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1 FITXA DEL CENTRE 

 
 

Denominació: Institut de Tecnificació  

Titularitat: Departament d’ Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya 

Codi de Centre: 43010888  

Municipi: Amposta  Codi postal: 43870 

Adreça: C. França, 19-21  

Telèfon: 977 707849   

Comarca: Montsià 

Correu electrònic: e3010888@xtec.cat 

Web:  http://www.itecnificacio.cat/ 

NIF: S4300299G 
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2 COMUNITAT EDUCATIVA I ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

 

2.1 Línies i grups 

Tenim assignades les següents unitats: 

2 de 1r d’ES0 (el centre els distribueix en 3 grups per l’elevat nombre de ràtio) 

2 de 2n d’ES0 

2 de 3r d’ES0 (malgrat se’ns hauria d’assignar un grup sencer per a l’alumnat tecnificat, des dels 

SSTT només ens donen 2 grups. El centre els distribueix en 3 grups per l’elevat nombre de ràtio i per 

les necessitats específiques dels estudiants tecnificats) 

3 de 4t d’ES0 

1 de 1r de Batxillerat 

1 de 2n de Batxillerat 

2 de CFGM de Conducció d’Activitats Físicoesportives al Medi Natural (CAFEMN) 

1 de CFGS de 1r d’ Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS) 

1 de CFGS de 2n d’ Ensenyament i Animació Socioesportiva (EAS) 

1,5 Unitats de CFGM – EERE de 1r  nivell de Tècnic d’esport  

0,75 Unitats de CFGM – EERE de 2n nivell de Tècnic d’esport  

1 Aula Oberta  

 

2.2 Nombre professorat 

Llengua Catalana i Literatura       3 

Llengua Castellana i Literatura  4 

Llengua Anglesa 3,67 

Llengua Alemanya 1 

Clàssiques 1 

Geografia/Història 3 

Filosofia 1 

Educació Física  10 

Matemàtiques 3 

Física i Química 2 

Biologia i Geologia 2,5 

Tecnologia 4 

Música 1 

Dibuix 1,33 

Economia 1 

Religió 1 

Psicopedagog 1 

FOL 0,5 

Total 44,5 
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2.2.1 Relació Claustre Professorat - Departaments 

 

Departament Professor/a Situació administrativa al centre 

Castellà Rosa Aguilar Sola Comissió de Servei 

Castellà Maite Ferré Roca D. Definitiva 

Castellà Lucia Tomàs Lorente D. Definitiva 

Castellà Enrique Panisello Palomo Interí 

Castellà (Clàssiques) Fernanda Garcia-Amorena Comissió de Servei 

Català Miquel Àngel Llorens  D. Definitiva 

Català    Carolina Capilla Comissió de Servei 

Català Rosa Talarn Comissió de Servei 

Psicopedagog Francesc Quiles Coves D. Definitiva 

Anglès Carme Ferré Tomàs D. Definitiva 

Anglès Montse Rosales Castellà D. Definitiva 

Anglès Elisabeth Comí D. Definitiva 

Anglès 2/3 Míriam Solé Comissió de Servei 

 
Alemany  
 

Rubén Alonso Betoret Interí 

Geografia i Història Anna Isabel Bel Pérez D. Definitiva 

Geografia i Història Nuria Espinal Canela Interina 

Geografia i Història Carolina Garrigues Gonzalez  Interina 

Geografia i Història 
(Filosofia) 

Ramon Rosales Sebastià D. Definitiva 

Geografia i Història 
(Religió) 

Irene Cunillera  

Geografia i Història 
(Economia) 

Alejandro Molto Ballesteros PP 

Educació Física Montserrat Alonso Ferriol D. Definitiva 

Educació Física Blanca Anguera Blanch D. Definitiva 

Educació Física Marc Cumplí Gargallo Interí  

Educació Física Amador Carles Arasa D. Definitiva 

Educació Física Max Grau D. Definitiva 

Educació Física Sílvia Cañadó D. Definitiva 
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Educació Física Eva Roig Castell D. Definitiva 

Educació Física Ismael Meiriño Interí 

Educació Física  Josep Miquel Rovira   PP 

Educació Física  Alberto Escuriola Interí 

Educació Física 

(FOL1/2) 

Emili Muñoz Interí 

Música Xavier Forné Castell D. Definitiva 

Dibuix Adrián Esteve Menadas CS 

Dibuix Carles Caballero Interí 

Biologia i Geologia Benjamí Peris Bauxili D. Definitiva 

Biologia i Geologia Marina López  

Biologia i Geologia ½ Sonia Querol Muñoz Interí 

Física i Química Mercè Gimeno PP 

Física i Química Rosa M. Centelles Rafales PP 

Matemàtiques Pere Adan Chavarría D. Definitiva 

Matemàtiques Alfredo Borràs Maria D. Definitiva 

Matemàtiques Helena  Rosa Gil (baixa) 

Tecnologia Cèlia Albiol Matamoros D. Definitiva 

Tecnologia Jordi Montero Aura CS 

Tecnologia Josep J. Vicente Lizárraga D. Definitiva 

Tecnologia Josep Sastre Masanet CS 

 

 

 

L’assignació de grups, nivells,  tutories i matèries es fa en funció de les diferents especialitats de cada 

docent i de la trajectòria professional de cada professor al centre per tal d’afavorir l’acompliment del 

Projecte Educatiu de Centre. 



 

7 

 

 

2.3 Relació  tutors/es – grups 

 

 

CURSOS                /               TUTORS/ES 

ESO 
 
 

BATX  

1r A Rosmary Centelles 1r Míriam Solé 2n Miquel À Llorens 

1r B 
Mercè Gimeno 

 

AO  Irene Cunillera   

1r C Jordi Montero     

2n A  Montse Rosales  

2n B 
Carolina Capilla 

 

 

3rA  
Maite Ferré 

 

 

3r B Alfredo Borràs  

3r E 
Adrià Esteve 

 

 

4t A  Rosa Aguilar  

4t B Rosa Talarn  

4t E Fernanda Garcia  

CICLES FORMATIU GM   

A Max Grau  

B Miquel Rovira 

CICLES FORMATIU GS  

1r  Eva Roig   

2n  Montse Alonso  

EERE  

Futbol  

 

Amador Carles  

SOS Ismael Meiriño 
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2.4  Personal d’Administració i Serveis 

 
Auxiliars administratives  
 

Laia Soriano 
 

 
Lluïsa Fosch  

 
Subalterns 
 

Salomé Bertomeu  
 

 
Susana Fabra 

 
2.5 Equip directiu 

Composició:  

Directora Lucia Tomàs Lorente 

Secretària Cèlia Albiol Matamoros 

Cap d’estudis Josep Joan Vicente Lizàrraga 

Coordinadora pedagògica Rosa Aguilar Sola 

Cap d’estudis adjunt FP Max Grau 

Operativitat:  

Reunions setmanals dilluns a la tarda, fora de l’horari escolar, de 17 a 19h 

 

2.6 Consell Escolar 

Composició: 

Directora Lucia Tomàs Lorente 

Secretària Cèlia Albiol Matamoros 

Cap d’estudis Josep Joan Vicente Lizàrraga 

Representants professorat Maite Ferré, Annabel Bel, Pere Adan 

Representants alumnat Nerea Borràs 

Representants famílies 
 
Maite Rieres 
 

Representants AMPA Maria José Forcada 

Representant PAS Lluïsa Fosch 

 
Representant Ajuntament 
 

Núria Marco 

Operativitat: 

Es reunirà durant el curs en sessions ordinàries per a l'aprovació de pressupostos i després 

de cada junta d'avaluació, i sempre que el convoqui el seu president o ho sol·liciti, almenys, 

un terç dels seus membres, en sessió extraordinària. 
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2.7 Coordinacions 

