
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓ 
GENERAL DE CENTRE 

CURS 2018-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INS JOAN ORÓ 



 
 
ÍNDEX 
 
A) OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 
 
B) ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 

a) Concreció de funcions en l’organització general del centre 
b) Horari general de les activitats del centre, de l’alumnat i professorat 
c) Vigilància temps d’esbarjo 
d) Regulació interna substitució del professorat 
e) Sortides/visites escolars 
f) Activitats escolars complementàries i activitats extraescolars 
g) Calendari de reunions i entrevistes amb els pares i mares 
h) Calendari d’avaluacions i lliurament d’informació als pares i mares 
i) Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de l’equip directiu i 

del professorat 
j) Activitats de formació permanent del professorat 
k) Relacions externes al centre previstes amb referència a 

col.laboracions, serveis educatius i similars 
l) Serveis escolars de centre 
m) Concreció anual dels projectes i plans de centre 
n) Aspectes organitzatius i funcionals del’acció tutorial del centre 
o) Lectures obligatòries 

 
C) ANNEXOS 
 

I. Horaris grups classe 
II. Pla d’actuació dels Serveis Educatius al centre 
III. Activitats i sortides aprovades pel Consell escolar 
IV. Calendari de curs i d’avaluacions 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A) OBJECTIUS GENERALS DE CENTRE 
 

a) Qui som? On som? Cap on anem? 

 



b) Objectius i estratègies globals per aquest curs. Indicadors d’avaluació. 
 
Són els que es resumeixen en les taules que hi ha a continuació. 
 

 



 



 



 



 



Al mateix temps concretem (en blau) les accions per aquest curs derivades 
dels objectius del PEC: 
 

 

 



OBJECTIU	1:	Generar	processos	perquè	l’alumnat	aprengui	a	aprendre	i	
desenvolupi	el	seu	esperit	crític	(per	tal	de	resoldre	problemes,	conflictes	o	
situacions	que	se	li	presentin	a	la	vida)	

Curs:	2018-19	

ESTRATÈGIES	

1.1	

La	 promoció	 de	 pràctiques	 d’aprenentatge	 competencial	 fent	 ús	 de	 les	 noves	
tecnologies	 i	 de	 diferents	 enfocaments	 on	 l’alumne	 sigui	 el	 centre	 de	
l’aprenentatge:	 metodologies	 globalitzadores,	 treball	 per	 projectes,	 treball	
cooperatiu,	aprenentatge	basat	en	problemes...	

1.2	 La	introducció	de	pràctiques	de	treball	personalitzat.	
1.3	 El	paper	actiu	del		professorat	com	a	facilitador	de	l’aprenentatge.	

1.4	
La	 reorientació	de	 l’avaluació	 com	a	eina	d’aprenentatge:	promoció	de	processos	
reflexius	 de	 què	 i	 com	 s’aprèn	 (coavaluació,	 autoavaluació…).	 Ús	 d’instruments	
diversos.	

1.5	 La	promoció	de	pràctiques	que	fomentin	l’esperit	crític	i	la	creativitat	de	l’alumnat	
generant	processos	que	activin	les	funcions	de	pensar,	percebre,	sentir	i	intuir.	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d’acceptació	

Responsable	

1.1.1	

Dur	a	terme	una	
formació	per	al	claustre	
en	treball	cooperatiu	i	
aplicar	a	l’aula	els	
coneixements	adquirits	

.Nº	tècniques	senzilles	
aplicades	reflectides	en	el	
banc	de	recursos	

.	Grau	de	satisfacció	
professorat	vers	
formació/aplicació	aula	

.	Nº	Tècniques	≥	35	

.	Grau	de	
satisfacció≥	70%	

Imma,	Jorge,	
Núria	S	

ACTUACIONS	 Temporització	 Destinataris	/	
nivell		

1.1.1.1	
Formació	d’inici	en	la	
primera	setmana	de	
setembre	

setembre	 Claustre		

1.1.1.2	
Dinamització	del	procés	
d’aplicació	a	l’aula	de	
tècniques	senzilles		

1T	 Claustre	

1.1.1.3	
Creació	d’un	banc	de	
recursos	utilitzant	
tècniques	cooperatives	

Tot	curs	 Claustre	

1.1.1.4	 ...	 	 	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d’acceptació	

Responsable	

1.1.2	
Dissenyar	un	nou	model	
organitzatiu	als	projectes	
de	3rESO	

.	Grau	de	satisfacció	
professorat/alumnat	vers	la	
nova	organització	dels	
projectes	

.	Grau	de	
satisfacció≥	60%	

Oriol,	Gemma	

ACTUACIONS	 Temporització	 Destinataris	/	
nivell		

1.1.2.1	
Creació	dels	espais	de	
coordinació	entre	el	
professorat	que	intervé	

Inici	curs	 Direcció	



1.1.2.2	

Planificació	i	portada	a	la	
pràctica	d’una	nova	
organització	i	calendari	on	
els	projectes	són	
consecutius	i	totes	les	
matèries	tenen	unes	hores	
d’intervenció	en	algun	dels	
projectes	interdisciplinaris	
i	altres	hores	de	matèria	

Tot	curs	 Alumnat	3r	ESO	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d’acceptació	

Responsable	

1.3.1	

Crear	espais	de	reflexió	
al	voltant	de	la	millora	
del	paper	actiu	del	
professorat	en	la	pràctica	
docent	

Nº	reunions	

Grau	satisfacció	professorat??	

Nº	reunions	≥	2	

	

Irun,	Emma	

ACTUACIONS	 Temporització	 Destinataris	/	
nivell		

1.3.1.1	

Realització	d’alguna	reunió	
on	es	durà	a	terme	alguna	
dinàmica	amb	el	claustre	
per	tal	de	treballar	al	
voltant	de	l’objectiu	anual	
proposat	

2T/3T	 Claustre	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d’acceptació	

Responsable	

1.4.1	

Crear	un	recull	d'eines	
que	ens	ajudin	a	dur	a	
terme	una	avaluació	
formadora,	més	que	no	
pas	finalista	

Elaboració	dels	documents	
proposats	 Sí		

Imma,		Emma	

ACTUACIONS	 Temporització	 Destinataris	/	
nivell		

1.4.1.1	
Elaboració	d’un	document	
compartit	per	tal	d’avaluar	
les	competències	
transversals	

1T	 Direcció/claustre	

1.4.1.2	 Elaboració	d’un	nou	model	
de	preavaluació	

1T	 Direcció/claustre	

1.4.1.3	 Elaboració	d’un	nou	model	
de	butlletí	d’avaluació	

1T/2T	 Direcció/claustre	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJECTIU	2:	Contribuir	en	l’educació	de	persones	perquè	siguin	més	humanes,	
compromeses	i	implicades	en	la	millora	de	la	societat		

Curs:	2018-19	

ESTRATÈGIES	
2.1	 L’acompanyament	en	els	processos	de	creixement	intel·lectual	i	personal	de	l’alumnat.	
2.2	 El	paper	actiu	i	de	col.laboració	de	les	famílies.	
2.3	 El	treball	de	la	intel·ligència	emocional	per	prendre	consciència	d’un	mateix,	regular-se	i	promoure	

les	habilitats	socials.	

2.4	 L’impuls	 de	 pràctiques	 de	 servei	 a	 la	 comunitat	 que	 promoguin	 accions	 de	
compromís	cívic	per	a	la	millora	de	la	societat.		

2.5	 L’escola	inclusiva//El	tractament	de	la	diversitat	a	partir	de	pràctiques	inclusives.	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d’acceptació	

Responsable	

2.1.1	

Promoure	tècniques	que	
ens	ajudin	a	millorar	
l’acompanyament	de	
l’alumnat.	

.	Grau	satisfacció	
tutors/alumnat	2h	tutoria	

.	Incorporació	protocol	
acompanyament	en	PAT	

.	Grau	satisfacció	
tutors/alumnat	agenda	
bambú	

.	Grau	de	
satisfacció≥	70%	

.	Sí	

.	Grau	de	
satisfacció≥	70%	

	

Gemma,	Pilar,	
Jorge	

ACTUACIONS	 Temporització	
Destinataris	/	

nivell		

2.1.1.1	 2h	tutoria	a	1r	i	2n	ESO	 Tot	el	curs	 1r	i	2n	ESO	

2.1.1.2	
Consensuar	i	redactar	un	
protocol	d’acompanyament	
de	l’alumnat	dins	el	PAT	

Durant	el	curs	 Departament	
Orientació	

2.1.1.3	

Potenciar	l'agenda	Bambú	
com	instrument	per	
plasmar	objectius	
personals,	reptes....	i	
afavorir	la	relació	alumne-
tutor	i	l'acompanyament	

Tot	el	curs	 Reunió	tutors	

2.1.1.4	

Establir	els	20'	del	Projecte	
Silencis	com	una	franja	
horària	on	els	tutors	puguin	
treure	alumnat	de	l'espai	
classe	per	tal	de	realitzar	un	
acompanyament	més	
proper	

Tot	el	curs	 Tots	tutors	i	
alumnat	ESO	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d’acceptació	

Responsable	

2.2.1	
Incrementar	la	
col·laboració	de	les	
famílies	al	centre	

.	Nº	col·laboracions	de	pares	
experts	

.	Grau	de	satisfacció		de	
famílies	participants	

.Nº	 col·laboracions	
≥4	

.	 Grau	 de	
satisfacció≥	70%	

Jordi,	Oriol,	
Núria	S	

ACTUACIONS	 Temporització	
Destinataris	/	

nivell		



2.2.1.1	
Promoure	la	"borsa	de	
pares	experts"	i	fer-los	
col·laborar	puntualment	al	
centre	

2T/3T	 Famílies	

2.2.1.2	

Fer	dues	dinàmiques	al	curs	
amb	les	famílies,	fent-los	
partícips	d'algun	tema	comú	
que	ens	preocupi	o	que	
vulguem	compartir	

2T	 Famílies	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d’acceptació	

Responsable	

2.4.1	

Crear	la	comissió	
d’Aprenentatge	i	Servei.	
Treballar	per	
sistematitzar	i	promoure	
actuacions	APS	entre	
l’alumnat		

.	Enquesta	de	satisfacció	del	
professorat	vers	el	
funcionament	de	la	comissió	

.	Nº	alumnat	de	4t	d’ESO	
participant	en	alguna	de	les	
accions	APS	

.	Nº	de	TdR	APS	

.	Nº	activitats	APS		per	al	
proper	curs	

.	Grau	de	satisfacció	
≥	70%	

.	Nº	alumnat	≥70%	

.	Nº	TdR	≥2	

.	Nº	activitats	≥1	

Gemma,	Pilar	

ACTUACIONS	 Temporització	
Destinataris	/	

nivell		

2.4.1.1	 Crear	la	comissió	d’APS	 Tot	el	curs	 professorat	

2.4.1.2	
Treball	per	a	la	millora	i	
consolidació	del	projecte	
APS	de	4t	d’ESO	

Tot	el	curs	 4t	ESO	

2.4.1.3	 TdR	APS	 Tot	el	curs	 1r	batxillerat	

2.4.1.4	
Proposta	de	noves	activitats	
relacionades	amb	APS	per	
propers	cursos	

3T	 Altres	nivells	ESO	

OBJECTIU	ANUAL	 INDICADORS	 Criteris	
d'acceptació	

Responsable	

2.4.1	
	Inclusió	del	PIM	de	2n	
d’ESO	en	les	aules	
ordinàries	

.	Enquesta	de	satisfacció	a	
l’alumnat	que	pertanyia	a	un	
PIM	

.	Enquesta	de	satisfacció	al	
professorat	implicat	en	cada	
actuació	

.	Grau	satisfacció	≥	
70%	

.	Grau	satisfacció	≥	
70%	

Emma	

ACTUACIONS	 Temporització	 Destinataris	/	
Nivell	educatiu	

2.4.1.1	

Inclusió	de	l’alumnat	que	
estava	a	1r	d’ESO	en	un	
agrupament	PIM	en	les	
aules	ordinàries	el	màxim	
nombre	d’hores	possible.	

