslladi al taller.

7.9.5. Desdoblaments en les matèries instrumentals
Per a aquest curs es preveuen els següents desdoblaments:
− a 1r d’ESO: format per alumnat SIEI.
− a 2n d’ESO: format per l’alumnat amb necessitats educatives especials,
altres alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i
alumnat que l’equip docent consideri que requereix aquesta atenció.
− a 3r d’ESO: format per l’alumnat amb necessitats educatives especials,
SIEI i altres alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

7.9.6. Suport intensiu a l’escola inclusiva (SIEI)
Des del curs 2007-08 el centre té una unitat de suport a l’educació especial
(USEE), ara anomenada SIEI. Aquest és un recurs per afavorir la participació
de l’alumnat amb necessitats educatives especials en entorns escolars
ordinaris amb el compromís de la comunitat educativa per avançar com a
escola inclusiva.

7.9.7. Pla de suport individualitzat (PI)
El pla de suport individualitzat recull el conjunt de mesures, actuacions i suports
que l’alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars
per poder donar resposta a la seva situació singular.
L’equip docent, coordinat pel tutor/a i des d’una perspectiva inclusiva elabora
un pla individualitzat per a un alumne/a quan es consideri que per al seu
progrés són insuficients les adaptacions incorporades a la programació
ordinària o les mesures de reforç o ampliació previstes, o bé, d’ampliació en el
cas d’alumnat amb altes capacitats.
Els documents oficials d’avaluació han de fer constar les mesures adoptades
en el PI. Per a l’avaluació, la promoció i l’acreditació de l’alumne al qual s’ha
aplicat un PI s’ha de tenir en compte els criteris acordats i explicitats en el pla
de suport individualitzat.

7.9.8. Atenció individualitzada
Per tal d'atendre les necessitats de determinats alumnes del centre, s'assignen
hores d'atenció individualitzada. Es tracta d'alumnes que per avançar
positivament requereixen un acompanyament individual.
L'atenció individualitzada procura un espai per: fer un seguiment de l'agenda
escolar, supervisar la realització d'activitats, millorar la lectura comprensiva,
reforçar competències bàsiques, resoldre dubtes curriculars...
Els tutors i els equips docents proposen els alumnes susceptibles de ser atesos
individualment. La coordinació pedagògica i la CAD valoren les necessitats
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individuals i distribueixen els alumnes en funció de les seves necessitats i els
professors que tenen assignades hores per a aquesta atenció.

7.9.9. Ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
El centre compta a les aules amb instal·lacions adequades per a poder utilitzar
els recursos pedagògics que la xarxa conté i d’aules virtuals, a través del
moodle, que permeten ampliar i millorar les activitats de les matèries.
El centre disposa de tres carros amb ordinadors portàtils.
Aquests recursos ens asseguren l’ús de les noves tecnologies per aconseguir
que el nostre alumnat obtingui una competència digital adequada als nostres
temps.

7.9.10. Programes de diversificació curricular
Per a aquells alumnes que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge i
un nivell baix d’assoliment de les competències de la majoria de les matèries
en els cursos anteriors, el centre compta amb dos programes de diversificació
curricular adreçats a alumnes de 3r i 4t d’ESO: l’ESO-SEFED i el Projecte Pont.
7.9.10.1. Projecte ESO-SEFED
Aquest projecte es fa en col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei, el
Departament d’Educació i la Diputació de Barcelona. És un projecte
preprofessionalitzador. L’objectiu és que l’alumnat de 4t d’ESO adquireixi
estratègies d’aprenentatge en una empresa simulada com les que
desenvoluparien en un treball administratiu (departament de personal,
comercial i comptabilitat). La metodologia potencia la transferència dels
aprenentatges a les competències bàsiques.
La valoració d’aquest projecte es qualifica dins del currículum comú.
7.9.10.2. Projecte Pont
Aquest és un projecte que es fa en col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de
Rei des del curs 2006-07. Adreçat als alumnes amb desmotivació per l’estudi,
ofereix a aquests alumnes la possibilitat de fer algunes hores lectives en un
taller extern per tal de prendre contacte amb el món laboral i facilitar l’adquisició
de les competències bàsiques de l’ESO.
7.9.11. Aula d’acollida
Per tercer curs consecutiu, el centre compta amb una aula d’acollida, un recurs
per a l’alumnat nouvingut en l’aprenentatge de la llengua.
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7.10. Currículum de batxillerat
7.10.1. Matèries comunes de batxillerat
En el quadre següent es detalla el nombre d’hores setmanals segons matèria
comuna i curs de batxillerat.
Cursos de Batxillerat