 

Coordinador d'informàtica,  TIC-TAC Josep Sastre Masanet 

Coordinador de Prevenció de Riscos Laborals Max Grau 

Coordinador de Máster de professorat Max Grau 

Coordinador de Biblioteca Annabel Bel 

Coordinadora Convivència i Mediació Rosa Aguilar 

Coordinadora LIC Rosa Aguilar 

Coordinador Servei Comunitari Rosa Aguilar 

 

2.8 Caps departaments  

 

Ciències Socials Ramon Rosales 

Científic - matemàtic Pere Adan 

Llengües Carme Ferré 

Educació Visual i Plàstica Adrián Esteve 

Tecnològic i musical Xavi Forné 

Educació Física EREs Marc Cumplí 
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3 CALENDARI ANUAL I HORARIS MARC 

 

3.1 Calendari 

 

Calendari fixat per ORDRE EDU/56/2019, de 26 de març de 2019, per la qual s'estableix el 

calendari escolar del curs 2019-20 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats 

d'organització del curs el dia 1 de setembre. El curs escolar 2019-2020 comprèn el període que va 

des de l'1 de setembre de 2019 fins al 31 d'agost de 2020. 

En els centres de titularitat del Departament d'Ensenyament les activitats del professorat 

programades al centre no han d'acabar abans del dia 19  de juny o, si no és laborable, el dia 

laborable immediatament anterior. 

12 de setembre de 2019: inici de les classes als ensenyaments d'educació secundària obligatòria, 

Batx i CFGM. 

18 de setembre de 2019: inici de les classes a CFGS 

Del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020: vacances de Nadal. 

Del 4 al 13 d’abril de 2020: vacances de Setmana Santa. 

19 de juny de 2020: acaben les classes a tots els centres. 

Les proves extraordinàries de l'ESO s'han de fer entre el 18 i el 23 de juny de 2020. Les de 1r de 

batxillerat i els cursos de formació específics d'accés als cicles formatius es realitzaran del 2 al 4 de 

setembre de 2020. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es 

faran al mes de juny després de les proves ordinàries. 

Per al curs 2019-20: 

3.1.1 Dies festius 

1 de novembre 2019 (Tots Sants) 

6 de desembre 2019 (Immaculada)  

1 de maig 2020 (Dia del Treball) 

3.1.2 Festes locals   

5 de desembre 2019 (Constitució) 

18 de maig de 2020 (Mercat a la plaça)         

3.1.3 Dies de lliure disposició 

20 de febrer de 2020 

21 de febrer de 2020 

30 d’abril de 2020 
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3.2 Calendari inici de curs (setembre 2019) 

DATA  ESO  /  BTX  / CICLES  FORMATIUS 

Dll 2 

 8 h.  Benvinguda 

 8.30 h.  Exàmens extraordinaris 1r BTX. 

 9 h.  Reunió del professorat nouvingut amb la Direcció (Acollida). Lloc: despatx de direcció 

 9.30 h. Lliurament d’horaris al professorat. 

 10-12 h. Recollida de l’ordinador al despatx de Coordinació. 

 10 h. Reunió professorat d’ Aula Oberta amb la direcció.  Lloc:  A03 

 11,30 h. Reunió de  tutors de treballs de recerca (2BTX) amb Coordinació.  Lloc:  A03 

 Enllestiment programacions curs. 

Dm3 
 Enllestiment programacions curs. 

 8.30h.   Exàmens extraordinaris 1r BTX. 

 9.h Reunió del nou  Equip Docent 1r. ESO.   Lloc: A03  

Dx 4 

 Enllestiment programacions curs. 

 8.30h.   Exàmens extraordinaris 1r BTX 

 10 h. Reunió Caps de departament amb Direcció. Lloc: A03 

 11,30 h. Reunió de  departaments. Preparació inici del curs, Avaluació inicial, objectius de      
departament, estat de les programacions competencials i PI. Condicionament aules específiques  

Dj 5 

 Enllestiment programacions curs. 

 8 h. Junta d’avaluació extraordinària 1r BTX.  Lloc: A03 

 9.30h. Reunió del nou  Equip Docent 1r BTX.   Lloc: A03 

 11,30 h. Reunió del nou  Equip Docent 2n BTX.   Lloc: A03 

 11,30h. Reunió del nou  Equip Docent de 1r d’ EAS. Departament d’EF 

 12.30h Reunió del nou  Equip Docent 2n ESO. Lloc: Aula 03 

 13 h. Lliurament butlletins  A 03. Reclamacions. 

Dv 6 

 Enllestiment programacions curs. 

 9 h. Reunió del nou  equip docent de CAFEMN.  Lloc: Departament d’EF  

 9 h. Reunió del nou  Equip Docent 3r ESO.   Lloc: Aula 03       

 11.30h Reunió del nou  equip docent de  2n d’ EAS Departament d’EF  

 11.30h Reunió del nou  Equip Docent 4t ESO Lloc: Aula 03 

 12.30h. Reunió tutors cicles amb cap d’estudis FP. (Gestió FCT).  Lloc: Depart. EF 

 12:00h. Reclamacions.  

 13:30h. Resolució reclamacions. 

Dll 9 
 Enllestiment programacions curs.  

 9 h. CLAUSTRE d’ inici de curs  

 10 h. Reunió de  tutors/es ESO, BTX i CICLES. Lliurament d’informació i llistats. Lloc:  A03 

Dm 10 
 Enllestiment programacions curs.  

 9,30h. Formació al claustre per part de Milagros Valera (tema: alumnat aacc)  

 Preparació classes  

Dj 12 

ACOLLIDA ALUMNAT 

 8-9 h. El tutor/a  acollirà els alumnes de 1r batx, 2n batx, CAFEMN. Després classe normal. 

 8-10 h. El tutor/a  acollirà els alumnes de CAFEMN. Després classe normal. 

 9-11h. El tutor/a  acollirà els alumnes de 1r d’ ESO. Després classe normal. 

 10 h. El tutor/a  acollirà els alumnes de 3rE , 4tE d’ ESO.  Per la tarda classe normal. 

 11.30-12,30h. El tutor/a  acollirà els alumnes de 2n ESO A/B, 3r ESO A/B, 4t ESO A/B d’ 
ESO, AO. Després classe normal. 

Dx 18  8-9h El tutor/a  acollirà els alumnes de 1r i 2n EAS. Després classe normal. 

Reunió d’inici de curs tutor/a - família: 9  i 16  d’octubre  
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3.3    Calendari de curs  

 

ACTIVITATS   ESO, 1r BATXILLERAT, CAFEMN, 1r EAS  DATA 

Inici de les classes  12 i 18 de setembre 2019 

Avaluació inicial Durant el mes de setembre 

Juntes d’avaluació Inicial 02 I 09  d’octubre  de 2019 

Activitats d’avaluació del 1r trimestre (acabats els exàmens ) 29  de novembre de 2019 

Junta d’avaluació del 1r trimestre 04 i 11 de  desembre de 2019 

Lliurament de notes del 1r trimestre 18 de desembre 2019 

Activitats d’avaluació del 2n trimestre (acabats els exàmens ) Fins el 06 de març 2020 

Junta d’avaluació del 2n trimestre 11 i 18 de març 2020 

Lliurament de notes del 2n trimestre 25 de març 2020 

Activitats d’avaluació del 3r trimestre (acabats els exàmens ) excepte 

2n BAT i Cicles 
ESO- Fins 5 de juny 2020 

Junta d’avaluació del 3r trimestre, excepte 2n BAT i Cicles 10 i 11 de juny 2020 

Lliurament de notes del 3r trimestre, excepte 2n BAT i Cicles 15  de juny 2020 

Crèdit de síntesi  de 1r,2n  i  3r ESO + Projecte de recerca 4t ESO Del 8 al 10 de juny 2020 

Junta d’avaluació final ordinària, excepte 2n BAT i Cicles 15 i 16 de juny 2020 

Exàmens extraordinaris ESO i finals 1 bat  Del 18 al 23 de juny de 2020 

Junta d’avaluació final extraordinària ESO, 2n BAT i final 

ordinària 1r BAT 
25 de juny de 2020 

Lliurament notes. 