Tot	el	curs	

Alumnat	que	
pertanyia	a	un	

agrupament	PIM	a	
1r	



2.4.1.2	
Increment	dels	recursos	
d’atenció	a	l’aula	amb	dos	
professors	dins	l’aula	
(llengua	i	música)	

Tot	el	curs	 2n	ESO	

2.4.1.3	
Desdoblament	de	la	llengua	
anglesa	i	matemàtiques	del	
grup	CAT	

Tot	el	curs	 2n	ESO	

2.4.1.4	
Desdoblament	dels	
projectes	en	anglès	i	atenció	
dins	l’aula	en	els	projectes	
en	català	

Tot	el	curs	 2n	ESO	

 
 
Mesures concretes que s’implanten (derivades de les proposades en l’AVAC 
del curs 15-16 i auditoria pedagògica curs 16-17): 
 

A. Rendiment acadèmic de l’alumnat del centre: resultats interns i externs. 
- Es continuen introduint noves estratègies, metodologies d’aula o 

altres aspectes organitzatius, per tal de continuar avançant en la 
millora de resultats interns i externs, així com prioritzant les activitats 
competencials que afavoreixen un aprenentatge significatiu. Alguns 
exemples d’això són: 
• Treball per projectes de 1r a 3r d’ESO 
• Treball per projectes de durada quatre setmanes de forma 

interdisciplinària a través de les optatives de 4t 
• Impartir en un mateix espai d’aprenentatge les dues llengües 

(català i castellà) a 1r i 2n d’ESO. Treball interdisciplinari. 
• Projecte Silencis 
• l’APS. 
• Ràtios reduïdes per grup classe: desdoblament de totes les 

matèries en tots els nivells d’ESO (de 4 a 5 grups a primer d’ESO, a 
2n d’ESO desdoblament a matemàtiques, anglès i projectes en 
anglès, dos profes dins l’aula a llengües i música. A 3r i 4t d’ESO 4 
grups de 3 línies. 

• A 1r i 2n de batxillerat: desdoblament en les llengües. 
• Desdoblament d’una de les tres hores de català i castellà a 4t 

d’ESO per treballar vers la millora de resultats de les proves de 4t 
d’ESO. 

• Dedicació d’una hora lectiva de setembre a febrer per entrenar 
la prova cientificotecnològica amb l’alumnat de 4t d’ESO. De 
febrer a juny faran una hora més d’anglès. 

• Entrenament proves de 4t dins les altres matèries donant un pes a 
la nota del segon trimestre (el que no s’avalua es devalua) 
 

- Per valorar el nivell de competències existeix un informe avaluatiu 
que s’entrega amb les notes en totes les àrees instrumentals. També 



s’utilitza rúbriques, bandes avaluatives i altres en el treball per 
competències... 

 
B. Valoració dels objectius de centre: assoliment i planificació 

- Els objectius que fan referència a la millora dels resultats de l’alumnat, 
estan reflectits en l’àmbit de les activitats educatives i també en 
l’àmbit pròpiament dit dels resultats acadèmics. 

- També es recull com a indicadors, els graus de satisfacció de 
l’alumnat i professorat en els diferents projectes que participem. 

 
C. Condicions d’equitat del centre: abandonament/absentisme, atenció a 

la diversitat i inclusió. 
 

- Continuem avançant i treballant les emocions amb l’alumnat reflectit 
en l’àmbit de creixement i desenvolupament. 

- Continuem a primer i segon d’ESO fent grups heterogenis entre grups 
WEp i CAT i els primers només se separen quan fan les matèries 
específiques del projecte en anglès.  

- Tenim grup PIM a 1r per tal d’evitar el seu abandonament i poder fer 
un acompanyament més proper i personalitzat al seu procés 
d’aprenentatge. 

- A segon d’ESO apostem per la inclusió del PIM als grups classes. 
- Grup que treballa per àmbits  amb alumnes de 3r i 4t.  
- En algunes matèries entren dos profes dins l’aula per atendre millor la 

diversitat. 
 
 
c) Actuacions per la millora dels resultats 
 
Després de l’analisis de la prova de 4t, s’ha acordat dur a terme les següents 
accions: 
 
Àrea de matemàtiques: 
El més rellevant dels resultats de les competències del curs anterior és que les 
preguntes en què s’havia de justificar i/o argumentar i fer alguns càlculs ( no 
eren tipus test)  no havien sortit bé. De fet, cap alumne les havia contestat 
correctament, o bé directament no les havien contestat. Per aquest motiu 
prenem la decisió de potenciar aquests tipus de qüestions a totes les proves i a 
tota l’eso. 
 
També es portarà a la pràctica la implantació del Jump Maths a primer i 
segon d’ESO, eina que ens permetrà treballar amb més èmfasi les 
competències bàsiques. 
 
I es continuarà amb les estratègies reflectides ja el curs passat. 
 



 
Àrea de llengua catalana: 
 
Un cop analitzats els resultats de les proves de Competències bàsiques de 4t 
d’ESO del curs 2017-2018 en la matèria de llengua catalana, els membres del 
departament de català extreuen les conclusions següents: 
El nostre centre se situa en la franja del nivell Mitjà-alt. Per damunt dels centres 
de la mateixa complexitat i més o menys en la línia de la mitjana de tot 
Catalunya. 
Pel que fa als diferents grups de 4t d’ESO, cal remarcar el nivell ALT del grup 4t 
C, el nivell MITJÀ-ALT del 4t A, el nivell MITJÀ-BAIX , però ratllant el MITJÀ –ALT, 
del grup 4t B, i el nivell BAIX de 4t D. 
Constatem el que ja sabíem d’antuvi: hi ha diferències notables entre 
l’alumnat dels diferents agrupaments. Ara bé, la mitjana global és de MITJÀ-
ALT. 
Si entrem a considerar les competències lingüístiques avaluables en la prova 
de Competències bàsiques observem que hi ha un 20% de l’alumnat amb 
mancances en la comprensió  lectora i un 12,9% que se situa en el nivell baix 
en l’expressió escrita enfront d’un 40% que obté un nivell alt. 
Revisant els diferents ítems de la prova del curs 2017-2018 veiem que els erros 
més freqüents són deguts a la manca d’atenció. (Per exemple, el fet de no 
adonar-se d’una resposta que apareixia ja escrita al marge del text). 
Creiem que cal insistir en l’esforç i en la pràctica de la lectura comprensiva de 
textos mitjans i llargs  per reforçar l’hàbit lector i, sobretot, la concentració 
individual en una tasca concreta i en un temps marcat. 
En l’apartat de l’expressió escrita, malgrat haver obtingut bons resultats, cal 
remarcar que el punt feble és l’ortografia. 
El nostre departament constata que l’alumnat en general no dona la 
importància adequada a aquest aspecte de la seva expressió comunicativa i 
molts d’ells arriben a l’institut amb força interferències lingüístiques amb el 
castellà. 
Caldria, des de 1r d’ESO, posar èmfasi en la correcció lingüística i en la 
diferenciació clara entre les dues llengües majoritàries. Ens estem trobant amb 
alumnes que tenen un bon nivell expressiu en català, però massa dubtes i/o 
errors ortogràfics. 
Convé treballar més a fons aquest aspecte de la comunicació escrita utilitzant 
diferents recursos i donant-li des de la matèria de llengua catalana i des de la 
resta de matèries curriculars la importància i el pes avaluatiu que es mereix. 
 
Àrea de llengua castellana: 
 
ANÀLISI DE RESULTATS 
 

- Es considera que els resultats obtinguts pels nostres alumnes són 
correctes i es situen en la mitjana de Catalunya. 



- Observem que és a l’apartat de la comprensió lectora on aquets són 
més fluixos i millorables. 

- Cal destacar que alguns alumnes no van realizar la prova amb la 
seriositat necessària i això va incidir en el resultat final de les mateixes. 

 
PROPOSTES DE MILLORA 
 

- Incidir més des de Primer d’ESO en l’apartat de la comprensió lectora. 
- Utilitzar la prova oficial com un control més de la materia, amb nota 

quantificada, per tal de que tots els alumnes es prenguin aquesta prova 
externa amb la seriositat requerida. 

 
Àrea de llengua anglesa: 
      
El resultats de la prova avaluativa de l’alumnat de 4t ESO està en la línia de la 
mitjana de Catalunya, i per sobre de la mitjana dels centres amb una mateixa 
complexitat, especialment pel que fa a la comprensió oral. Els resultats són 
més alts que en anys anteriors i més de la meitat de l’alumnat de 4t aprova les 
proves. 

L’aspecte en el que el centre està una mica per sota i que caldrà millorar és el 
següent: 

• Comprensió lectora: fer inferències i comprendre i interpretar el sentit 
 

ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROPOSATS EL CURS PASSAT 

Valorem molt positivament el desdoblament que vam fer l’any passat per 
ajudar a l’alumnat a enfrontar-se a la prova d’expressió escrita. Creiem que 
gran part de la millora en aquesta destresa prové d’aquest acompanyament 
més personalitzat de l’alumnat. Aquest curs, apart de seguir amb el portafolis 
d’escriptura, inclourem activitats de comprensió escrita i en especial 
treballarem la inferència en la comprensió. 

 

OBJECTIUS I INSTRUMENTS 
 

OBJECTIUS 
INSTRUMENTS 

1.- Reflexionar en els models 
d’escriptura. 
 

Carpeta d’aprenentatge que 
inclou treball de reflexió sobre 
l’expressió escrita a cada unitat 
seguint el procés d’escriptura. 



2.- Estimular la creació de textos 
propis. 
 

Participació premi Agustí Ricart 
Escriptura d’un text propi per unitat 
com a mínim. 

3.- Sistematitzar les estratègies de 
comprensió oral i escrita. 
 

Explicació de com comprenen un 
text escrit (context, paraules clau, 
preguntes, etc.) 

4.- Discriminar l’ús dels traductors 
online. 
 

Aplicació d’una unitat didàctica 
sobre els traductors online. 
 

5.- Promoure l’ús del corrector dels 
processadors de textos per millorar 
la ortografia. 

Valoració de l’ús del corrector 
abans de lliurar un text escrit per a 
ser avaluat. 

6.- Proporcionar feedback 
individual en 
els textos escrits i en les 
produccions escrites 

Presència de dos professors a 
l’aula en una de les sessions de 4t 
ESO. 

7.- Incentivar l’esforç de l’alumnat 
per fer unes proves de 
competències bàsiques 
adequades al seu nivell 

Valoració en un 10% de la nota del 
tercer trimestre la qualificació 
obtinguda en les proves de 
competències bàsiques 
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B) ASPECTES ORGANITZATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
b.1) Organització dels agrupaments dels alumnes 
 
El nombre de grups per aquest curs escolar és: 
ESO:  
1r: 4 (dels quals es desdobla a 5) 
2n: 4 
3r: 3 (es desdobla a 4)  
4t: 3 (es desdobla a 4) 
Batxillerat: 
1r: 2 
2n: 1 
CFGM de Conducció d’Activitats en el medi natural: 
1r: 2 
CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives: (LOGSE) 
2n: 2 
CFGS de Condicionament Físic: (LOE) 
1r: 1 
CFGS d’Animació d’Activitats Fisicoesportives: (LOE) 
1r: 1 
Curs de Preparació Accés als CFGS (CPiG): 1 
EREE diürn: 
1r nivell: 1 (LOGSE) 
2n nivell: 1 (LOGSE) 
EREE tarda: 
1r/2n nivell: 1 (LOE) 
 
CONCRECIÓ DEL TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT A L’ESO: 
Es fa a la preparació del curs, tenint en compte les necessitats detectades. 
Totes aquestes mesures s’atenen, s’organitzen, planifiquen i avaluen a proposta dels 
equips docents, des de la Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD),  integrada per la 
Directora que la presideix, la Coordinadora pedagògica, la Tècnic d’Integració Social 
del centre, el i les orientadores educatives, els professionals de l’Equip d’Assessorament 
Psicopedagògic (EAP), la Coordinadora  d’ESO, la Coordinadora de llengua, 
interculturalitat i cohesió social del centre. 
 