1r

2n

Llengua Catalana i Literatura

2

2

Llengua Castellana i Literatura

2

2

Llengua Estrangera: Anglès

3

3

Educació Física

2

--

Filosofia

2

--

Ciències per al món contemporani
(Cultura científica)
Història de la Filosofia

2

--

--

3

Història

--

3

Tutoria

1

1

Treball de Recerca

(1)

Matèria comuna d’opció I i II

4

4

Matèria de modalitat

4

4

Matèria de modalitat

4

4

4 o 2+2

4 o 2+2

30

30

Matèria de modalitat o específica
Total hores setmanals

7.10.2. Matèries optatives de batxillerat
L’alumne ha de triar una de les matèries optatives de cadascun dels quatre
blocs, segons la modalitat de batxillerat escollida. Aquesta és l’organització de
matèries de modalitat i específiques del centre previstes per al curs 2021-2022.
1r Batxillerat
Ciències i tecnologia
Opció

Humanitats i ciències socials

MATEMÀTIQUES I

LLATÍ I

MATEMÀTIQUES
APLICADES CIÈNCIES
SOCIALS I

Mod 1

CIÈNCIES DE LA
TERRA (Geologia) I

FÍSICA I

LITERATURA
UNIVERSAL

ECONOMIA

Mod 2

BIOLOGIA I

DIBUIX TÈCNIC I

LITERATURA
CASTELLANA

ECONOMIA I
ORGANITZACIÓ
D’EMPRESA I

Mod 3
o esp

QUÍMICA I

TECNOLOGIA
INDUSTRIAL I

FRANCÈS

HISTÒRIA DEL MÓN
CONTEMPORANI
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2n Batxillerat
Ciències i tecnologia

Humanitats i ciències socials
MATEMATIQUES II

LLATÍ II

MATEMÀTIQUES
APLICADES CIÈNCIES
SOCIALS II

CIÈNCIES DE LA
TERRA (Geologia) II

FÍSICA II

HISTÒRIA DE L’ART

ECONOMIA D’EMPRESA II

Mod 2

BIOLOGIA II

DIBUIX TÈCNIC II
ELECTROTÈCNIA II

LITERATURA
CATALANA

GEOGRAFIA

Mod 3
o esp

QUÍMICA II

TECNOLOGIA
INDUSTRIAL II

ITALIÀ

PSICOLOGIA I SOCIOLOGIA

Opció

MATEMÀTIQUES II

Mod 1

7.10.3. Matèries optatives a l'IOC
Els alumnes de batxillerat poden optar per cursar com a màxim dues matèries
optatives a l'IOC.
Si nou alumnes del centre es matriculen a una mateixa matèria a l'IOC, no
podran realitzar-la.