Reclamacions 
26 de juny de 2020 

Reclamacions 29 de juny de 2020 

Resolució reclamacions 30 de juny de 2020 
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Activitats d’avaluació del 3r trimestre (acabats els exàmens ) CAFEMN Fins 22 de maig 2020 

Activitats d’avaluació del 3r trimestre (acabats els exàmens ) 1r EAS Fins 22 de maig 2020 

Crèdit de síntesi  de CAFEMN  Del 25 al 29 de maig 2020 

Junta d’avaluació del 3r trimestre CAFEMN i 1r EAS 3 de juny 2020 

Lliurament de notes del 3r trimestre CAFEMN i 1r EAS 5 de juny 2020 

Exàmens de recuperació de CAFEMN 8 al 10 de juny 2020 

Juntes d’avaluacions finals CAFEMN  11 de juny 2020 

Lliurament de les notes finals CAFEMN 12 de juny 2020 

Reclamacions de notes CAFEMN 12 i 15 de juny 2020 

Resolució de les reclamacions CAFEMN. Informació a l’alumne/a 15 de juny de 2020 

Exàmens de recuperació de 1r EAS 8 al 12 de juny 2020 

Juntes d’avaluacions finals 1r EAS 17 de juny 2020 

Lliurament de les notes finals 1r EAS 19 de juny 2020 

Reclamacions de notes 1r EAS 19 i 22 de juny 2020 

Resolució de les reclamacions 1r EAS. Informació a l’alumne/a 22 de juny de 2020 
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Activitats d’avaluació del 3r trimestre (fi  dels exàmens) 

 
Fins 15 de maig 2020 

Junta avaluació 3r Trimestre  19 de maig de 2020 

Lliurament butlletins del 3r  20 de maig de 2020 

Reclamacions de notes 20 i 21 de maig de 2020 

Resolució de reclamacions 21 de maig de 2020 

Exàmens de recuperació 22-26 de maig de 2020 

Junta d’avaluació de  pendents de 1r BAT i de 1r EAS 27 de maig de 2020 

Junta d’av. final ordinària de 2n de BAT  i  extraordinària de 2n EAS 27 de maig de 2020 

Lliurament de notes  28 de maig de 2020 

Reclamacions 28 i 29 de maig de 2020 

Resolució de les reclamacions. 29 de maig de 2020 

Classes preparatòries per a les PAU i de repàs 18 de maig fins el  8  de juny 2020 

Exàmens extraordinaris 2n BAT Del   18 al 23 de juny de 2020 

Junta d’avaluació final extraordinària de 2n de BAT    25 de juny de 2020 

 

 F
C

T
 

 Cicle d’un any. Els alumnes poden iniciar les pràctiques A partir del 12 de desembre 2019 

Cicle de dos anys 

  Els alumnes de primer curs poden iniciar les pràctiques 

  Els alumnes de segon curs poden iniciar les pràctiques 

 

A partir del 15 de març 2020 

A partir del 01 d’octubre 2019 

Data per acabar l’FCT 
Ordinària 3 de juny de 2020 

Extraordinària 11 de juny de 2020 

Els alumnes que acaben l’FCT desprès de les dates exposades, s’avaluaran en una convocatòria  

extraordinària al setembre o a la primera junta d’avaluació posterior a l’acabament de l’FCT. 
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ACTIVITATS ERE (SOS) )DATA 

Inici de les classes  20 de gener de 2019 

Activitats d’avaluació del 2n trimestre (acabats els exàmens ) 20 de març de 2020 

Junta d’avaluació del 2n trimestre 25 de març de 2020 

Lliurament de notes 2n trimestre 31 de març de 2020 

Junta d’avaluació del Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme 9 de juny de 2020 

Lliurament de notes del Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme 11 de juny de 2020 

Reclamació de notes 
11 i 12 de juny de 2020 fins les 
12:30h 

Resolució de les reclamacions. Informació alumne/a 12 de juny de 2020 a les 12:30h 

Exàmens extraordinaris de recuperació del Cicle Inicial de Salvament i 
Socorrisme 

15, 16 i 18 de juny de 2020 

Junta d’avaluació extraordinària Cicle Inicial de Salvament i Socorrisme 22 de juny de 2020 

Lliurament de notes extraordinàries  23 de juny 2020 a les 11 h 

Reclamacions  23 i 25 de juny 2020  fins 12:30 h 

Resolució reclamacions  25 de juny 2020 a les 13,30 h 
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 Cicle SOS. Els alumnes poden iniciar les pràctiques A partir del 18 de març 2020 

Data per acabar l’FCT 
Ordinària 9 de juny de 2020 

Extraordinària 22 de juny de 2020 

Els alumnes que acaben l’FCT desprès de les dates exposades, s’avaluaran en una convocatòria  
extraordinària al setembre o a la primera junta d’avaluació posterior a l’acabament de l’FCT. 
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ACTIVITATS ERE (FUTBOL 1r nivell) DATA 

Inici de les classes  14 d’octubre 2019 

Activitats d’avaluació inicial (acabats els exàmens )  1 de desembre de 2019 

Junta d’avaluació 1r trimestre  4 de desembre de 2019 

Lliurament de notes 1r trimestre  17 de desembre de 2019 

Junta d’avaluació 2n trimestre  4 de març de 2020 

Lliurament de notes 2n trimestre  10 de març de 2020 

Junta d’avaluació 3r trimestre  4 de juny de 2020 

Lliurament de notes 3r trimestre  9 de juny de 2020 

Reclamacions de notes  9 i 10 de juny de 2020  fins les 12:30h  

Resolució de les reclamacions. Informació a l’alumne/a  10 de juny 2020  a les 13,30 h  

Exàmens extraordinaris de recuperació 1r nivell Futbol  16-18 de juny de 2020 

Junta d’avaluació extraordinària 1r nivell Futbol  19 de juny de 2020 

Lliurament de notes extraordinàries  22 de juny 2020 a les 11 h 

Reclamacions  22 i 23 de juny 2020  fins 12:30 h 

Resolució reclamacions  23 de juny de 2020 a les 13,30 h 
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 Cicle 1r nivell Futbol. Els alumnes poden iniciar les pràctiques A partir del 14 de gener de  2020 

Data per acabar l’FCT 
Ordinària 4 de juny de  2020 

Extraordinària 19 de juny de  2020 

Els alumnes que acaben l’FCT desprès de les dates exposades, s’avaluaran en una convocatòria  
extraordinària al setembre o a la primera junta d’avaluació posterior a l’acabament de l’FCT. 
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3.4 Calendari de reunions previstes per al curs 2019-20 

DATA REUNIÓ 

2 a 13 de set de 2019 
Segons calendari inici de curs  Setembre 2019.  

09 setembre Claustre (inici curs). 

2 al 4 de setembre Exàmens de recuperació ESO i 1r BAT. 

5 setembre Junta Avaluació Extraordinària 1 BAT 

18-09-19 

Reunió tutors/res (ESO, BAT i CICLES) amb la Coordinadora Pedagògica 

Reunió Comissió biblioteca 

Reunió coordinació FCT-tutors cicles. 

Consell escolar ( inici de curs ). 