Els equips docents consolidats i compromesos,  donen solidesa al centre i fan que el  
Projecte Educatiu s’enforteixi i sigui  un veritable vector per a la millora. 
 
El compromís de les famílies —formalitzat com a carta de compromís educatiu— i el 
seguiment familiar que fa la Tècnica d’integració social, són factors imprescindible per 
millorar els resultats educatius. Els tutors i les tutores són el vincle entre el centre educatiu 
i les famílies. La seva tasca es informar-les, orientar-les, assessorar-les i, sobretot, generar-
hi expectatives d’èxit educatiu. 
 
Aquest curs les mesures d’atenció a la diversitat previstes són les següents: 
 



Aula Ordinària (Programació multinivell i canvi metodològic) 
Les primeres mesures d’atenció a la diversitat de necessitats dels alumnes a cada classe  
a l’institut Joan Oró són el conjunt d’estratègies que adopten els professors de les 
diferents matèries per ajustar la programació a les necessitats de tots els alumnes del 
grup, ja que aquests ja preveuen, en les seves programacions l’atenció a alumnes amb 
diferents nivells, motivacions i recursos personals i acadèmics. En aquest sentit cal dir 
que la metodologia  es considera una peça clau per tal d’atendre la diversitat a l’aula 
ordinària i actualment, els equips docents del centre, estan fent un veritable esforç per 
tal d’introduir aquest canvi metodològic a través del treball cooperatiu, la realització de 
projectes interdisciplinaris… 
 
Més d’un professor a l’aula 
Aprofitant la figura d’orientadors educatius, els professors saben que, sempre que ho 
necessitin, ja sigui per la metodologia que volen emprar, la complexitat de treballar 
algunes competències bàsiques en grups molt diversos, amb alumnes amb dificultats;  
poden comptar amb el suport de l’orientadora educativa del centre. Prèviament hi ha 
una coordinació del que es treballarà i les metodologies que s’utilitzaran a la vegada 
que es distribueixen els rols dels dos professionals dins l’aula. 
 
Creació de 4/5 grups classe de 1r a 4t d’ESO 
Per tal d’atendre millor a la diversitat de l’alumnat, s’ha decidit  distribuir els alumnes en  
grups classe desdoblats i així obtenir grups més reduïts d’alumnes per tal de conèixer-los  
i atendre’ls millor. 
 
TREBALL PER ÀMBITS A TERCER D’ESO 
En un grup de tercer d’ESO es treballarà per àmbits de manera que realitzaran: 
Àmbit lingüísitc (3h anglès, 4h català, 4h castellà)  
Àmbit científictecnològic ( 4h mates, 5h ciències-tecno, 2 socials)  
Àmbit artístic i motriu ( 2h EF, 1h música, 1h visual i plàstica) 
1h tutoria, 1h de cultura i valors ètics i 2h optativa 
 
 La realització de Plans Individualitzats 
Quan, després d’una valoració conjunta del professorat  i especialistes que atenen un 
alumne o alumna concrets, es considera que per al seu progrés són insuficients les 
adaptacions incorporades a la programació ordinària i les mesures de reforç o 
ampliació previstes, el centre té prevista la realització d’un  pla individualitzat (PI) per 
aquell alumne, on es  recullen  el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que 
l'alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars. 
 
Atenció Individual 
El centre, mitjançant les intervencions de la TIS del centre, l’orientadora educativa i els 
especialistes de l’EAP, preveu l’atenció individual en aquells casos en els quals es 
consideri adequat fer un seguiment molt més exhaustiu i personal perquè  presenten 
dificultats a nivell personal, familiar i/o curricular. 
 
Igualment l’orientadora educativa realitza atencions individuals, en petit grup o amb el 
grup sencer i depenent de les necessitats del centre farà:  
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1.- Impartició d’hores de classe a grups de reforç d'alguna de les matèries 
instrumentals preferentment a primer cicle. 
2.- Atenció individual centrada en el reforç de matèries, orientació, treball 
d’hàbits i estratègies d’estudi, ja sigui a nivell individual o en petit grup. 
3.- S’oferta també als professors, la possibilitat d’entrar com a segon professor a 
l’aula sempre que ells ho necessitin per dur a terme alguna activitat concreta, i/o 
aplicar una nova metodologia. 
4.-Suport al PAT. 
 

Així mateix les funcions de la TIS al centre són: 
En relació a l’alumne: 

-          Acompanyament individual amb l’alumne en la resolució de conflictes ( 
familiars, personals, etc…) 
-          Acompanyament individual amb l’alumne en el desenvolupament de les 
habilitats d’autonomia personal i social. 
-          Acompanyament individual amb l’alumne en les situacions d’absentisme 
escolar. 
-          Participació en el projecte d’Aprenentatge i Servei “ Gira’m el món”.   

En relació la família: 
-          Participació/ acompanyament  en el projecte de socialització de llibres. 
-          Acompanyament i orientació familiar en el procés d'integració social dels 
joves. 

En relació altres recursos: 
-          Coordinació amb els serveis externs / entorn 

 
Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) 
El centre hi té derivats alumnes que a més d’un retard en els aprenentatges presenten 
de manera reiterada i contínua desajustos de conducta greus, absentisme injustificat o 
rebuig escolar que posen en perill la convivència al centre. En ella se’ls ofereixen 
activitat específiques adaptades a les seves necessitats i s’estableix una coordinació 
sistemàtica amb els tutors del centre de cadascun dels alumnes. Es contempla la 
possibilitat de derivar altres alumnes a la UEC durant el curs.   
 
Programes de formació i inserció 
El centre hi deriva  alumnes de segon cicle d'ESO, que demanen un ensenyament més 
personalitzat i més flexible i un aprenentatge pràctic, vinculat i encaminat al món 
laboral. 
 
ALTRES 
A principi de curs, tots aquests alumnes entreguen els deures d’estiu que l’escola els ha 
manat. Els tutors els recullen i comparteixen els resultats amb el professorat de cada 
matèria que els té en compte en l’avaluació inicial.  
 
 
b.2) Concreció de funcions del personal en l’organització general del 
centre 
 
Els òrgans de govern i de participació en el control i la gestió del nostre centre són: 



 
Ø Unipersonals de govern, que corresponen a: Directora, Cap d'Estudis, Cap d'Estudis 

Adjunt, Cap d'Estudis de FP, Coordinadora Pedagògica i Secretari. 
 
Ø Els de participació en el control i la gestió del centre corresponen a: Consell Escolar i 

Claustre de professors/es. 
 
· Són membres del Consell Escolar la Directora que en serà la Presidenta, la Cap 

d'Estudis, el Secretari del Centre que actuarà amb veu però sense vot, sis 
representants del professorat, tres representants de l´alumnat, dos representants 
dels pares, 1 representant de l’AMPA,  un representant del PAS, i un regidor de 
l'Ajuntament 
 

· Són membres del Claustre de Professors/es tots els/les professors/es del Centre. 
 

· Els òrgans unipersonals de coordinació són els següents: 
 

§ Coordinació d'ESO 
§ Coordinació de Batxillerat 
§ Coordinació de Cicles 
§ Caps de Departament i de Seminari 
§ Coordinadors d’equips de treball interdisciplinari 
§ Tutors/es de grup 
§ Coordinació d'informàtica 
§ Coordinació de riscos laborals 
§ Coordinació del Pla Estratègic d’Esport Escolar 
§ Coordinació LIC 

 
 
Els tutors de 1r i 2n d’ESO tindran tres hores lectives de reducció (dues hores amb el grup 
classe i una d’atenció a les famílies). A més a més tindran dues hores més de dedicació 
no lectiva al centre (una de les quals és la reunió de tutors i l’altra de tasques de 
tutoria). 
Els tutors de 3r, 4t d’ESO i batxillerat  tindran dues hores lectives de reducció (una hora 
marcada en el currículum amb el grup més l’hora d’entrevistes amb famílies). A més a 
més tindran dues hores més de dedicació no lectiva al centre (una de les quals és la 
reunió de tutors i l’altra de tasques de tutoria). 
Els tutors de cicles tindran 1h lectiva per dedicar a les tasques de tutoria. 
 
Ø Els 62.5 professors del centre (en plantilla) s'agrupen i es coordinen de manera 

flexible depenent de les necessitats requerides ja sigui amb els companys de la seva 
àrea (departaments o seminaris), amb l’equip de treball amb el qual comparteix 
algun projecte globalitzador interdisciplinaari o bé amb l’equip docent que intervé 
en un grup. 
 

Equips docents: Tots els professors d'un mateix grup d'alumnes constitueixen un equip 
docent, coordinat pel corresponent tutor. Actualment tots els professors d’ESO i 
batxillerat pertanyen a dos equips docents. N’hi ha un per cada nivell. Es penja l’acta 
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dels acords a intranet així tots els professors que donen classe a aquell nivell però no 
pertanyen a l’equip docent poden estar assabentats de les decisions preses. 
 
Equips interdisciplinaris: són els equips de professorat que el seu nexe d’unió és el treball 
interdisciplinari i que per això és essencial la seva coordinació. 
 

- Projectes de 1r 
- Projectes de 2n 
- Projectes de 3r 
- Treball interdisciplinari de llengües 
- Treball interdisciplinari CAT-CAS 
- PIM 1r 
- PIM 3r-4t 
- Equip projectes PIM 
- Equip projectes interdisciplinaris 4t ESO 
- Humanístic 
- Artístic i psicomotriu 

 
Comissions de treball: són equips de professorat que treballen en un tema específic. Les 
comissions vigents són: 

 
- De premsa i projecció externa 
- De festes 
- De relació i comunicació interna 
- Consciència plena a l’aula 
- Revista 
- APS 
- PEC 

 
Tant el professorat que pertany a una comissió, com els que tenen encomanada una 
tasca de direcció, tindran destinada una hora no lectiva de dedicació al centre a 
realitzar la feina.  
 
 
A part el centre col·labora en diferents xarxes: 

- GEP 
- Xarxa de Centres Innovadors 
- Xarxa Congrés de Joves Científics 
- Xarxa CB 
- Equip impulsor EN21 
- Xarxa local EN21 

 
Comissió Pedagògica:  
Hi assisteixen directora, cap d'estudis, coordinadora pedagògica, caps de 
departament, coordinadors d’equips de treball interdisciplinari, coordinadora d'ESO i 
coordinadora de batxillerat. 
 



El professorat que porti la tutorització de tres o més treballs de recerca, tindrà la 
dedicació d’una hora no lectiva a aquesta tasca. 
 
· Els membres del Personal d’Administració i Serveis són: dos administratius, tres 

conserges, una persona laboral de neteja, una Tècnica Integradora Social i un 
oficial de 1a jardiner. 

 
 
b) Horari general de les activitats del centre, de l’alumnat i professorat 
 
En tots els estudis es treballa en un règim de permanència d'horari intensiu per facilitar el 
transport, l'estudi i les activitats extraescolars dels alumnes. Els Ensenyaments de Règim 
Especial d’Esports s’imparteixen en horari de tarda fins a les 21h i també en règim diürn 
intensiu el nivell 1 i 2. 
 