7.10.4. Treball de recerca
Aquest treball constitueix una part important del currículum de batxillerat i es
treballa conjuntament i de forma paral·lela amb la resta dels crèdits comuns, de
modalitat i optatius. Equival a dos crèdits i representa el 10% de la qualificació
final de batxillerat. És necessària la seva superació per passar l’etapa.
El treball de recerca és un treball d'investigació amb què es pretén consolidar la
competència en recerca. Pot emmarcar-se dins un àmbit disciplinari o pot ser
transversal.
L'alumne de batxillerat del centre ha d'establir l'ordre de preferència dels àmbits
en què voldria treballar i, posteriorment, escollir el tema del treball entre els
temes proposats pels diferents departaments didàctics o proposar i justificar el
tema del treball que vol desenvolupar al departament didàctic corresponent.
Una vegada es determina l'àmbit o departament, l'alumne és assignat a un tutor
que orienta, que fa el seguiment de la recerca i l'elaboració del dossier de
treball i que avalua el procés atorgant una qualificació en cadascuna de les
fases establertes.
El treball de recerca té caràcter individual. En alguns casos, la dinàmica de la
recerca pot permetre o requerir grups de treball reduïts (entre dos i quatre
alumnes), però el dossier de treball i la presentació han de ser individuals.
El treball de recerca en el nostre centre té el següent calendari marc:

Finals de gener de 1r de batxillerat
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Entrega del full de tria d'àmbit del treball
Assignació del tutor
Delimitació del tema
Plantejament de l'objectiu de recerca
Primer lliurament del treball: tema,
objectiu i planificació de la recerca
Lliurament de l'esborrany del treball de
recerca
Lliurament del dossier de treball
Exposició oral del treball de recerca

Els treballs de recerca han d’introduir-se obligatòriament amb un resum o
abstract. Ha de ser un text breu (d'unes 250 paraules) que ha de sintetitzar el
contingut del treball i fer-ne ressaltar especialment els resultats o les
conclusions més importants. L'objectiu principal del resum o abstract és que el
lector del text es faci càrrec ràpidament de què hi trobarà. S'ha de redactar en
una llengua estrangera i en la llengua en què no estigui redactat el Treball de
Recerca (català o castellà).
Al web de la XTEC hi ha informació sobre normativa, orientacions i recursos
(http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/).
El treball de recerca és avaluat per un tribunal constituït pel tutor del treball i
dos professors més, intentant que un d'aquests professors sigui de l'àmbit del
treball. El tribunal avalua els aspectes formals, lingüístics i de contingut del
dossier de treball i l'exposició oral.

8. PLANS ESPECÍFICS I PROJECTES DEL CENTRE
8.1. Pla d’acció tutorial
L'institut compta amb un pla d'acció tutorial que es revisa i actualitza cada curs
escolar.
El centre entén l'acció tutorial com el conjunt d'accions educatives que
contribueixen al desenvolupament dels alumnes, el seguiment del seu procés
d'aprenentatge i l'orientació personal, acadèmica i professional i que té com a
objectiu potenciar la maduresa, l'autonomia i la presa de decisions per
aconseguir un millor creixement personal i una satisfactòria integració social.
L'acció tutorial implica:
1. l’orientació personal, acadèmica i professional.
2. la cohesió i dinamització del grup classe.
3. la comunicació del centre amb les famílies de l’alumnat.
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4. la coordinació de l’activitat educativa entre els membres de l’equip
docent.
5. la col·laboració en aspectes organitzatius del centre.

8.2. El projecte lingüístic
El Projecte Lingüístic de Centre és el marc de referència de la gestió de les
llengües al nostre institut. S’adreça a tota la comunitat educativa i ha de ser
compartit i conegut per les famílies, per l’alumnat, pel personal d’administració i
serveis i pel personal docent.
La llengua és un vehicle de comunicació i de relació entre les persones, però
també és l’instrument bàsic d’accés al coneixement i a la cultura. És a dir, és
quelcom que permet accedir a diverses maneres d’entendre la realitat i als
sabers generats per diversos grups culturals i lingüístics, i també permet
desenvolupar la sensibilitat literària i artística. Però, sobretot, la llengua és un
dels principals vehicles de socialització i d’interacció entre les persones; és un
element de mediació fonamental entre els éssers humans. En definitiva, actua
com un mitjà de comunicació que es troba al servei del nostre creixement com
a persones.