25-09-19 

Juntes Avaluacions Inicials. 

Equip docent CAFEMN 

Lliurament del Treball de Recerca (digital) als tutors/res. 

2-10-19  
Juntes Avaluacions Inicials. 

Equip docent 1 EAS, 2n AAFE 

09-10-19 Reunió dels tutors/res amb les famílies. Lliurament notes av. Inicial 

16-10-19 

Reunió dels tutors/res amb les famílies. Lliurament notes av. Inicial  

Lliurament Memòria escrita Treball Recerca 2 BAT a Coordinació. 

R. Caps de departament 

R. departament 

23-10-19 
Reunió tutors/res. 

Reunió coordinació FCT-tutors cicles. 

30-10-19 Tribunals TdR. Exposicions orals. 

06-11-19 
Equip docent 1r d’ESO. 

Equip docent 2n BAT. 

13-11-19 

Equip docent 2n d’ESO.  

Equip docent 4t ESO. 

Equip docent CAFEMN. 

Equip dicent ERE Futbol 1. 

20-11-19 

Equip docent 3r d’ESO. 

Equip docent 1r BAT. 

Equip docent AAFE 

27-11-19 

Reunió de NOUS tutors/es TdR 

R. Caps de departament 

R. departament 

04-12-19  

11 i 18  Juntes d’Avaluació 1r Trimestre. 
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DATA REUNIÓ 

desembre 2019 

08-01-20 
Reunió amb tutors de Treballs Recerca 1 BAT. amb alumnat 

Claustre 

13-01-20 Consell escolar. 

15-01-20 

Reunió tutors  

Reunió Comissió biblioteca 

Reunió coordinació FCT-tutors cicles. 

Recuperació Treballs Recerca pendents 

22-01-20 
R. Caps de departament 

R. departament  

29-01-20 
Equip docent 1r d’ESO. 

Equip docent + famílies 2n BAT. 

05-02-20 

Equip docent 2n d’ESO.  

Equip docent 4t ESO. 

Equip docent CAFEMN. 

12-02-20 

Equip docent 3r d’ESO. 

Equip docent + famílies 1r BAT. 

Equip docent 1 EAS, 2n AAFE 

Equip docent ERE SOS. 

19-02-20 Reunió tutors  

26-02-20 
R. Caps de departament 

R. departament 

04-03-20 

Reunió de tutors 

Reunió coordinació FCT-tutors cicles. 

Equip docent ERE Futbol 2 

11 i 18 març 2020 Juntes d’Avaluació 2n Trimestre. 

30-03-20 Consell escolar 

01-04-20 

Reunió tutors 

Reunió Comissió biblioteca 

Reunió coordinació FCT-tutors cicles. 

15-04-20 
R. Caps de departament 

R. departament 

22-04-20 
Claustre 

Reunió tutors Treball recerca 1 BAT. 

29-04-20 Equip docent 1r d’ESO. 

Equip docent 2n BAT. 

Equip docent1 EAS, 2n AAFE 
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DATA REUNIÓ 

06-05-2020 

Equip docent 2n d’ESO.  

Equip docent 4t ESO. 

Equip docent CAFEMN. 

13-05-2020 

Equip docent 3r d’ESO. 

 Equip docent 1r BAT. 

Equip docent ERE SOS. 

Equip docent ERE Futbol 2 

20-05-20 

Reunió de tutors.  

Reunió tutors Treball recerca 1 BAT. 

Reunió coordinació FCT-tutors cicles. 

27-05-20  

27-05-20 
R. Caps de departament 

R. departament 

03-06-20 
Reunió tutors  

Reunió Comissió biblioteca 
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3.5 Horaris 

 
3.5.1 Horari general del professorat 

 
La jornada laboral ordinària dels professors titulars de la plantilla és de 37 hores i 30 minuts 

setmanals, que es distribuirà de la manera següent: 

 19 hores lectives, distribuïdes en cinc dies, que es destinen a la docència directa a 

l'alumne (docència a grups classe, atenció a la diversitat, tutoria individual i en grup) i a 

activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici 

d'aquestes funcions. Aquestes 19 hores es podran prendre com a mitjana quan el centre 

no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions 

trimestrals o dels ensenyaments esportius de règim especial alguns dels quals 

s’impartiran intensius a l’estiu. 

 1h de permanència d’atenció a les famílies. 

 8 hores d'activitats complementàries d'horari fix: guàrdies i altres vigilàncies, reunions 

setmanals de departament o seminari, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions 

de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, entrevistes amb pares o tutors 

legals, manteniment del laboratori i aules específiques, organització i execució de les 

accions que ofereix el centre en el marc de determinats programes. 

 2 hores d'activitats complementàries de presència al centre educatiu no sotmeses a 

horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions de coordinació 

amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i 

de tutoria, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial del professorat, 

tutoria de professorat novell i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li 

faci el director del centre). 

 7 hores i 30 minuts de preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a 

cursos i activitats de formació, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre. 

 

La professora Carolina Capilla ha sol·licitat una reducció de dues hores no lectives per major de 55 

anys. 

Per exercir una altra activitat remunerada cal obtenir prèviament l'autorització de compatibilitat 

corresponent, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del 

personal al servei de l'Administració de la Generalitat, la qual cosa s’informa en claustre. 
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3.5.2 Marc horari de l’alumnat 

ESO 

 

 
1r, 2n, 3r, 4t ESO 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 ESBARJO 

11,30-12,30      

12,30-13,30      

13,30-14,30      

      

15-16      

16-17      

3r ESO (tecnificació) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

11,30-12,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

12,30-13,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

13,30-14,30      

      

15-16      

16-17      

17-18      

4t ESO (tecnificació) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

11,30-12,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

12,30-13,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

13,30-14,30      

      

15-16      

16-17      

17-18      
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BATXILLERAT 
 

 

 

1r  BATXILLERAT 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 ESBARJO 

11,30-12,30      

12,30-13,30      

13,30-14,30      

      

15-16      

16-17      

17-18      

1r  BATXILLERAT (TECNIFICACIÓ) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

11,30-12,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

12,30-13,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

13,30-14,30      

      

15-16      

16-17      

17-18      
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2n  BATXILLERAT (TECNIFICACIÓ) 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

11-11,30      

11,30-12,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

12,30-13,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

13,30-14,30 tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació tecnificació 

      

15-16      

16-17      

17-18      

2n   BATXILLERAT  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 ESBARJO 

11,30-12,30      

12,30-13,30      

13,30-14,30      

      

15-16      

16-17      

17-18      
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CICLES FORMATIUS 

 

 

 

CAFEMN  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 ESBARJO 

11,30-12,30      

12,30-13,30      

13,30-14,30      

      

2n EAS 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 ESBARJO 

11,30-12,30      

12,30-13,30      

13,30-14,30      

      

1r EAS 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 ESBARJO 

11,30-12,30      

12,30-13,30      

13,30-14,30      
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ERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERE FUTBOL 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8-9      

9-10      

10-11      

11-11,30 ESBARJO 

11,30-12,30      

12,30-13,30      

13,30-14,30      

      

ERE SALVAMENT I SOCORRISME 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous 

13,30-14,30     

14,30-15,30     

15,30-16 ESBARJO 

16-17     

17-18     

18-19     
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4 OBJECTIUS DE CENTRE 

 

Els objectius de centre són bàsicament l’assoliment de l’èxit educatiu i de la cohesió de centre, i 

aconseguir evitar l’abandonament i l’absentisme del nostre alumnat. 