L’horari d’inici de les classes és a les 8:30h. Es fa blocs de dos hores de classe separats 
per dos esbarjos. La majoria dels estudis acaben les classes a les 15:00h. 
 
 
c) Vigilància temps d’esbarjo 
 
En els esbarjos el professorat de guàrdia haurà de fer baixar l’alumnat que quedi pels 
passadissos cap al pati o bé al passadís de la biblioteca. Els alumnes de batxillerat i de 
cicles podran quedar-se dins la classe treballant o bé asseguts als bancs del passadís. Al 
mateix temps si veu alguna classe oberta la tancarà (tot i que és responsabilitat del 
professor sortint de l’aula).  

Per tal de vetllar perquè els alumnes d'ESO no tornin a pujar a les aules, fins que no soni 
la música que indica que cal començar a preparar-se per a la nova classe, un o dos 
dels professors de guàrdia se situaran estratègicament en el replà del primer pis, 
controlant les escales.  

La resta dels professors de guàrdia sortiran al recinte del camp escolar per vigilar que no 
hi hagi cap incident. Un d’ells anirà a les grades i la resta es situarà pels voltants del 
nostre centre. 

d) Regulació interna substitució del professorat 
 
1.- El professorat de guàrdia mirarà el full de faltes de professors/res per al dia que li 
pertoqui i faran les substitucions corresponents de forma rotativa.  
 
2.- Cada professor/a de guàrdia consultarà el llibret dels horaris per saber quin grup ha 
de substituir.  
 
3.- Cada professor/a durant l’hora de guàrdia podrà saber on són els altres professors. 
Per això figurarà a la sala de professors un llibret amb els horaris de tots ells. 
 
4.- Si no està notificada cap falta de professors vetllarà perquè en totes les 
dependències del centre els alumnes estan a la seva aula amb normalitat.  
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5.- Tot el professorat tindrà penjat a la intranet dins de cada matèria, material de treball 
pels seus alumnes per aquells casos que hagin de substituir la seva absència. 
El professorat de guàrdia serà l’encarregat de passar llista a través de la intranet, 
buscant la sessió del professor i  transmetre la feina encarregada als alumnes 
corresponents. 
 
6.- A cada hora lectiva es procurarà que hi hagi, almenys, tres professors de guàrdia i 
mai n’hi haurà menys de dos.  
 
7.- Els alumnes que no tinguin classe romandran a l’aula per estudiar o treballar, tot 
respectant el silenci de les altres classes. En cap cas no es portarà els alumnes a la 
biblioteca a no ser que el nombre de professors de guàrdia sigui inferior al nombre de 
grups que s’ha de guardar i en aquest cas un professor de guàrdia caldrà que se’n faci 
càrrec. 
Els alumnes del cicle superior podran marxar a casa o romandre a la classe però en 
cap cas estar al passadís. 
 
8.- El professorat de guàrdia farà diversos recorreguts pel Centre per tal de comprovar i 
resoldre qualsevol possible incident. 
 
9.- El professorat de guàrdia signarà en el full de guàrdies per justificar la seva 
assistència. Les hores de guàrdia seran incloses en la dedicació de cada professor/a i, 
per tant, són d’obligat compliment com la resta de les hores. 
 
10.- El professor/a de guàrdia no podrà marxar del Centre a no ser que sigui com a 
exigència de la seva responsabilitat de guàrdia: per exemple, quan hagi 
d’acompanyar algun alumne a l’hospital en haver patit un accident. En aquest cas 
seguirà el procediment d’actuació següent: 
 
1.- Avaluar la gravetat de l'accident per determinar els passos a seguir: 
 
A- Si l'accident es considera lleu, es realitzen els primers auxilis i es dóna per finalitzada 
l’actuació. 
B- En cas que l'accident es consideri greu però traslladar-lo en taxi no ha de suposar un 
agreujament de les lesions, s'acompanya l'accidentat a consergeria per traslladar-lo a 
un centre mèdic. 
C- Si al contrari, l’accident es considera molt greu i les lesions poden agreujar-se en el 
trasllat, s'esperarà al costat de  l'accidentat, sense moure’l,  a l'espera de l'ambulància.  
 
En cas de dubte entre els supòsits B o C, s'optarà pel C. 
 
2.- En el cas B, el professor que feia classe a l’alumne o el que estigui prop de 
l’accidentat trucarà a consergeria per avisar dels fets i notificarà el nom de 
l'accidentat.  
 
3.- En el cas C, el professor que es trobi al lloc de l’accident, no es mourà del costat de 
l’accidentat, evitarà l’aglomeració de testimonis, tranquil·litzarà la víctima, i dirà a algú 



del seu entorn (professor o alumne que avisi a la consergeria el més ràpid possible, 
iniciant els primers auxilis si fos possible/necessari). 
 
3.- A consergeria sol·licitaran el mitjà de transport. Del cost del viatge en taxi se’n farà 
càrrec el centre, que abonarà l’import al professor de guàrdia acompanyant (cal 
demanar una factura o justificant). 
 
Consergeria traslladarà l'avís:  

a) als pares o tutors legals, que hauran d’acudir a l’hospital i fer-se càrrec del seu fill/a. 
En casos d’accident molt greu serà la direcció del centre qui avisarà a la família.  

Quan els pares o tutors legals hagin arribat a l’hospital, el professor de guàrdia tornarà 
al centre, també en taxi, i esborrarà el seu nom del full de guàrdies per notificar el seu 
retorn al centre. 

b) a secretaria, perquè comencin a preparar la documentació de l'assegurança 
escolar 

c) al professorat de guàrdia, perquè un d’ells pugui acompanyar l'accidentat. Els altres 
professors de guàrdia anotaran en el full de faltes de professors l’absència del seu 
company/a durant les següents hores de classe  perquè el puguin substituir. 

d) a direcció, que estarà pendent de tot el procés. 
 
En el supòsit C, una vegada realitzats els quatre avisos, si l’accident a esdevingut al 
pavelló, un conserge agafarà les claus del Camp Escolar i anirà a obrir la porta de 
vehicles del carrer Ton Sirera (costat de l’INS Gili Gaya), on esperarà l'ambulància fins 
que arribi. Tot seguit, acompanyarà l’ambulància fins al pavelló per dins del pati.  
La porta corredissa gran del pavelló ja estarà oberta per permetre l’accés al seu 
interior. D’això, se n’ha de responsabilitzar el professor del grup. 
 
Si algun avís es demora, cal prioritzar baixar a obrir la porta del carrer Ton Sirera. 
Tanmateix, aquests avisos es continuaran realitzant per part de l’altre conserge, o en 
cas de trobar-se sol, es comunicarà a direcció o a secretaria perquè es pugui finalitzar 
la tasca dels avisos. 
 
4.- El professor de guàrdia es traslladarà al més aviat possible fins al lloc on es trobi 
l'accidentat. 
 
5.- Els administratius, quan tinguin la documentació preparada, la portaran al lloc on es 
trobi l’accidentat. 
 
 
Atenció fora de l’horari lectiu, dels alumnes accidentats al centre: 
Si passades les 15h, quan finalitza l’horari lectiu , la família no ha acudit a l’hospital per 
fer-se càrrec del seu fill/a, el professorat de guàrdia que l’haurà acompanyat trucarà a 
l’institut per localitzar algun membre de l’equip directiu perquè se’n faci responsable 
des d’aquell moment.  
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El membre de l’equip directiu anirà al centre d’hospitalització, i, si passat un temps 
prudencial i lògic d’espera, la família encara no s’ha posat en contacte amb el centre 
per donar alguna explicació que justifiqui el seu retard, i, per tant, no ha acudit a 
l’hospital, s’haurà d’avisar la guàrdia urbana (segons les indicacions del Departament 
d’Ensenyament), i aquesta activarà el seu propi protocol d’actuació per a aquests 
casos.  
 
 
e) Sortides/visites escolars 
 
Totes les sortides han d’estar aprovades pel Consell escolar del centre (veure annex IV). 
 
Pel que fa a les excursions seguirem la següent normativa: 
 
1.- Condicions generals 
Les excursions en què participen professors/es i alumnes fomenten la convivència, 
l’educació i el respecte entre persones. 
Es tracta en aquesta normativa de les excursions que ocupen dies lectius i, per tant, 
s`interfereixen amb el desenvolupament de les activitats acadèmiques normals. 
 
2.- Participació del professorat 
El nombre mínim exigit de professors/es per autoritzar l’excursió és d’un  per cada grup 
de 20 alumnes, i mai inferior a dos. Aquest nombre podrà ser superior quan 
circumstàncies especials ho aconsellin i així ho entengui la Junta Directiva. Molt 
excepcionalment, per acompanyar grups molt reduïts d’alumnes, la junta directiva pot 
decidir que hi vagi només un professor acompanyant. 
 
3.- Participació de l’alumnat 
El nombre d’alumnes no serà inferior a 20. Excepcionalment, però, en els casos 
d’assignatures amb un nombre reduït d’alumnes (algunes optatives, ...) o en 
determinades circumstàncies, es pot permetre una sortida amb menys alumnes si així ho 
considera la Junta Directiva. 
 
4.- Subvencions 
En general les excursions seran pagades pels alumnes que hi participin. Això, no obstant, 
el Consell Escolar pot acordar donar subvenció econòmica en determinats casos.  
L’AMPA del Centre pot concedir les subvencions que cregui oportunes. En aquest sentit 
la Junta Directiva del Centre i de l’AMPA tenen un acord preestablert per a la 
subvenció d’algunes subvencions a tots els nivells i estudis del centre. 
 
5.- Calendari 
Les excursions que ocupin diversos dies lectius es programaran intentant fer-les coincidir 
en una mateixa setmana (normalment s’estableix al calendari per abans de la setmana 
santa) amb el propòsit d’interferir el mínim amb la resta de les activitats lectives. 
 
6.- Reglament 



Els/Les professors/es que organitzin una excursió podran establir un reglament propi de 
comportament que serà d’obligat compliment per part de tots els participants. Cas 
d’existir, serà aprovat per la Junta Directiva 
 
7.- Tipus d’excursions 
 
7.1.  De Tutoria  
Són  excursions per afavorir la convivència i el coneixement mutu entre els alumnes i el 
professorat d’un grup. Duren almenys un dia lectiu. Donat el seu caràcter, l’assistència 
dels/de les alumnes ha de ser  majoritària. Els/les professors/es acompanyants han de 
ser del grup, incloent-hi, a ser possible, el/la professor/a-tutor/a. 
L’organització serà compartida entre els tutors dels grups i els membres de la Junta 
Directiva corresponent segons els diferents nivells educatius (ESO, Batxillerat i cicles).. 
 
7.2 Excursions culturals 
Són excursions organitzades per un departament o més, i que donat el seu interès 
cultural, són incloses a la programació de l’assignatura corresponent. 
El seu caràcter obliga a una assistència de l’alumnat majoritària i que els/les 
professors/res acompanyants siguin de la matèria que l’organitza. 
En aquest cas la durada i freqüència són variables i les propostes seran estudiades per 
la Junta directiva i aprovades pel Consell Escolar. 
Els documents que s’han de lliurar en fer la proposta a l’equip directiu, seran els 
mateixos que en el cas d’una excursió de tutoria, afegint-hi la proposta didàctica que 
la justifica. L’itinerari ha de ser detallat amb informacions concretes relatives al nom i 
categoria dels hotels, hores de temps lliure, règim alimentari, ... 
En el cas que la durada prevista sigui superior a tres dies, serà preceptiu que els/les 
professors/res organitzadors informin detalladament als pares dels/de les alumnes 
participants. 
 