8.3. Intercanvis lingüístics
L'institut promou dos intercanvis lingüístics:
− Amb Alemanya. Des de l’any 1998 s’organitza un intercanvi anual amb
l’Institut d’ensenyament secundari KGS Stur-Brinkum.
− Amb França. L’intercanvi tindrà lloc amb l’escola francesa de LamotteBeuvron, prop d’Orleans.
Aquests curs 2021-2022, els intercanvis lingüístics tornen a quedar aturats per
la pandèmia.

8.4. El projecte de convivència
El Projecte de convivència reflecteix les accions que duem a terme per
capacitar l’alumnat i la comunitat educativa per a la convivència i la gestió
positiva dels conflictes. Aquestes accions han d’anar adreçades a la millora de
la convivència a l’aula, al centre i a l’entorn, entenent la permeabilitat que hi ha
entre aquests tres àmbits.
El Projecte de convivència té com a missió contribuir a l’èxit personal,
acadèmic, social i laboral de tot l’alumnat del centre i es proposa assegurar i
garantir la participació, la implicació i el compromís de tota la comunitat escolar,
ajudar cada alumne a relacionar-se amb si mateix, amb els altres i amb el món,
potenciar l'equitat i el respecte a la diversitat de l’alumnat en un marc de valors
compartits, fomentar la mediació escolar i la cultura del diàleg com a eina
bàsica en la gestió del conflicte i fomentar una cultura de la pau i la noLocalització
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violència, juntament amb els valors que fan possible preservar i enriquir la vida
de totes les persones.

8.4. Biblioteca escolar Puntedu
Des del 2011 la nostra biblioteca té reconeixement Puntedu. Aquest programa
suposa un impuls per a la biblioteca com a espai integrat a la vida del centre i
una dinamització del Pla de lectura.

8.5. Hora de lectura
El curs 2009-10 vàrem començar un pla de lectura que s'aplicava a tots els
nivell de l’ESO amb l’objectiu de millorar la capacitat lectora dels alumnes.
Per tal d’estimular la lectura dins l’horari lectiu hi ha una hora de lectura
setmanal en què a l’aula o la biblioteca els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO
llegeixen un llibre triat lliurement. La coordinació de l'hora de lectura vetlla per
la qualitat del desenvolupament de l'hora de lectura, les activitats
dinamitzadores de l'hora de lectura, l'aplicació dels criteris d'avaluació i
l'avaluació dels resultats finals.
Durant els anys 2012-2015 l’institut va participar en el Pla Nacional "Impuls de
la lectura: 100% lectors" presentat pel Govern de la Generalitat establint com a
objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tot l'alumnat a través de la
lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota
l'escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el
desenvolupament de l'hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la
competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per
participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

8.6. Programa de mediació
L’institut Lluís de Requesens és pioner en un Programa de Mediació entre
iguals des de l’any 1997 amb l’objectiu principal de resoldre els conflictes entre
alumnes a través del diàleg i l’autogestió. S’informa a les famílies i als alumnes
del procés de mediació i es forma, cada any, un grup d’alumnes perquè siguin
capaços d’aplicar unes tècniques i un procediment en el moment que es generi
una desavinença.
La mediació és una eina de prevenció i ajuda a crear un clima de diàleg no
només entre les persones que tenen el conflicte sinó entre tot el conjunt de la
comunitat educativa.
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8.7. Programa escola verda
L’institut Lluís de Requesens té el reconeixement d’Escola verda des de l’any
2002. El curs 2020-2021 el centre va renovar el seu reconeixement.
El projecte neix com a compromís de conscienciació ecològica en les
actuacions del centre i per fomentar actituds de respecte i cura del medi
ambient i de sostenibilitat en l’ús dels recursos naturals.
El comitè mediambiental del centre coordina accions com: el reciclatge d'oli, el
projecte nius.cat, la neteja del pati i l’entorn, la cura de les zones enjardinades,
la mobilitat sostenible, les papereres selectives al pati, l'optativa d’energies
renovables, no al paper d’alumini, el projecte de l’hort ecològic, el projecte de
reconeixement de l’entorn natural amb els alumnes de 1r d’ESO...
Amb la finalitat de vetllar pel medi ambient, volem eliminar l’ús del paper
d’alumini i dels plàstics com a embolcalls per a l’esmorzar. Per aquest motiu,
des del curs 2019-20 s’ha engegat una campanya de sensibilització i l’AFA
obsequia cada alumne/a amb un boc&roll.