 

a) El principal objectiu és mantenir els resultats i superar-los, si s’escau, intentant 

assolir  l’èxit educatiu mitjançant la formació integral de l’alumnat. Durant el curs 19-20  s’ha 

d’aprofundir en el treball de l’àmbit competencial de l’avaluació dels aprenentatges dels 

alumnes, de forma que sigui contínua i diferenciada segons les matèries del currículum. 

Haurem de treballar en departaments sobre com   identifiquem les competències i els 

continguts assolits pels alumnes en el marc de les seves diferències de ritmes i capacitats així 

com les dificultats del procés d’aprenentatge i trobar estratègies per superar-les. Cal posar 

una cura especial en el caràcter formatiu de l’avaluació. Per això és necessari que els 

alumnes coneguin prèviament els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació de les 

activitats que realitzen i que rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi 

l’autoregulació de l’aprenentatge. Amb aquest objectiu s’han de diversificar les activitats i els 

instruments d’avaluació incorporant a l’avaluació que fan els docents, mecanismes 

d’autoavaluació i coavaluació.  

b) Augmentar el nombre d’alumnat que segueix el programa de tecnificació esportiva, (no 

l’augment de línies), d'acord amb la singularitat pròpia que l’identifica. 

c) Afavorir la comptabilització de la pràctica esportiva i l'ensenyament reglat que esdevé 

objectiu fonamental de l’iTec, amb el convenciment que no és possible la pràctica esportiva  

d’alt nivell sense una formació acadèmica de qualitat. 

d) Promocionar i consolidar les llengües catalana i anglesa com a llengües d’aprenentatge i 

comunicació en el centre a fi de desenvolupar la dimensió europea en l’ensenyament i la 

formació. Afavorir la mobilitat dels estudiants i professors a Europa i l’assoliment de la titulació 

B2.  

e) Consolidar el treball en projectes d’innovació educativa com un camí cap a l’excel·lència i 

vehicle impulsor del talent d’alumnat i professorat.  

f) Consolidar la vessant esportiva i musical (esport i iTec Orquestra) per empoderar la 

comunitat educativa iTec a fi d’assolir plena cohesió social, basada en una educació 

inclusiva. 

g) Impulsar el Pla de Millora del rendiment acadèmic i de la fidelització de l’alumnat dels 

ensenyaments professionals als cicles formatius de grau mitja i grau superior, així com als 

ensenyaments esportius. Dissenyar durant el curs 19-20 (per tal d’implementar-ho el curs 20-

21) una avaluació diagnòstica consensuada per tot l’equip docent de cada nivell que inclogue 
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la detecció d'aspectes relacionat amb els coneixements previs (competencials, laborals, 

trajectòria acadèmica,...), les expectatives i els interessos en el cicle, els hàbits d'estudis, les 

capacitats clau, la gestió d'emocions i/o possibles necessitats educatives,..; un pla de treball 

viable, així com un model de IPOP  equilibrat i valuós per a l’alumne/a. 

h) Millorar l’orientació en l’alumnat de 4t propi i el que ve d’altres centres i pretén cursar 

el cicle FP mitjà (prèvia a la matrícula a fi d’evitar l’abandonament d’estudis en aquesta 

franja de formació post obligatòria). 

i) Impulsar la formació permanent del professorat com a instrument de millora del treball al 

centre i l’aula, adreçada a l’aprofundiment del treball docent competencial i afavoridor de 

l’aprenentatge col·laboratiu amb la incorporació de les tecnologies emergents i basat en 

projectes i experiments. 

j) Continuar millorant la documentació de centre, actualitzant els documents estratègics de 

centre, per exemple, el Seguiment del Consell Orientador, i aixecar acta de totes les reunions. 

k) Avançar en el lideratge distribuït  com a instrument de treball de centre, tot potenciant la 

gestió autònoma, participativa, democràtica i responsable. Vetllar per una avaluació de centre 

que doni una visió global del funcionament  i que permeti incidir i rectificar en els aspectes 

que requereixin millorar. 
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5 DISSENY CURRICULAR DE L’ESO, BATXILLERAT, CCFF I ERE 

 
5.1 ESO 

 

Matèries  

1r cicle  2n cicle 

1r curs 
 

2n curs 
 

3r curs 
 

4t curs 
   

Català  3  3  3  3 

Castellà  3  3  3  3 

Llengua estrangera  3  4  3  3 

Matemàtiques  3  4  4  4 

Ciències de la Naturalesa  3  3  4 
2 Bio 
2 FQ 

  

Ciències Socials  3  3  3  3 

Educació Física  2  2  2  2 

Música  2  2     

Visual i Plàstica  2    2   

Tecnologia  2  2  2   

Religió o cultura i valors ètics  1  1  1  1 

Tutoria  1  1  1  1 

Matèria optativa  2  2  2  10* 

         

Total d’hores  30  30  30  30 

         

Crèdit de síntesi  X  X  X   

Projecte de recerca        X    

Servei comunitari        X 

* L’alumnat  de 4t ha de cursar de cursar tres matèries optatives específiques entre les següents: 

Biologia i Geologia   /   Física i Química  /  Educació Visual i Plàstica  /  Música  /  Tecnologia  /   

Informàtica  /  Alemany (segona llengua estrangera)  /  Filosofia /  Llatí  /  Economia / Tecnificació 

Esportiva (només per a l’alumnat tecnificat). 

 

 
 
 
 
 



 

28 

 

 
1r ESO 

Degut a l’increment de ràtio i tot i que tenim assignats 2 grups, hem organitzat els alumnes en  3 (A, B 

i C). Els alumnes estan distribuïts a partir de les reunions amb els  col·legis de primària de 

procedència, EAP i la informació facilitada per Inspecció educativa. Es té en compte també la 

informació aportada pels resultats de  les proves de ccbb de sisè que ens aporten des dels col·legis. 

En alguns ens han recomanat separar alumnes que tenen conflictes entre ells, ajuntar-ne d’altres 

perquè es recolzen i donen suport, separar germans bessons o ajuntar-los segons calgue 

Matèries optatives: Orquestra 1, Esport Tecnificat 1, Dansa i ball1, Alemany 1,  Preparem les proves 

Cangur de matemàtiques  1, Reforç de matèries instrumentals 1, Speaking 1, Periodisme 1,  Cultura 

clàssica i oratòria 1,  Club de lectura 1. 

 

2n ESO 

Hi ha 2 grups (A i B ). Els alumnes estan distribuïts a partir de les seus resultats acadèmics i les 

decisions preses en l’última red del curs passat. 

Matèries optatives: Orquestra 2, Esport Tecnificat 2, Dansa i ball 2, Alemany 2 , Preparem les proves 

Cangur de matemàtiques  2, Reforç de matèries instrumentals 2, Speaking 2, Periodisme 2,  Cultura 

clàssica i oratòria 2,  Club de lectura 2. 

 

    

3r ESO 

Ens assignen 2 grups més l’alumnat tecnificat, però atesa la singularitat horària dels alumnes 

tecnificats no queda més remei que distribuir l’alumnat en 3 grups. (A , B, E).  

Dos grups ordinaris (A i B), on els alumnes estan distribuïts a partir de les seus resultats acadèmics i 

les decisions preses en l’última red del curs passat.  El grup E està format per alumnat de  tecnificació 

esportiva (E) 

Dins del grup B, hi haurà un subgrup anomenat Aula Oberta (desdoblament), que compartirà projecte 

amb l’AO de 4t. 

Matèries optatives: Orquestra 3, Esport Tecnificat 3, Dansa i ball 3, Alemany 3,  Emprenedoria 3, 

Preparem les proves Cangur de matemàtiques  3, Reforç de matèries instrumentals 3, Speaking 3, 

Periodisme 3,  Cultura clàssica i oratòria 3,  Club de lectura 3, Emprenedoria 3. 

 

 

4t ESO 

Hi ha 3 grups (A , B, E).  