7.3 Excursió de final d’estudis 
Pel que fa a excursions de final de curs, es podran fer: una al final de 4rt d’ESO, una al 
final de 2n de Batxillerat i una al final de 2n de cicles formatius, sempre  quan hi hagi 
quòrum suficient de participació. 
La Junta Directiva procurarà encarregar la seva organització a un professor del centre 
(preferentment el coordinador d’activitats). El viatge ha de comptar amb l’aprovació 
del Consell Escolar, que serà denegada quan s’estimi que l’excursió no té elements 
formatius. 
Així mateix, el Consell Escolar, a proposta del Cap d’Estudis, podrà denegar 
l’autorització per a realitzar el viatge de final del curs a qualsevol alumne amb 
antecedents de mal comportament considerats de risc per a la bona convivència del 
grup i el correcte desenvolupament de les activitats programades. L’alumne afectat, 
representat pel seu tutor acadèmic, podrà presentar davant al Consell Escolar les 
al·legacions que estimi oportunes. Els alumnes autoritzats a efectuar l’excursió de final 
de curs, podran organitzar, sota la seva responsabilitat o la dels pares o tutors legals 
quan siguin menors d’edat, activitats dirigides a recaptar aportacions voluntàries que 
els ajudin a finançar el seu viatge, sempre que es compleixin els següents 
condicionaments: 
No interferència en l’activitat acadèmica del centre. 
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Respecte de la llei, i obtenció dels permisos administratius preceptius, quan s’escaigui. 
Destinació exclusiva de les aportacions obtingudes a les despeses d’organització i 
realització del viatge. 
Els documents que s’han de lliurar a Direcció són els mateixos que en el cas de les 
excursions culturals. 
Un cop sigui aprovada l’excursió, els pares seran informats de tots els detalls per part 
dels organitzadors/res. 
 
7.4 Dietes del professorat. 
Els professors que acompanyin alumnes en les activitats autoritzades pel Consell Escolar, 
a realitzar fora del centre, així com els que realitzin encàrrecs de serveis determinats per 
la Direcció, tindran dret a cobrar les dietes que escaiguin sempre que hi hagi hagut una 
despesa. 
En el cas de les despeses de les activitats s’incorporaran com una despesa més de 
l’activitat, i en el cas dels encàrrecs de la Direcció, es consideraran despeses de centre. 
En el cas d’activitats de matí i tarda, o de tarda i nit, es pagarà mitja dieta. En activitats 
de matí a nit, es pagarà una dieta complerta. 
Si l’Institut o l’AMPA determinen alguna subvenció aquesta serà independent de les 
dietes del professorat i es restarà de l’import total de l’excursió. 
 
 
f) Activitats escolars complementàries i activitats extraescolars 
 
En el centre, conjuntament amb la resta de centres del camp escolar, realitzen 
activitats extraescolars de caire esportiu i altres. En alguns esports es fan competicions 
en l’àmbit escolar. Els horaris d’aquestes activitats són a partir de les 15:45h, un cop han 
finalitzat les classes i han pogut dinar. L’AMPA és la responsable de l’organització de 
totes elles. 
 
 
g) Calendari de reunions i entrevistes amb els pares i mares 
 
A final de juny, principi de juliol es realitza una entrevista individual amb les famílies de 
tots els nois i noies preinscrits al centre d’ESO i batxillerat. 
 
A l’octubre es fa la reunió general d’inici de curs amb totes les famílies.  La seva finalitat 
és donar a conèixer els projectes de centre pel nou curs escolar que comença i a 
continuació cada tutor els hi fa un traspàs d’informació bàsica referent a criteris 
organitzatius i pràctics en referència al grup classe. 
 
Durant el curs cada tutor realitza entrevistes individualitzades amb les famílies per parlar 
de fets concrets de cada alumne. També es realitzen diversos contactes telefònics o 
per mail amb les famílies, segons necessitat.  
 
Un altre vincle amb les famílies és la comunicació via web, a través de l’EVA (Entorn 
Virtual d’Aprenentatge) on aquestes poden consultar, a qualsevol moment del dia,  les 
faltes d’assistència, retards, el seu treball d’aula...  



 
 
h) Calendari d’avaluacions i lliurament d’informació als pares i mares 
 
El calendari d’avaluacions es pot consultar a l’Annex V. 
A les famílies d’ESO i de batxillerat  s’envia dos informes d’avaluació per trimestre, 
menys el tercer trimestre que ja només es dóna l’informe de notes. 
Pel que fa als cicles formatius, un informe d’avaluació cada trimestre. 
 
 
i) Calendari de les reunions dels òrgans de govern, de l’equip directiu i del 
professorat 
 
Es realitzarà una reunió del claustre de professors i una del  consell escolar a l’inici i al 
final de cada curs escolar i almenys una reunió cada trimestre. 
L’equip directiu es reuneix cada dilluns al matí i si és necessari també el dijous al matí. 
El professorat es reunirà per departaments o/i equips interdisciplinaris un cop per 
setmana. 
També hi ha una reunió de tutors un cop per setmana i una reunió d’equip docent un 
cop al mes. Així mateix hi ha reunió de comissió pedagògica un cop al mes i una reunió 
de reflexió pedagògica/transferir informació de xarxes. 
També setmanalment es reuneixen les diferents comissions existents al centre. 
La CAD també es reuneix setmanalment. 
 
 
j) Activitats de formació permanent del professorat 
 
Aquest curs la formació serà la que es deriva de la participació en la xarxa de 
competències bàsiques i al mateix temps una FIC referent al treball cooperatiu. 
 
 
k)Relacions externes al centre previstes amb referència a col.laboracions, 
serveis educatius i similars 
 
Es col.labora amb els serveis educatius acollint al centre diferents cursos de formació de 
professorat. 
També es col.labora i participa en el Dia de la Ciència al Carrer i així mateix amb el 
Mercatec. 
Es col.labora en l’organització de la Fira de FP i també s’hi participa. 
També es col.labora en les proves d’accés a cicles, sent un centre seu de la realització 
de les proves. 
Es col·labora des del CFGM de Conducció d’Activitats en la Natura amb el Centre BTT 
de Lleida, així com amb clubs i entitats de la ciutat en l'organització d'esdeveniments 
esportius. 
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l) Serveis escolars de centre 
 
Penjadors de bicicletes gratuït 

Taquilles 15€ 

Menjador Escolar amb cuina pròpia 5,95€/dinar 

Servei de Mediació Escolar gratuït 

Servei d’assessorament psicopedagògic gratuït 

Servei d’infermeria  gratuït 

Servei TIS gratuït 
 
 
m) Concreció anual dels projectes i plans de centre 
 
Programa escola nova 21 (EN21) 
 
És des del curs 2016/2017 que pertanyem als 30 centres de la Mostra escollits per aquest 
Programa.  Aquest vol, primerament, conscienciar a la societat de la urgència i 
possibilitat del canvi educatiu de tot el sistema cap a l’horitzó comú del “marc de 
l’escola avançada”. En segon lloc, al llarg de 3 anys vol crear coneixement i 
procediments per fer possible aquest canvi. 
 
Projecte WHATSEP 
 
Projecte d’immersió Lingüística amb la implantació progressiva de l’anglès com a 
llengua vehicular en els aprenentatges a l’ESO  
 
Projecte SILENCIS 
 
Es realitza en una franja de 20 minuts de durada on almenys un dia a la setmana es duu 
a terme exercicis de relaxació, respiració i presa de consciència del propi cos i quatre 
dies a la setmana es realitza lectura lliure. Es pretén integrar el projecte lectura i 
d’atenció plena a l’aula en el marc horari d’ESO i Batxillerat. 
 
A continuació es detallen alguns dels altres projectes innovadors o de transformació 
educativa en que estem immersos o ens han ajudat a fer camí. 
 
o 2007-2011 Pla de Millora i Suport (PMS) i Programa de Refuerzo Orientación y Apoyo 
(PROA): El Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació i Ciència promou un seguit 
d’actuacions destinades a impulsar la millora de la qualitat educativa.  
o  2011-15 Acord de Coresponsabilitat.  
o 2014- ... Projecte WhatsEp: Projecte d’Immersió Lingüística en Anglès que pretén garantir 
la millora de la competència comunicativa en anglès impartint per exemple fins al 65% de la 
totalitat de les matèries en anglès a 3r d'ESO. 
o 2009- ... Projecte e-Twinning: Treball de l'expressió oral i escrita a través de la 
comunicació via web amb alumnes d'una escola agermanada de parla anglesa. 
o 2008-2012  Portfolio Europeu de les llengües a l’àrea d’anglès: som un dels tres centres de 
Catalunya que ho va dur a terme. 



o 2008-2012 Pla Experimental de Llengües Estrangeres (PELE): Sostenibility@Oro treball per 
projectes sobre la sostenibilitat en anglès. 
o 2006- 10 Projecte CaixaEscena: Vam ser el centre pioner a la ciutat de Lleida en aquests 
tallers de teatre patrocinats per la Fundació “La Caixa” amb un conveni amb el Departament 
d’Ensenyament.  
o 2012-15 Projecte ILEC (Impuls a la Lectura). 
o 2015- ... Projecte TIL (Taller Integrat de Llengües). 
o 2006- ... Agenda 21: relacionat amb el medi ambient, la cura del centre i la disminució 
dels residus que produïm.  
o 2013- ... Projecte Rius: està emmarcat en l’Associació Hàbitats. 
o 2006- ... Pla Català d’Esports a l’Escola: activitats esportives complementàries recolzades 
pel Consell Català de l’Esport. 
o 2013-16  Projecte Mou-te i fes salut” Treball internivells on participen alumnat del CFGS i 
de 1r d’ESO. 
o 2006-09 Projecte d’innovació educativa La mediació: del conflicte al diàleg. 
o  2011-13 Projecte ARCE que porta per nom “Motivación y abandono escolar” que es 
realitza conjuntament amb el centre INSTITUTO SIERRA MORENA de Andújar (Jaén). 
o  2011- 14 Projecte eduCAT1x1. 
o 2014- ... Programa mSchool: La GSMA (Groupe Speciale Mobile Association) i la Fundació 
Barcelona Mobile Word Capital, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, ha creat 
aquest projecte col·laboratiu.  
o 2014- 16 Happy: És un projecte desenvolupat per la UdL. Pretén educar les emocions dels 
alumnes en la resolució de conflictes a partir d’un videojoc anomenat “Happy”. 
o 2012- ... Play Emotion: Projecte per treballar l’educació emocional. 
o 2010- ... Projecte MOST (impulsat per la Universitat Autònoma de Barcelona): Dirigeix una 
mirada cap a l'altre per a millorar el nivell de prosocialitat.  
o 2011- ... Talent per compartir: Proposta educativa de l'Ajuntament de Lleida que recull 
produccions creatives de l'alumnat al voltant de la coeducació i la violència de gènere.  
o 2012- ... Projecte d’Aprenentatge i Servei "Gira'm el món". 
o 2012- ... Projecte de joventut “Des del carrer” promogut per l’Ajuntament de Lleida. 
O  2016-… Projecte AraEscric 
o  2017-… Projecte GEP (Programa de Generació Plurilingüe) 
 
 
n) Aspectes organitzatius i funcionals de l’acció tutorial del centre 
 
A primer i segon d’ESO els objectius que s'assoliran aniran encaminats a la socialització 
dels alumnes i a la seva integració dintre de la dinàmica del centre, també a 
l’adquisició d’hàbits bàsics. Mentre que a tercer i quart d’ESO s’aniran centrant en 
tècniques d’estudi i d’orientació personal i acadèmica. Pel que fa a batxillerat i CFGM 
estaran centrats a l'orientació professional i acadèmica del alumnes. 
 