8.8. Projecte Ítaca
L’institut està adherit al Projecte Campus Ítaca impulsat per la UAB. És un
programa socioeducatiu per a estudiants de secundària que té per objectiu
estimular l’alumnat a continuar estudiant després d’acabar l’etapa
d’ensenyament secundari postobligatori. El nostre centre hi participa cada any
amb un grup d’alumnes de 3r d’ESO, des del curs 2007-2008.

8.9. Projecte Creative Art Interchange
El projecte Creative Art Interchange consisteix en l'intercanvi de treballs plàstics
entre el nostre centre i un centre de Chicago. Hi participaran els alumnes de 4t
d'ESO que cursen la matèria optativa de visual i plàstica.
Els treballs dels nostres alumnes aniran acompanyats d'una explicació en
anglès de l'obra realitzada i l'intercanvi implicarà comunicació amb els alumnes
de Chicago via correu electrònic.
Tots els treballs són exposats en ambdós centres.
L’evolució de la pandèmia determinarà les actuacions relacionades amb aquest
projecte.

8.10. Diploma DELF
El centre vetlla perquè els alumnes que cursen francès com a segona llengua
estrangera es presentin a les proves que els permeten el reconeixement dels
seus coneixements de la llengua.
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El diploma DELF és el diploma oficial lliurat pel ministeri D’Educació francès per
a certificar les competències en llengua francesa dels candidats estrangers. Té
en compte les normes internacionals de disseny de proves i el Marc comú
europeu de referència per a les llengües.
Aquest certificat pot comptabilitzar com a crèdits a la universitat i puntua per a
possibles Erasmus.

8.11. Prova CANGUR
La Prova Cangur és un activitat impulsada per l'Associació internacional Le
Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de
Matemàtiques que, per aquesta raó, és l'entitat titular del Cangur en llengua
catalana. El nostre centre és seu de la realització d’aquesta prova.

8.12. Centre formador d’estudiants en pràctiques
El nostre centre és centre formador d’estudiants en pràctiques del màster de
professorat d’educació secundària i batxillerat en col·laboració amb les
diferents universitats catalanes.
Això implica que, el nostre centre pot acollir estudiants universitaris, que durant
uns mesos acompanyen el nostre professorat. El centre adquireix el compromís
d’orientar-los en l’adquisició de les seves competències professionals docents i
per a l’alumnat representa disposar de més professionals que l’ajudin en els
seus aprenentatges.

8.13. Projecte de reutilització de llibres
L’AFA, amb el suport de la direcció del centre i l’aprovació del Consell escolar,
gestiona la reutilització de llibres de text i lectures a través de l’empresa Iddink.
Aquesta iniciativa promou valors com la responsabilitat, la solidaritat i la
sostenibilitat, facilita l’adquisició dels llibres previstos per al curs acadèmic i
ofereix un estalvi econòmic i un servei de lliurament de la comanda a domicili i
de retorn gratuït.