Dos grups ordinaris (A , B ), on els alumnes estan distribuïts a partir de les seus resultats acadèmics, 

segons capacitats, interessos dels alumnes i les seves expectatives en acabar l’ESO,  Batx., CFGM, 

món laboral. Dins del grup B, hi haurà un subgrup anomenat Aula Oberta (desdoblament), que 

continua el projecte iniciat el curs passat. 
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Matèries optatives: Biologia i Geologia   /   Física i Química  /  Educació Visual i Plàstica  /  Música  /  

Tecnologia  /  Informàtica  /  Alemany (segona llengua estrangera)  /  Llatí  / Filosofia /  Economia / 

Tecnificació Esportiva (només per a l’alumnat tecnificat). Donat que les optatives estan estructurades 

en 3h cadascuna, l’hora restant fins les 10, s’amplia 1h en Religió i Cultura i valors. 

     

Es portaran endavant diversos projectes: 
 

1. Impuls del servei comunitari per a l’alumnat de secundària obligatòria 

Continuarem participant de forma transversal en el projecte Impuls del servei comunitari per a 

l’alumnat de secundària obligatòria, que és una acció que vol promoure que els alumnes 

experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la 

ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. Es vol garantir 

que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de 

compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i 

capacitats al servei de la comunitat, desenvolupant la Competència social i ciutadana i la 

Competència d’autonomia i iniciativa personal. L’alumnat de 4t d’ESO que participa en aquestes 

projecte i les diverses activitats i col·laboracions que s’hi vinculen (amb “el gran recapte”, Càritas, Llar 

d’avis...) es desplaça fins l’entitat col·laboradora amb mitjans propis i sense acompanyament. 

Enguany  continuarem amb la  proposta, relacionada amb el Casal d’avis: fer formació als avis 

en eines tecnològiques i ús de les xarxes socials; i a la vegada, fer intercanvi 

intergeneracional, els avis han fet diverses sessions al centre sobre la seva experiència 

laboral.  Per al curs 2019-20 ens proposem continuarem millorant la coordinació amb les 

diverses entitats i intentarem ampliar el catàleg d’entitats col·laboradores.  

 

 

2. Transferència al claustre i  a l’aula de la metodologia i estratègies derivades de 

la filosofia derivada del projecte GEP 

 

Tot i que el projecte va finalitzar al curs 16-17, continuarem treballant i fen difusió de les noves 

metodologies i estratègies vinculades al projecte, a fi d’aconseguir que el nostre alumnat assoleixi un 

bon nivell d’expressió oral i escrita en llengües estrangeres i potenciem a la vegada el 

desenvolupament de l’autonomia d’aprenentatge de l’alumne. Es busca aconseguir el treball de 

l’alumnat en grup i que el professorat assoleixi la competència per detectar les necessitats de 

diversitat a l’aula i elabori les activitats d’ampliació i de reforç per reconduir aquests alumnes a l’èxit. A 

la vegada, proporcionar estratègies per a què el professorat faci una avaluació objectiva, 

competencial i consensuada amb l’alumnat. 

Per a aquest fi es duen a terme reunions periòdiques durant el curs.  En aquest àmbit, es manté i 

s’amplia la docència en anglès de matèries no lingüístiques. Mantindrem les que s’impartien el curs 

passat i se n’afegiran a altres nivells. Així: 

 de Música a 2n ESO (Xavier Forné) 
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 de Llatí a 4t ESO i a 1r Batxillerat (Fernanda Garcia) 

 Literatura universal a 1r de batxillerat (Míriam Solé) 

 FOL en 1r i 2n EAS (Rubén Alonso) 

Cal afegir que d’acord amb el Projecte Lingüístic del nostre centre, la figura de l’ Auxiliar de Conversa 

és essencial per al desenvolupament i millora del nivell oral de les llengües estrangeres en el nostre 

alumnat i l’assoliment del B2 en finalitzar la secundària. Per al curs 19-20 ens han assignat una 

auxiliar de conversa en alemany, que encara no coneixem. 
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3. Impulsem la robòtica 

 

Continuarem per 4t curs consecutiu amb el programa Impulsem la robòtica. Tecnologies creatives a 

l’aula esdevé una oportunitat per aprofundir de forma sistemàtica en el desenvolupament d’un conjunt 

d’activitats orientades al treball per projectes. L’objectiu és formar l’alumnat i el professorat des d’una 

perspectiva oberta i activa, en plataformes obertes sota el concepte de programari i maquinari lliures 

que disposen d’una gran comunitat d’usuaris arreu del món que comparteixen coneixements i 

projectes.  

Està organitzat pel CESIRE de Barcelona, a nivell de tota Catalunya. Es durà a terme en 4t En 

finalitzar el projecte, els treballs seran exposats a la fira  que tindrà lloc al Cosmocaixa i al Robotebre 

de Tortosa com els dos darrers cursos. 
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5.2  BATXILLERAT 

 
1r BATXILLERAT  
 
 

 

  
Ciències i Tecnologia Ciències Socials 

Humanitat
s 

4h  Matemàtiques 1    Matemàtiques CSS 1  Llatí 1 

BLOC 
1 

4h 
  Biologia 1 
  Física  1 

  
 Economia de l’empresa 1 
 Literatura universal 1 
 

BLOC 
2 

4h 

 
 Química 1 
 Tecnologia1 
 
 

 Economia 1 
 Grec 1 
 Ha. del món contemporani 1 
 Literatura castellana 1 

BLOC 
3 

4h 

  Tecnificació Esportiva 1 
  Ciències de la terra 1 
  Anàlisi musical 1 
 Dibuix Tècnic 1 
 Alemany1    
 Psicologia1 

 

 

 
 

 

Matèries Obligatòries 

 

Hores / setmanals 

Llengua catalana i literatura I 
 

2 

Llengua castellana i literatura I 2 

Llengua estrangera I  3 

Filosofia   2 

Ciències del món contemporani   2 

Educació Física   2 

Tutoria  1 

Optatives  16 
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2n BATXILLERAT  

 

 

 

 

 

  
Ciències i Tecnologia Ciències Socials Humanitats 

4h  Matemàtiques 2  Matemàtiques CSS 2  Llatí 2 

BLOC 
1 

4h 
  Biologia 2 
  Física  2 

  
 Economia de l’empresa 2 
 Història de l’art 2 
 

BLOC 
2 

4h 

 
 Química 2 
 Tecnologia2 
 
 

 Geografia 2 
 Grec 1 
 Literatura catalana 2 
 Literatura castellana 2 

BLOC 
3 

4h 

  Tecnificació Esportiva 2 
  Ciències de la terra 2 
  Anàlisi musical 2 
 Dibuix Tècnic 2 
 Alemany 2   

 

 
 

Matèries Obligatòries 

 

Hores / setmanals 

Llengua catalana i literatura I 
 

2 

Llengua castellana i literatura I 2 

Llengua estrangera I  3 

Filosofia   3 

Tutoria  1 

Història  3 

Optatives  16 
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5.3  CICLES FORMATIUS 

 

CAFEMN 

 

 

CICLE GRAU MITJÀ 

CF de Grau Mitjà: CAFEMN               

Durada del cicle 1400h   
 
 
 

 

 

Nú
m. 

Crèdits 

H. 