Sempre que sigui possible es mantindrà la tutoria dins del cicle. 
 
Cal especificar que el centre, té com a referent d’orientació tan la coordinadora 
pedagògica com l’orientadora de centre i també una tècnica d’integració social. (TIS). 
Igualment disposa d’un Pla d’orientació i una nova web d’orientació de centre com a 
primera consulta d’alumnes i famílies. 
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o) Lectures obligatòries 
 
Les trobarem a la pàgina web del centre 
http://insjoanoro.cat/ampa-serveis/#1498049153531-4f2cd39c-8836 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C) ANNEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I. Horaris grups classe 
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ANNEX II. Pla d’actuació dels Serveis Educatius al centre 

 



 Pla d’actuació en el centre Curs 2018-2019 
 

Servei Educatiu del Segrià Nom 

del centre: Institut Joan Oró 

Localitat: Lleida 

Tipologia del centre: INSTITUT 

 

Nom dels professionals del servei educatiu 

 

EAP- Psicopedagog/a: Xavier Olivart EAP-Treballadora social: Montse Porta 

ELIC: CRP: Jaume Cortada 

EAP-Fisioterapeuta: CREDA: Anna Fontelles 

ELIC-Promotora escolar: CREDV: 

 
Horari i periodicitat d’atenció de cada professional 

 

EAP-Psicopedagog: 3 divendres al mes EAP-Treballadora social: 
2n i 4t divendres matí de cada mes 

ELIC: CRP: Previ acord 

Fisioterapeuta: CREDA: Previ acord 

ELIC-Promotora escolar: CREDV: 

 
 

Lloc i data: Lleida, 22 d’octubre de 20
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Concreció pel Pla d’actuació del servei educatiu de zona al centre 

Àmbit: Zona, centres i professorat 
Objectius generals 

 

1. Assessorar	i	donar	suport	en	processos	d’ensenyament	i	aprenentatge	de	gestió	d’aula	i	d’aplicació	de	
metodologies	flexibles	que	afavoreixin	la	participació	i	l’aprenentatge	competencial	de	tots	els	alumnes	en	un	marc	
d’una	escola	inclusiva.	

2. Assessorar	i	col·laborar	en	plans,	projectes,	programes	i	processos	de	millora	i	d’innovació.	
3. Planificar	i	desenvolupar	la	formació	permanent	del	professorat	i	la	formació	en	centre.	
4. Assessorar	i	participar	en	els	processos	de	transició	entre	les	diferents	etapes	educatives	dels	alumnes	amb	

necessitats	específiques	de	suport	educatiu	(NESE).	
5. Treballar	en	xarxa	amb	altres	serveis	educatius,	programes,	institucions	i	entitats,	incloent	el	Pla	Educatiu	d’Entorn.	

 

A	c	t	u	a	c	i	o	n	s	

 

● Reunions	amb	l’equip	directiu	del	centre	i	altres	òrgans	de	coordinació.	
Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

● Participació	a	la	CAD	(setmanal)	
Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

● Realització	de	sessions	de	treball	amb	professors	d’orientació,tutors,	i	TIS.	
Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

● Treball	conjunt	i	coordinació	amb	el	professorat	d’orientació	

Servei/s implicat/s: EAP-PS 

● Valoració	de	la	necessitat	del	recurs	d’auxiliar	d’EE	
Servei/s implicat/s: EAP-PS 

● Col·laboració	en	la	planificació	de	l’atenció	educativa	de	l’alumnat	amb	NESE,	
juntament	amb	els	orientadors,	a	partir	de	les	avaluacions	psicopedagògiques	i	
socials.	

Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

● Col·laboració	en	la	prevenció	i	el	control	de	l’absentisme	escolar.	
Servei/s implicat/s: EAP-TS 

● Informació	als	centres	i	col·laboració	en	la	gestió	i	el	seguiment	dels	recursos:	
ajuts	de	menjador,	llibres,	beques.	

Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

● Participació	en	les	reunions	de	transició	entre	Primària	i	Secundària.	
Servei/s implicat/s: EAP-PS 



V A L O R A C I Ó 

● Informació	i	orientació	als	instituts,	de	l’alumnat	dels	quals	l’EAP	n’ha	fet	un	
treball	específic	durant	l’etapa	de	Primària.	

Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

● Assessorament	i	acompanyament	en	els	plans	i	projectes	de	centre:...	
Servei/s implicat/s: 

• Projectes	del	CRP:	Xarxa	de	Competències	Bàsiques	Territorial	7	
	

● Assessorament	i	gestió	de	la	formació	del	centre	i	FIC:	CODI-MODALITAT-TITOL-HORES	
		 Serveis	implicat/s:	CRP	

▪ 6097901609	-	FIC	-	El	treball	cooperatiu,	la	interdependència	positiva	-	30	
h	

▪ 6098761609	-	Assessorament/FIC	-	Xarxa	de	competències	Bàsiques	Territorial	
- 30 h 

● Realització	de	reunions	de	treball	amb	diferents	entitats	municipals	o	comarcals	

Servei/s implicat/s: EAP-TS 

● Participació	en	les	reunions	i	actuacions	relacionades	amb	el	Pla	Educatiud	d’Entorn.	
Servei/s implicat/s: EAP-TS (reunions amb serveis socials per establir Protocols d’Actuació). 

Indicadors d’avaluació 

 

1. Grau	de	participació	en	les	reunions	i	sessions	de	treball	establertes.	Nombre	de	reunions	i	de	sessions	de	treball.	
2. Grau	de	participació	a	les	CAD	o	altres	comissions	convocades.	Nombre	i	periodicitat.	
3. Grau	de	concreció	dels	projectes	i	plans	de	centre	en	els	que	s’ha	col·laborat	i	d’assoliment	dels	objectius.	
4. Grau	de	satisfacció	del	professorat	i	de	l’equip	directiu	de	l’adequació	de	les	activitats	formatives	mitjançant	

qüestionaris.	
5. Grau	de	participació	en	les	activitats	del	Pla	Educatiu	d’Entorn. 
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Àmbit:	Alumnes	i	famílies	

Objectius prioritaris 

 

1. Realitzar	l’avaluació	psicopedagògica	i	social,	l’orientació	a	les	famílies	de	l’alumnat	amb	necessitats	
específiques	de	suport	educatiu	i	orientar	la	resposta	educativa. 

2. Col·laborar	amb	els	diferents	agents	per	donar	una	resposta	coherent	i	adequada	a	les	necessitats	dels	alumnes	i	
les	seves	famílies.	

3. Orientar	en	les	transicions	educatives	de	l’alumnat	NEE	i	NESE. 
4. Proporcionar	els	suports	adequats	a	l’alumnat	amb	discapacitat	motriu,	auditiva	i	visual,	i	trastorns	de	

llenguatge,	per	facilitar	l’accés	al	currículum	i	afavorir	la	seva	autonomia	personal	i	social. 
 

 

A	c	t	u	a	c	i	o	n	s	

 

● Avaluació	psicopedagògica	i	social	d’alumnes	amb	NESE:	observació	i	treball	
individual,	entrevista	amb	la	família,	reunions	amb	tutors	i	altres	professionals	
implicats.	

Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 
 

● Realització	d’informes	NESE,	NEE	i	informes	psicopedagògics	i	socials.	
Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

 

● Seguiment	de	l’evolució	dels	alumnes	amb	NEE	amb	el	professorat	d’orientació.	
Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

 

● Derivació	d’alumnes	a	altres	serveis	i	coordinació.	
Servei/s implicat/s: EAP-TS-PS 

 

● Participar	en	les	reunions	de	seguiment	dels	alumnes	amb	modalitats	d’escolaritat	
compartida.	

Servei/s implicat/s: EAP- PS 
 

● Realització	d’entrevistes	d’orientació	amb	famílies,	especialment	en	els	casos	
d’alumnes	amb	NEE.	

Servei/s implicat/s: EAP-PS 
 

● Planificació	i	execució	del	procés	d’intervenció	logopèdica.	
Servei/s implicat/s: CREDA



 

 
 

V A L O R A C I Ó 

Indicadors d’avaluació 

 

1. Nombre	de	valoracions	psicopedagògiques	i	socials	realitzades.	
2. Nombre	d’informes	NESE	i	informes	socioculturals	realitzats.	
3. Nombre	de	reunions	d’orientació,	seguiment	i	coordinació	amb	famílies	i	professionals.	
4. Nombre	d’informes	de	valoració	psicopedagògica	realitzats.	
5. Nombre	de	derivacions	a	altres	serveis.	
6. Grau	d’assoliment	dels	objectius	establerts	en	la	intervenció	de	la	fisioterapèuta	/	logopeda	/mestra	de	deficients	

visuals.	
 

 

 

 
 

 

PROPOSTES	PER	AL	CURS	2019-2020	
 

. 

. 

. 

. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANNEX III. Activitats i sortides aprovades pel Consell escolar 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA 
 
20 de febrer de 2019.-    1r i 2n de batxillerat: obra de teatre “La bona persona de 
Sezuan”  de Bertolt Brecht.   TNC Barcelona. 
 
27 de novembre de 2018, 12h.  2n de batxillerat: obra de teatre “Terra baixa” d’Àngel 
Guimerà  (Sortida del centre a les 11.15h. Tornada a les 14h)   Teatre de l’Escorxador 
 
29 de març de 2019, 12,30h. :  2n batxillerat. Obra de teatre “Mirall trencat”  de Mercè 
Rodoreda.  ( Sortida del centre a les 11.45h )  Teatre de l’Escorxador. 
 
Última setmana de gener de 2019: 2n d’ESO: Visita a la biblioteca pública (Dia i hora per 
concretar) 
 
 
DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA. 
 

Llengua 
Castellana 

 Animac 
1r eso .  

     

Exposició 
museu 
(segons 
oferta) 3r 
eso 

  

Éxposició 
museu 
(segons 
oferta)4t eso  

  

Conferència 
Udl 1r btx 

  

Conferència 
Udl 2n btx  

   
 
SEMINARI DE LLENGUA FRANCESA 
 
 
DATA ACTIVITAT GRUPS 
2n trimestre 
     -11  de 
març 2019 
     -12 de 
març 2019 
 
 

Théâtre en 
llengua 
francesa 

Tots els alumnes que cursen l’assignatura de 
francès a l’ESO i BATX. 
-1r i 2n ESO 
-3r-4rt i 1r Batx 

20 de març 
2019 

Fête 
Francophone 
 

Tots els alumnes que cursen l’assignatura de 
francès a l’ESO i BATX 

24-25 i 26 
abril 2019 

Séjour en 
France 

Els alumnes que cursen l’assignatura de 
francès de 2n-3r d’ESO  i 1r BATX  
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SORTIDES DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS. 
 
 

1r Batxillerat Sortida BCN tot el dia 
http://historiesciencies.wixsite.com/recursos/sortides 
Cosmocaixa 

finals 2n 
trimestre inici 
del 3r trimestre 
 

1r Batxillerat Lleida Caixaforum 2n trimestre? 

4t ESO/1r 
Batxillerat 
CTMA 

Recorregut geològic 3r trimestre 

3r ESO ? Finals 2n 
trimestre? 

 
DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES  

 

Participació a les proves CANGUR 

Alumnat implicat:  alumnes de 1r, 2n, 3r   i 1 BTX  ( 4 d’ESO coincideix amb Cd’A ) 

Data:  21 de març de 2019 

Desplaçament: 1r, 2n i 3 d’ESO al centre 

  1 BTX a Lleida (seu a concretar) 

 

Participació a la Copa Cangur 

Alumnat implicat: alguns alumnes de 2n i 3r ESO  

Data: gener 2019? 