8.14. Xarxa de competències bàsiques
Aquest curs 2021-2022 el centre reprèn la seva presència en la Xarxa de
competències bàsiques, una modalitat de formació i desenvolupament
professional dels docents basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa.
La participació del centre en la Xarxa de competències bàsiques afavoreix
l’aprenentatge i la millora professional dels docents i constitueix el centre com
una organització que aprèn.
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8.15. Programa Tenim la paraula
Aquest curs 2021-2022 l’institut participarà en el programa Tenim la paraula,
que té com a objectiu millorar la competència comunicativa dels alumnes per
augmentar-ne la capacitat de comunicació i el rendiment acadèmic, i així
afavorir-ne l'èxit educatiu.
Aquest programa segueix la línia del programa Impuls de la lectura que com a
centre vam iniciar l’any 2012 i que plantejava reduir el fracàs escolar potenciant
la lectura al llarg de tota l’escolaritat.
El programa “Tenim la Paraula” s’articula al voltant dels eixos següents: parlar i
escoltar per conviure; parlar per desenvolupar les habilitats lingüístiques; parlar
i escoltar per aprendre àrees i matèries; parlar per desenvolupar la
metacognició; parlar per expressar-se millor i crear bellesa; parlar i escoltar,
objecte de coneixement; parlar una llengua que s’està aprenent; millorar la
competència oral professional; garantir la coherència dels usos lingüístics;
avaluar la llengua oral; i facilitar recursos i aplicacions per treballar la llengua
oral.

9. SERVEIS QUE OFEREIX L’INSTITUT
9.1. Biblioteca – mediateca “Jordina Vidal”
L’institut disposa d'una biblioteca on els alumnes poden estudiar i consultar
qualsevol tipus de llibre. També hi ha un servei de préstec.
En horari de classe s’hi pot anar amb alumnes per motivar l’ús de la biblioteca i
per donar a conèixer documents que puguin ser útils, sempre que s’avisi la
persona responsable de la biblioteca.
Hi ha material informàtic i audiovisual al servei de l'alumnat que pot ajudar en la
confecció de treballs.
Any rere any s’amplia el fons de la biblioteca per al pla de lectura i les estones
lliures amb llibres de text de totes les matèries i nivells, lectures obligatòries i
lectures lúdiques.
L'horari de la biblioteca és:
Dilluns
09.30-14.30

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

09.30-14.30

09.30-14.30

09.30-14.30

09.30-14.30

La persona responsable de la biblioteca informa al claustre i als alumnes de
totes les qüestions relacionades amb la biblioteca. La biblioteca té unes normes
concretes de consulta i préstec obert a tota la comunitat educativa.
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La biblioteca del centre compta amb la figura dels delegats/des de biblioteca.
Es tracta de càrrecs voluntaris: van a la Biblioteca durant les estones d'esbarjo i
col·laboren en les tasques més mecàniques relacionades amb la catalogació
de documents (folrar-los, posar etiquetes de registre, segells...), fan punts de
llibre i etiquetes de difusió del blog, etc.
La biblioteca té un blog que està inscrit dins les biblioteques escolars Puntedu,
ja que formem part d’aquest projecte. (http://bibliorequesens.blogspot.com.es).
La biblioteca s’utilitza com a aula a l’hora de lectura i per a altres activitats que
organitza el centre.
El curs passat es van modificar molts aspectes del seu funcionament, ja que
l’espai es va haver de reconvertir com a aula a causa de les mesures de
seguretat amb relació a la COVID-19.
Enguany, la biblioteca torna a ser una aula de grup, per tant, es mantindrà el
servei de Biblioteca com a “Biblioteca nòmada” i continuarà físicament al
vestíbul.

9.2. Bar 5
El bar està obert de les 07.30 a les 13.00.
En cap cas els alumnes poden anar al bar entre classe i classe. Els alumnes
amb matèries convalidades o matriculats a l’IOC així com els alumnes de
batxillerat en absència d’un professor que no hagi deixat feina específica poden
disposar d’aquest espai.
Cada dimecres i els dies amb reunions a la tarda s’ofereix un menú al migdia.

9.3. Taquilles
El centre disposa de taquilles per deixar-hi objectes personals i llibres. Tenen
dret preferent a llogar-les els alumnes de 1r d'ESO. Les taquilles es sol·liciten a
secretaria i es paguen 12€ de lloguer per a tot l’any. Cal tornar les claus a final
de curs i, si s’han conservat perfectament, es retornen 5 €. En cas que hi hagi
més demanda de taquilles que oferta, es fa un sorteig entre qui les sol·liciten.
Aquest curs les taquilles s’ofereixen als alumnes de 1r d’ESO i als casos
justificats d’altres nivells amb l’objectiu d’evitar aglomeracions i vetllar per la
fluïdesa de la circulació de l’alumnat als passadissos.