Nor
m 

H. 
re
al 

Competència 
De
s 

Assignat 

P
S 

PT 
FO
L 

Altr
es 

P
S 

PT 
F

OL 
Altr
es 

C1 El medi natural 60 60 x     X    

C2 
Conducció de grups i activitats en el medi 
natural 

120 
16
5 

x     x    

C3 Seguretat i supervivència en muntanya 90 90 x     X    

C4 Conducció de grups en bicicletes 120 
16
5 

x     X    

C5 
Conducció de grups a cavall i atencions 
equines bàsiques 

180 
18
0 

   x     X 

C6 
Administració, gestió comercialització en 
la petita empresa 

60 60   x   X    

C7 Fonaments de l’activitat física 30 30 x     X    

C8 Primers auxilis 30 30 x     X    

C9 
Activitats físiques per a  persones amb 
discapacitats 

30 30 x     X    

C1
0 

Dinàmica de grups 60 60 x     X    

C1
1 

Formació i orientació laboral 60 60   x   X    

C1
2 

Formació en centres de treball 410 
41
0 

x  x x  X    

C1
3 

Síntesi 60 60 x     X    
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EAS 

CICLE GRAU SUPERIOR 

CF de Grau Superior: EAS              CODI EAE0 Família Activitats físiques i esportives 

Durada del cicle 2000h                    CURS 1r              Durada del curs: 858h 

 

1r CURS EAS 

 

 

N Mòduls H 

mínim 

H 

Assig 

Competència Des Assignat 

PS PT FOL Altres PS PT FOL Altres 

MP1 Valoració de la 

condició física i 

primers auxilis 

132 165 X     X    

MP2 Dinamització 

Grupal 

121 132 X     X    

MP3 Planifiació de 

l’animació 

socioesportiva 

66 66 X     X    

MP4 Metodologia de 

l’ensenyament 

d’activitats 

fisicoesportives 

121 132 X     X    

MP5 Activitats 

fisicoesportives 

individuals 

132 132 X     X    

MP6 Activitats d’oci i 

temsp lliure 

165 198 X     X    

MP11 FOL 99 33   X     X  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

1r CURS 2019-2020 

 

33                            

32                 U           

31                 F           

30                 1           

29                            

28                      U      

27  U                    F      

26  F                    3      

25  2                          

24                            

23                            

22                            

21                            

20             U               

19             F               

18             1               

17 U   U  U  U  U      U  U    U    U  

16 F   F  F  F  F   U   F  F    F    F  

15 1   4  2  1  1   F   2  3    2    2  

14             2               

13                            

12                            

11  U                          

10  F                          

9  3                          

8                      U      

7                      F      

6                      1      

5                            

4                            

3                            

2                            

1                            

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 1 

         

 MODUL 1 MODUL 2 M3 MODUL 4 MODUL 5 MODUL 6 M

11 

T 

 165 h 132 h 66 h 132 h 132 h 198 h 33  
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CF de Grau Superior: EAS              CODI EAE0 Família Activitats físiques i esportives 

Durada del cicle 2000h          CURS 2n     Durada del curs: 792h+350FCT=Total 1142h 

 

2n CURS EAS 

 

N Mòduls H 

mínim 

H 

Assig 

Competència Des Assignat 

PS PT FOL Altres PS PT FOL Altres 

MP7 Activitats 

fisicoesportives 

d’implements 

88 99 X     X    

MP8 Activitats 

fisicoesportives 

d’equip 

132 165 X     X    

MP9 Jocs i activitats 

fisicoesportives 

d’animació 

turística 

132 165 X     X    

MP10 Activitats 

fisicoesportives 

per a la 

inclusió social 

66 66 X     X    

MP11 FOL 99 66   X     X  

MP12 EIE 66 66   X     X  

MP13 Anglès 99 99    X     X 

MP14 Projecte 

d’ensenyament 

i animació 

socioesportiva 

66 66 X     X    

MP15 FCT 350 350 X     X    
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2n CURS EAS 2019-2020 

33                            

32                            

31                            

30                            

29                            

28                            

27                            

26                            

25                            

24                            

23                            

22                            

21                            

20                            

19                            

18                            

17 U U  U   U  U  U  U               

16 F F  F   F  F  F  F U U U   U  U  U     

15 1 2  1   2  1  2  3 F F F   F  F  F     

14              1 2 1   1  1  1     

13                            

12                            

11                            

10                            

9                            

8                            

7                            

6                            

5                            

4                            

3                            

2                            

1                            

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1   

            

 MODUL 7 MODUL 8 MODUL 9 M 10 M12 MODUL 

13 

M11 MP1

4 

T   

 99h 165h 165h 66h 66h 99h 66h 66h 3

3 
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5.4 ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL 

FUTBOL 

 

Primer nivell 

Bloc comú (120 hores) Bloc específic (170 hores) 

Bases anatòmiques i fisiològiques de l'esport I 

(20 hores) 

Bases psicopedagògiques de l'ensenyament i 

l'entrenament I (25 hores) 

Entrenament esportiu I (30 hores) 

Fonaments sociològics de l'esport (5 hores) 

Organització i legislació de l'esport I (5 hores) 

Primers auxilis i higiene en l'esport (35 hores) 

 

Desenvolupament professional I (10 hores) 

Direcció d'equips I (10 hores) 

Metodologia de l'ensenyament i l'entrenament 

del futbol I (15 hores) 

Preparació física I (15 hores) 

Regles del joc I (20 hores) 

Seguretat esportiva (10 hores) 

Tàctica i sistemes de joc I (50 hores) 

Tècnica individual i col·lectiva I (40 hores) 

 

Bloc complementari (15 hores) Bloc de formació pràctica (150 hores) 

Terminologia específica catalana (5 hores) 

Fonaments de l'esport adaptat (10 hores) 
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SALVAMENT I SOCORRISME 

Prova específica (120 hores) 

Cicle inicial (495 hores) 

Mòduls del bloc comú (80 hores) Mòduls del bloc específic (295 hores) 

Bases del comportament esportiu (30 hores) 

Primers auxilis (30 hores) 

Activitat física adaptada i discapacitat (10 hores) 

Organització esportiva (10 hores) 

 

Instal·lacions aquàtiques i materials (20 hores) 

Metodologia de salvament i socorrisme (65 

hores) 

Organització d’esdeveniments d’iniciació en 

salvament i socorrisme (25 hores) 

Seguretat i intervenció en instal·lacions 

aquàtiques (65 hores) 

Formació pràctica (115 hores) 

 

Cicle final (660 hores) 

Mòduls del bloc comú (180) Mòduls del bloc específic (480 hores) 

Bases de l’aprenentatge esportiu (60 hores) 

Bases de l’entrenament esportiu (70 hores) 

Esport adaptat i discapacitat (20 hores) 

Organització i legislació esportiva (20 hores) 

Gènere i esport (11 hores) 

 

Escola de salvament i socorrisme (30 hores) 

Preparació física del socorrista (30 hores) 

Perfeccionament tècnic en salvament i 

socorrisme (50 hores) 

Organització d’esdeveniments de tecnificació en 

salvament i socorrisme (30 hores) 

Espais aquàtics i materials (60 hores) 

Seguretat i intervenció en espais aquàtics 

naturals (90 hores) 

 
Formació pràctica (190 hores) 
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6 ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

 

Des de l’equip directiu es coordina tota l’atenció a la diversitat seguint les directrius del nostre Pla 

d’Atenció a la Diversitat, guiat per la CAD. A més a més la filosofia del centre ens aboca a tenir un 

contacte estret i directe amb tot l’alumnat, especialment amb l’alumnat amb més necessitats, de forma 

que ens tinguin, com un referent a qui adreçar-se per poder expressar neguits, inquietuds i consultes. 

 

6.1 Mesures dins a l’aula 

 

1. Es treballa la concreció del currículum amb les programacions didàctiques. Es tracta 

d’especificar i adaptar els continguts, els objectius, les activitats d’ensenyament-

aprenentatge, els criteris i les activitats d’avaluació, la temporització i les orientacions 

didàctiques per portar-la a terme per a l’alumnat amb PI (ja sigui per necessitats especials, 

com específiques o per reconeixement d’alumnat que simultanieja música, dansa o 

esport). Aquestes programacions les hem de plantejar amb una visió competencial. 