Lloc: Lleida (seu a concretar) 

Desplaçament: Caminant 

 

 

Participació al concurs Fem Matemàtiques 

Alumnat implicat: 1r i 2n ESO (tots els alumnes  a la primera fase) 

Data: març/abril 2019? 

Lloc: Primera fase al centre. Grups classificats en una altra seu a concretar. 

 

      Celebració del dia π 

     Alumnat implicat: tot l’alumnat de 1r, 2n,3r i 4t d’ESO 

     Data: dijous 14 de març de 2019 
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     Lloc: al centre 

 

Xerrada i Taller sobre Criptografia (mateix dia π) 

Alumnat implicat: tot l’alumnat de 4t ESO  

Data: dijous 14 de  març de  2019 

Lloc: Al centre 

 

    Visita a l’exposició permanent i tallers del Museu de matemàtiques de Catalunya 

Alumnat implicat: tot l’alumnat de 2n ESO  

Data: dimecres 24 d’octubre de 2018 

Lloc: Cornellà del Llobregat 

Desplaçament: Autocar 

 

Participació en una activitat d’Estadística a la UdL 

Alumnat implicat: 4t d’ESO 

Data: divendres 26 d’octubre 2018,  de 10:00h a 12:00h 

Lloc: Rectorat UdL 

Desplaçament: Caminant 

 

 
EQUIP INTERDISCIPLINARI  D’HUMANITATS i CULTURA CLÀSSICA 
 
4t ESO 
Congressus Discipulorum (Optat.llatí) ; Abril (pendent confirmació), 7€  
BATX (1r i 2n batx) 
Xerrades  PAU.   Gener. Gratuït 
Sortida Teatre Clàssic Saragossa. Març-Abril.  15 €    
Viatge Nàpols i Pompeia. Gener (pendent confirmació)    
                                                       
CULTURA I VALORS ÈTICS i FILOSOFIA  
 
2n ESO 
Taller Bullying. 2n Trimestre. Gratuït 
3r ESO 
Xerrades del món: Les mines antipersones. 8 febrer  14.05-15.00h. 50 € (pagat)  
Taller: Mites de l'amor romàntic. 2n trimestre; Gratuït      
Taller: Refugiats. Final 1r trimestre; Gratuït  
Exposició: Objectius Desenvolupament Sostenible (Malbaratament Alimentari); 2n 
trimestre. Gratuït       
Taller: Estereotips i identitat de gènere (Colors de Ponent) 1r trimestre Gratuït 
Taller: Valores de Futuro.  Març 2019 
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4t ESO 
Xerrades del món: Com els mitjans de comunicació ens expliquen les guerres. Del 25 de 
març al 5 abril (a concretar)  14.05-15.00h. 50 € (pagat) 
RELIGIÓ 
4t ESO 
Visita missioner 
Xerrada: Banc d’Aliments 
Xerrada: Voluntariat 
Exposició: Objectius Desenvolupament Sostenible (Malbaratament Alimentari); 2n 
trimestre. Gratuït       
 
 
DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES  (Anglès) 
Activitat                                                    Lloc                                      Alumnat                              
London Trip Londres                                                                                 3 ESO                                
Xerrada Cultural Institut Joan Oró                                                     
Teatre“Hitchcock”                               Teatre de l’Escorxador             3 ESO  
Teatre “The Great Gatsby”                 Institut Joan Oró                        ESO €  
Concurs plurilingüe Lletres                 UdL                                               4 ESO                                            
English Week Santa Susanna             (Barcelona)                                1r ESO                                            
1d’abril  
Teatre Estudis anglesos Lletres          UdL                                               1 BAT                                           
Concurs Fonix                                        
 Rectorat Universitat de Lleida  ESO i Bat                                  
Examen FIRST                                        Institut Joan Oró ESO                                                                              
juny 
Examen PET                                            Institut Joan Oró ESO                                                                             
juny 
 
 
DEPARTAMENT DE SOCIALS I ECONOMIA 
 

SORTIDES I ACTIVITATS 

T
r. 

ACTIVITA
T 

GRUPS 
PERSONA / ORGANITZACIÓ DE 

CONTACTE 

PROFESS
ORAT 
que 

ACOMP
ANYA 

/ ESPAIS 

DATA I 
HORARI 

3ESO 

1 

Xerrada 
Turisme 
Lleida 
UDL 

3 ESO Natalia Daries  Núria i 
Cesc 

Novembre 
2018 

1 
Visita 
Urbanism

3 ESO 
 

Núria i 
Cesc 

Novembre/d
esembre 18 
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e Lleida 

2 

Fira FES 
Emprene
doria 
Escolar 

EMPRENE
DORIA (3r 
i 4t) 

Antoni Vila: INS Guindàvols 
Es va fer un grup de treball de 
professors de diferents instituts per 
construir els stands de la Fira FES. 

Esther i 
Maria 

Abril 2019 

2 

Viver 
d’empre
ses 
Gardeny 

Optativa 
Emprene
doria 

 
Maria i 
Esther 

2n Trimestre 

2 
Taller 
Valores 
de futuro 

Optativa 
Emprene
doria 

Paula Sánchez.  Equipo Valores de 
futuro 

Esther Març 2019 

2 

Visita a 
la 
Paeria: 
un dia 
com a 
Polític 

3 ESO Ajuntament de Lleida 
Núria i 
Cesc 

2n Trimestre 

3 
Renaixe
ment i 
Barroc 

3 ESO Museu de Lleida 
Núria i 
Cesc 

Abril 2019 

4ESO 

1 
 Capa 
en colors 

4t ESO 
1r i  2n 
Batx 

Caixafòrum Lleida 
https://caixaforum.es/es/sevilla/fichae
xposicion?entryId=256862 
 

Núria, 
Cesc, 
Jorge 

Gener 2019 

2 

Viver 
d’empre
ses 
Gardeny 

Optativa 
Emprene
doria 

 
Maria i 
Ester 

Febrer 2019 

3 

Centre 
d’Interpr
etació 
Alcoletg
e + 
Vilanova 
de la 
Barca 
Aeròdro
m Alfès 

4 ESO 

http://www.guerracivilalcoletge.cat/ 
 
https://turismealfes.wordpress.com/rut
es-i-visites-guiades/aerodrom-alfes/ 

Cesc i 
Jorge 

Maig 2019 

3 
Arxiu de 
Lleida 

4 ESO 
 

Cesc i 
Jorge 

Abril/maig 
2019 

4ESO: ECONOMIA-EMPRENEDORIA 
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2 

Fira FES 
Emprene
doria 
Escolar 

EMPRENE
DORIA (3r 
i 4t) 

Antoni Vila: INS Guindàvols 
Es va fer un grup de treball de 
professors de diferents instituts per 
construir els stands de la Fira FES. 

Esther i 
Maria 

Abril 2019 

1 BAT - ECONOMIA I ECONOMIA DE L’EMPRESA 

2 
Xerrada 
Emprene
doria 

1 BAT- 
ECO-EOE 

Programa Escola - Empresa María 2n Trimestre 

2 

Xerrada 
Emprene
doria-
motivaci
ó 

1 BAT 
ECO - 
EOE 

Esdeveniment INNY María 2n Trimestre 

2 BAT- ECONOMIA DE L’EMPRESA 

2 

 
Xerrada 
Emprene
doria 
 

2 BAT- 
EOE 

Programa Escola - Empresa María 2n Trimestre 

2 BAT - HISTÒRIA DE L’ART 

1 

Museu 
Morera - 
magatze
ms 

2BAT - 
HART 

Meritxell Bosch i Muntané 
mebosch@paeria.es Mariona 

Novembre 
2018 

2 
Barcelon
a 

Tot 2n 
BATX 

 Museu Marítim.+ MNAC/Born 
http://mmb.cat/exposicions/ant
oni-benaiges-el-mestre-que-va-
prometre-el-mar/ 

 

Mariona 6 Febrer 2019 

2 
Museu 
de 
Lleida 

2BAT - 
HART 

Romànic i Gòtic Mariona Gener 2019 

2n BATX   HISTÒRIA 

1 
 Capa 
en colors 

4t ESO 
1r i  2n 
Batx 

Caixafòrum Lleida 
Núria, 
Cesc, 
Jorge 

Gener 2019 

2 
Barcelon
a 

Tot 2n 
BATX 

 Museu Marítim.+ MNAC/Born 
http://mmb.cat/exposicions/ant
oni-benaiges-el-mestre-que-va-
prometre-el-mar/ 

 

Núria, 
Cesc, 
Jorge 

6 Febrer 2019 
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- Sortida "visita a la planta de producció d'una empresa";  Matèries: Optativa d'emprenedoria (4t 
ESO); Economia (4t ESO) i Economia (1r Batx);  Professorat responsable: Esther Vidal i Maria 
Palma; Data, 2n trimestre. 
 

Activitats departament de EVP 

3r B i D visita exposició del CAPA 26 octubre. 

1r i 3r ANIMAC segon trimestre. 

3r i optativa de 4t Visita pintures murals de Penelles, 3r trimestre  

 

Activitats de música 

1r eso Taller 
Caixafòrum Bufar 

12,13,14
,15 
març 

2n eso Taller 
Caixafòrum 
Improvisa 

6,7,8,9 
maig 

4t eso Taller 
Caixafòrum 
Bufar 

12,13,14,15 
març 

1r eso Taller 
Percussió 
Africana 

febrer 
entre 
11-15 

2n eso Percussió 
Serratosa febrer 

4t eso Taller 
Percussió 
Africana 

febrer entre 
11-16 

 

Activitats d’educació física 

09-nov.-18 FITJOVE 4t ESO Amadeu, 
Félix + 2 

28 al 30 - 
gen.- 19 

ESQUÍ 1r ESO " " 

28 al 30 - 
gen.- 19 

ESQUÍ 2n ESO " " 

11-abr.-19 CORFBAL 2n ESO Amadeu i 
Félix 

12-abr.-19 CORFBAL 3r ESO Amadeu i 
Félix 

21 - juny-19 Esports-
Aventura 

TOTA ESO ? 

Futbol femení : segona setmana maig (tots cursos) 

Activitats Departament TECNOLOGIA 
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 3r ESO 

 Visita al mNACTEC Terrassa  

 Data: 2n Trimestre. A confirmar.  

 Número alumnes: tot 3r. Aprox. 80 

Visita al MERCAT de TECNOLOGIA.  

Data: Tot el matí. Del 6 al 9 de maig 

Número alumnes: tot 3r. Aprox. 80 

Acompanyants: 4 

4t ESO 

Visita al YOMO (Youth Mobile  

Dates: 26/02 al 01/03 

Número alumnes: Tecnologia + Informàtica . 47 alumnes 

Acompanyants: 4 

Fira Arduino al Cosmocaixa BCN 

Dates: finals de febrer 2019 

Número alumnes: Tecnologia + Informàtica. 47 alumnes 

1r BATX i 2n BATX 

Visita Parc Científic Gardeny 

Dates: a confirmar 

Número alumnes: Tecno Ind 1 + Tecno Ind 2: aprox. 11 alumnes 

(possibilitat d’aconvidar alumnes de Física ??) 