5

Punt no vigent aquest curs per normativa COVID.
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9.4. Transport escolar
L’alumnat d'ESO del Papiol té dret a transport escolar gratuït. Aquest transport
el gestiona el Consell Comarcal.
Si queden places buides a l’autocar, es poden oferir als alumnes de batxillerat
del Papiol. Aquests alumnes hauran de pagar la quota pactada amb el Consell
Comarcal.
L’horari i recorregut de l’autocar aquest curs 2021-2022 és:
PARADA

ITINERARI MATÍ
HORA

Via servei C-1413a- Davant
Resturant TING
c.
Forques,
entre
c.
Torrenteres i c. Brasil
(parada bus)
c. Pi, 45 / c. La Vinya
(parada bus)
c. Joaquim Blume / Jaume I
(parada bus)
Av. Generalitat, 3
(parada bus)
Av. Generalitat, 51 – c.
Doctor Trueta
(parada bus)
Av. Generalitat– c. Sant
Antoni
(parada bus)
INS Lluís de Requesens

PARADA

ITINERARI MIGDIA
HORA

07.19

INS Lluís de Requesens

14.30

07.21

Via servei C-1413a- Davant
Resturant TING

14.45

07.25
07.28
07.30
07.34

07.36

07.50

c.
Forques,
entre
c.
Torrenteres i c. Brasil
(parada bus)
c. Pi, 45 / c. La Vinya
(parada bus)
c. Joaquim Blume / Jaume I
(parada bus)

14.47
14.50
14.52

Av. Generalitat, 3
(parada bus)

14.55

Av. Generalitat, 51 – c.
Doctor Trueta
(parada bus)
Av. Generalitat– c. Sant
Antoni
(parada bus)

14.57

15.00

9.5. Punt jove
El servei Punt Jove Municipal desplaça una persona cada dimarts a l’hora de
l’esbarjo per informar l’alumnat de l’institut de sortides professionals,
institucions municipals, ajudes i beques i tots els aspectes propers als
interessos dels adolescents. 6
El Punt Jove organitza junt amb la coordinació pedagògica i la coordinació
d’extraescolars xerrades a tots els nivells.
El Punt Jove participa en les jornades de portes obertes de l’ institut.
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Punt no vigent aquest curs per normativa COVID.
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10. DIFUSIÓ DEL CENTRE
10.1. Web del centre
L'institut compta amb una pàgina web que informa de les novetats relacionades
amb el funcionament del centre, que dona a conèixer activitats realitzades i que
dona accés a les aules virtuals. (http://www.lluisderequesens.net).

10.2. Xarxes socials
Des del primer trimestre de 2021 l'institut disposa de dos comptes a les xarxes
socials: Instagram (@lluisderequesens) i Twitter (@lluisrequesens). La finalitat
d'aquests comptes és informar de les novetats relacionades amb el
funcionament del centre (aquestes sempre es recullen de manera més
detallada a la pàgina web) i donar visibilitat a totes aquelles activitats que es
realitzen a l'institut, tant dins com fora de l'aula.

10.3. Adesiara
Adesiara és la revista trimestral del nostre centre. És la publicació en paper o
digital que resulta de l'esforç, la creativitat i les ganes de fer coses de l'alumnat.
Experiències, sortides, opinions, reflexions, fotografies... omplen les pàgines de
la publicació.

10.4. Blog de la biblioteca
La biblioteca de l'institut disposa d'un blog interessant amb l'objectiu de
compartir les experiències lectores i actualitzar i enriquir el plaer de la lectura.
(http://bibliorequesens.blogspot.com.es).

10.5. Jornades de portes obertes
Durant el segon trimestre, s’organitzen dues jornades de portes obertes (una
per a l'ESO i una altra per al batxillerat) per poder informar les famílies i donar a
conèixer les instal·lacions del centre.
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