 

Activitats projectes 1r d’ESO     

• Visita a la depuradora: octubre 
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• Projecte Rius: octubre 

• Visita a l'arxiu arqueològic: Novembre 

• Camp d'aprenentatge de la Noguera: 19, 20 i 21 de novembre 

• Energia en 3D Cinema en 3D: Març        
       

Activitats projectes 2n ESO 

FINALS DE GENER 

Taller al Gremi de Forners de Lleida  

Data a concretar  

Número alumnes: tot 2n en 4 grups 

FINALS ABRIL 

Visita al MUSEU DE LLEIDA i St. Llorenç 

Dates a confirmar 

Número alumnes: tot 2n en 4 grups 

Acompanyants: 4 

Visita a la SEU VELLA  

Dates a confirmar 

Número alumnes: tot 2n en 4 grups 

Acompanyants: 4 

possibilitat de coordinar-ho amb la visita dels alemanys 
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CFGM CONDUCCIÓ ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL 
 

 

DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ I DIRECCIÓ 

  
1r 
ESO 

  
2n 
ESO 

   
3r ESO 

  
4t ESO 

 

1r BTX    
Orienta
ciói 
PAT 

Xerrad
es 
mosso
s 
interne
t 
segura 
 

 Gratu
ït 

*Xerraf
es 
sexolo
gia 
Frago 
* 
Xerrad
es  
amb la 
inferm
era. 
*Xerra
da 
mosso
s  
 

*Febrer/
març 
*Maig 
juny  

*Inclo
s 
matríc
ula 
*Gratu
it 
*Gratu
ït 

*Max i 
Maxi, 
ajunta
ment 
*Xerrad
es 
Mossos 
 

 *APS 
*Max in 
love, 
Ajuntam
ent. 
*Xerrade
s 
Mossos  
 
 
 
FIRA FP 
 
Sortides 
APS 
(Residèn
cia Salut 
mental 
Elisenda 
de 
Moncad
a i Casal 
d’Avis 
de la 
Mariola), 

*Març// 
Abril  
 
 
 
Maig 
Segon i 
tercer 
trim. 

    

Direcci
ó 

CdA 
La 
Nogue
ra 

octu
bre  

CdA 
Garrot
xa  

1-3 / 3-5 
abril   

CdA 
Barcelo
na 

3-4 / 4-
5 
octubr
e  

CdA el 
Bages 

març / 
abril 

*Capsu
les 
formati
ves 5  

*Setmebre/nov
embre ; 
gener/març; 
abril o maig 

Capsul
es en 
anglés 
català 
o 
castell
à   

    Interca setembre  Viatge octubr Viatge       
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nvi 
amb 
Alema
nya 

Londre
s 

e final de 
curs. 

Altres:  
• Rebuda dels alumnes alemanys on es realitzarà sortides per l’entorn i a Tarragona acompanyant-los. 
• Participació en el Congrés de Joves Científics a Lleida. 
• Totes les activitats que els cicles i EREE realitzen periòdicament a les instal·lacions d’INEF, Sícoris i Hípica de 

Mollerussa aprofitant les seves instal·lacions. 
 
 
CICLE INICIAL DE SALVAMENT 

• Sortida a la competició de salvament entre els centres que fan aquest 
cicle, Intersalvament. Aquest any crec que es fa a Barcelona dia 21 de 
Novembre. Aquesta sortida forma part dels continguts del Modul 
d' Esdeveniments de la Federació de Salvament. 

• Sortida a l' Aquopolis i xerrada amb el Cap de seguretat del parc. De moment 
encara no hi ha dia, però normalment és a principis de desembre.  Aquesta 
sortida forma part dels continguts del Modul d'Instal.lacions i materials de 
Salvament, impartit per Creu Roja. 

CFGS D’ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES 
 

ACTIVITATS CFGS D'ANIMACIÓ 
CURS 2018/19 SORTIDA? 

NIVELL/ 

CURS 

NOM ACTIVITAT D

A

T

E

S 

RESPONSABLES DESCRIPCIÓ SI/NO 

CFGS 1r Masterclass d’aeròbic 1r trim Noèlia E. 2 sessions  

CFGS 1r Introducció Crosffit 1r trim Pep F. 1 sessió x curs (Nacho 

Bartet) 

 

CFGS 2n + 

1A 

Gimnàstiques suaus (Gent gran) 1r trim Macià P. 3 sessions x grup  

CFGS 1r Xerrada Raúl Cacho 1r trim (novembre) Noèlia Coaching-lideratge  

CFGS 1r Actv. Natura TIVISSA 1r-TRIM (octubre) Ricard A. Pr. acomp: Noèlia E. / Pep 

F 

SI 

CFGS 1r Roadbook / Jocs orientació 1r-TRIM (octubre) Ricard A. Sortida Sudanell SI 

CFGS 2n Risoteràpia 2n / 3r trim Marc Roy Col. César Orduna  

CFGS 2n Musical 2n / 3R trim Marc Roy Col. César Orduna  

CFGS 1r Crossfitt 2n trim Pep F 5 sessions gimnàs 

Protosport 
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CFGS 1r Tallers Castellers 2n trim Noèlia E.   

CFGS 1r Classes Paleo Training 2n trim Pep F. 1 sessió x curs  

CFGS 2n Clown (Animació) 2n trim Marc Roy Ferran Aixalà?  

CFGS 2n Xerrada “Mensalus” prevenció 
conductes 

risc 

2n trim Anna Barta Dos grups de 2n  

CFGS 2n Xerrada Chema del Moral 2n trim Organització i administració de l’esport  

CFGS 2n Xerrada U.D.L. orientació 
universitària 

2n trim Cira A. Alejandro Cruz  

CFGS 1rA Trobada Atletisme Arbeca 2n trim (Abril) Macià/Pep. F Metodologia+Atletisme SI 

CFGS 1rA Trobada Secundària Mollerussa 2n trim (Abril) Noèlia E. / Macià PAssig. Jocs i Metodologia SI 

CFGS 1r Fitness 3r trim Pep F. 5 sessions Padel Indoor  

CFGS 2n Sessions pàdel matèria 
implements 

3r trim R. Atienza  SI 

CFGS 2n Dinàmica de grups i lideratge 3r trim  Xerrada Joaquim Llop  

CFGS 2n Intercicles EE.Equip 3r trim Pep G/ Ricard A  SI 

CFGS Fira F.P. Abril Anna Barta   

 

CFGS 1r 
Atletisme intercicles 1r CFGS, 
Barna (Prat del Llobregat) 

 

maig Pep F, Noèlia E. 
Raül S. 

Cost autocar 
subvencionat pels 
alumnes + 40 € 
inscripció centre 

 
 

SI 

CFGS 2n Pitch and putt-BELLPUIG Maig Ricard A. Cost 10€ alumne SI 

CFGS 2n Xerrada Orientació Juvenil Maig Anna Barta Ajuntament  

 

 
 
Afegir que el CFGS i EREE de Salvament utilitza com espai extern per a fer hores lectives el 
Sícoris club i INEF. El CFGM utilitza les instal·lacions de l’Institut Mollerussa per cavalls. 
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ANNEX IV. Calendari de curs i d’avaluacions 
 
A la intranet de centre estan penjats tots els calendaris específics dels diferents estudis. 
A continuació reflectim el que és més general. 
 

1r TRIMESTRE 

3 al 7 de setembre: reunions diverses de professorat.  
12 de setembre: inici del curs 1r d’ESO: 8:30h, 2n d’ESO: 9:30h, 3r i 4t d’ESO: 11:00h  
Tots els alumnes s’han de presentar a l’hora de la convocatòria a la Sala d’Actes del centre.  
Després de la rebuda, aniran a la seva aula amb el tutor corresponent que els donarà l’horari d’aquest curs i les 
indicacions necessàries per a tenir un bon començament. Després de l’esbarjo, començaran les classes amb 
normalitat ( a 3r i 4t a les 12:00h)  
14 de setembre: inici de curs d’aquests grups: 8:30h: CFGM  
9:00h. Batxillerat  
9:45h: Curs Preparació Incorporació Grau Superior (aniran directament a l’aula ordinària)  
10:00h: EREE (aniran directament a l’aula ordinària)  
10:00h. Primer de CFGS, 11:00h: Segon de CFGS  
20-27 de setembre: intercanvis de 2n d’ESO amb Alemanya.  
29 de setembre: Festa: Sant Miquel.  
3-4 d’actubre: sortida de 3r d’ESO a CdA Barcelona. (mig grup)  
4-5 d’octubre: sortida de 3r d’ESO a CdA de Barcelona. (mig grup)  
20-24 d’octubre: viatge de 3r ESO a Londres.  
22-26 d’octubre: setmana per omplir les preavaluacions d’ESO i batxillerat.  
2 de novembre: dia de lliure disposició  
5-9 de novembre: exàmens de 2n de batxillerat 1ª avaluació.  
19-20 de novembre: sortida de tutoria de 1r d’ESO a CdA de la Noguera. (mig grup)  
20-21 de novembre: sortida de tutoria de 1r d’ESO a CdA de la Noguera. (mig grup)  
14 de novembre: sessió de la 1a avaluació de 2n batxillerat.  
16 de novembre: entrega de notes de 2n de batxillerat.  
7 de desembre: dia de lliure disposició  
 
2n TRIMESTRE 

17 de desembre: Inici del segon trimestre.  
17-20 de desembre: sessions de la 1a avaluació d’ESO i de 1r de baxillerat.  
21 de desembre: entrega de notes d’ESO i de 1r de baxillerat.  
21 de desembre: festival de Nadal  
22 de desembre al 7 de gener: vacances de Nadal,  
28 gener al 1 de febrer: exàmens segona avaluació 2n de batxillerat.  
6 de febrer: sessió de la 2a avaluació de segon de Batxillerat.  
8 de febrer: entrega de notes de 2n Batxillerat.  
11-15 de febrer : setmana per omplir les preavaluacions ESO i 1r batxillerat.  
12 i 13 de febrer: proves externes d’avaluació de l’ESO a 4t d’ESO.  
1 i 4 de març: dies de lliure disposició  
 
3r TRIMESTRE 

18 de març: Inici del tercer trimestre.  
18-22 de març: sessions de la 2a avaluació d’ESO i 1r Batxillerat .  
19-20 de març: sortida de 4t d’ESO a CdA de Bages.  
21-22 de març: sortida de 4t d’ESO a CdA de Bages.  
22 de març: entrega de notes a l’ESO i 1r batxillerat.  
1-5 d’abril: exàmens per als alumnes de 2n batx que tenen assignatures pendents de 1r de batx.  
1-3 d’abril: sortida de 2n ESO a CdA La Garrotxa. (mig grup)  
3-5 d’abril: sortida de 2n ESO a CdA La Garrotxa. (mig grup)  
10 d’abril: sessió d’avaluació de pendents de 1r de batxillerat.  
13 al 22 d’abril: vacances de Setmana Santa, ambdós inclosos.  
10 de maig: dia de lliure disposició.  
11 de maig: Festa Sant Anastasi.  
13-17 de maig: setmana d’exàmens 3a avaluació de segon de batxillerat.  
17 de maig: Gala de 2n de batxillerat.  
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20-22 de maig: exàmens finals de 2n batxillerat.  
23 de maig: sessió de la avaluació FINAL ordinària de segon de batxillerat.  
24 de maig: lliurament de les notes de segon de batxillerat i reclamacions.  
31 de maig: Gala de Cicle Formatiu de Grau Mitjà  
7 de juny: Gala de Cicle Formatiu de Grau Superior.  
14 de juny: Gala de 4t d’ESO.  
17 al 21 de juny: proves extraordinàries de 2n de batxillerat.  
21 de juny: últim dia de classe.  
21 de juny: últim dia per introduir notes del 3r trimestre d’ESO al SAGA.  
22 al 24 de juny: accés al SAGA per introduir notes de l’avaluació final ordinària d’ESO.  
25 - 27 de juny: sessions d’avaluació final ordinària d’ESO, 1r de batx. i extraordinària de 2n de batx.  
28 de juny: lliurament de notes finals d’ESO i de 1r i 2n de batxillerat i reclamacions.  
28 de juny: claustre  
2 i 3 de setembre: proves extraordinàries de 1r de batxillerat.  
Aquest calendari és aproximat i pot ser modificat en funció de les necessitats que es puguin produir durant el curs. 