 

2. L’organització d’optatives i matèries específiques està orientada a la millora dels 

resultats en llengües, especialment l’expressió oral (speaking); i, a la pràctica esportiva i a 

la formació musical, donat que són aspectes rellevants en el  nostre projecte educatiu de 

centre. 

 

3. Organització d'activitats de reforç, especialment adreçades a consolidar i recuperar 

les àrees lingüística i matemàtica (implicació del l’alumne en l’autoavaluació a través de la 

rúbrica, exposicions orals, treballs complementaris). Aquestes activitats de reforç poden 

ser temporals o al llarg de tot el curs.  

 

4. Mesures educatives complementàries i voluntàries per l'alumnat  (taller de robòtica) i 

la transmissió de la informació a la resta dels companys de, la organització de jornades i 

exposicions, del voluntariat dins el teixit social de la ciutat, per part de l’alumnat que hi 

participa. 

 

5. Un altra mesura d’atenció a la diversitat dins de l’aula ordinària és l’orientació 

educativa a càrrec de la psicopedagoga en la tutoria compartida. 

 

6. El centre no disposa d’aula d’acollida, i tampoc de suport lingüístic. 

 

7. Ens han informat que  enguany, tot i que tenim alumnat amb moltes necessitats 

educatives tant físiques com intel·lectuals, no disposarem d’atenció individualitzada a 

l’aula, amb vetlladora. 
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6.2 Mesures en grups específics 

 

1. Desdoblaments de grups a 1r i 2n d’ESO en les àrees instrumentals (de llengües i 

matemàtiques). Un dels nostres objectius prioritaris és treballar els aprenentatges funcionals i els 

continguts curriculars bàsics perquè l’alumnat vagi assolint un major grau d’autonomia. Per 

aquesta raó els principals aspectes a considerar envers l’avaluació són: 

• L’actitud, l’ interès i l’esforç que han demostrat en la matèria. 

• L’assoliment i desenvolupament de les capacitats bàsiques. 

• Diversificació de les formes d’avaluació i partir bàsicament de l’observació i el seguiment 

diari del procés d’ensenyament- aprenentatge de cadascun dels i de les alumnes. 

• Diversificació els moments, les modalitats i els instruments d’avaluació, tenint com a 

referència les capacitats bàsiques i no tant els continguts. 

• Foment del plaer de la lectura cercant llibres adaptats a les necessitats i capacitats de 

l’alumnat. Realització petites tasques a casa, per afavorir l’adquisició, el reforç i la millora de 

la lectura. No es posaran lectures obligatòries. 

• Realització petites proves d’avaluació, exercicis d’autoavaluació, qüestionaris, proves 

diverses sobre lectura, comprensió, ... i sobre diversos continguts per tal de conèixer el grau 

d’assoliment dels coneixements treballats. 

La metodologia emprada es basa en:  

• Diversificar la tipologia d’activitats per mantenir l’atenció de l’alumne, que siguin 

motivadores i funcionals.  

• Partir dels coneixements previs de cadascun dels alumnes.  

• Valorar la participació activa de l’alumnat en les tasques desenvolupades.  

• Utilitzar materials i eines per afavorir l’aprenentatge amb una base més manipulativa.  

• Utilització dels recursos informàtics per afavorir la motivació en alguns aspectes 

acadèmics.  

• Canviar la forma d’organitzar els espais i l’agrupament dels alumnes: individuals, per 

parelles, o en petit grup segons activitats, motivacions, interessos i capacitats dels alumnes.  

• Utilitzar diferents tipus de treball: pràctic, de recerca, d’observació, d’exposició, ...  

• Diversificar materials i suports (orals, escrits, visuals), variar els moments i durada de les 

activitats. 

• Realitzar activitats per afavorir l’autonomia de l’alumnat. Diversificar activitats, més o 

menys guiades i amb diferents graus d’ajuda. Desdoblament de l’alumnat en el grup classe 

en les matèries de Tecnologia i Experimentals. 

 

2. Desdoblament en una de les sessions de la matèria d’Anglès per afavorir l’atenció a la 

diversitat en expressió oral en un grup amb un ritme més ràpid i altre que requereix un 

alentiment. 
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3. Programes de Diversificació Curricular (3r-4t ESO): AO/UEC, que és una mesura 

extraordinària (un cop exhaurides les mesures generals i específiques) que vol afavorir 

l’assoliment de les competències claus i garantir la continuïtat en la formació i evitar 

l’absentisme. Requereixen una metodologia motivadora, grups reduïts d’alumnat i poca 

diversificació de professorat.  

Des de l’ aula oberta s’atén principalment alumnat de 3r i 4t d’ESO amb un retard important en el 

seu procés d’ensenyament –aprenentatge. 

A més a més es considera que el plantejament de l’aula oberta hauria d’anar en la línia de formar 

un grup d’alumnes que realitzés una part important de l’horari treballant en l’adquisició d’habilitats 

de la vida quotidiana, habilitats prelaborals i habilitats sociopersonals.  

Aquest plantejament no es considera tancat, sinó flexible i s’ha d’anar treballant a partir de cada 

cas concret. 

 

4. Per part del psicopedagog/a es fa atenció individualitzada fora de l’aula (AI) a l’ alumnat a 

proposta de  la CAD. S'ofereix una atenció individual, d’horari a establir a cada cas, a alguns 

alumnes que, a causa d'una problemàtica personal, no poden evolucionar ni aprofitar 

suficientment els recursos que el Centre els està oferint, ja sigui des de l'aula ordinària o des de 

grups de reforç.  

En aquestes sessions individualitzades es poden treballar diferents aspectes, segons les 

necessitats de l'alumne: organització en el treball, tècniques d'estudi, aspectes relacionals., 

problemes d'adaptació...   

La necessitat de continuar aquestes sessions i l'evolució dels alumnes també es valorà a les 

reunions de la CAD.  

 

5. Durant tot el curs es fa un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat i es reorganitzen 

les hores del professorat per tal de poder atendre grups de 2 o 3 alumnes amb 4 o 5 matèries 

pendents, algunes instrumentals, susceptibles de recuperació. 

 

6.3 Simultaneïtat d’estudis amb música, dansa o esport  

 

Tant l’alumnat que simultanieja els estudis amb música o dansa, com el que té una dedicació 

significativa a l’esport, que sol·licitin no cursar les matèries optatives i/o educació física i/o música 

se’ls podrà aplicar un pla individualitzat o podrà forma part del programa de tecnificació esportiva. 
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7  PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 

 
7.1 Línies generals 

Orientació personal 

 

-Ajudar a descobrir interessos en questes, entrevistes. 

-Coneixements: entrevista, seguiment amb trobades periòdiques 

Orientació acadèmica 

 

-Concretar al final de l'etapa educativa la presa de decisions de l'alumnat. 

-Elaborar el Document Orientador del cada alumne que ha d'incloure la presa 
de decisions de cada alumne del centre. 

-Ajudar recomanant tècniques de treball. 

-Ajudar a planificar el temps d'estudi. 

-Seguir les recomanacions en materials i sistema de treball que trobem en 
l’xtec 
http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/academica_professional 

-Mantenir relació fluida amb les famílies per a què participin d’aquesta 
orientació (especialment en 3r, 4t, Bat i Cicle Formatiu mitjà) i de la presa de 
decisions de l’alumne. 

Orientació professional 

 

-Informar sobre el món professional 

-Informar sobre els estudis posteriors. CFGM i Batxillerat, 

Junta d'avaluació -Coordina les sessions d'avaluació, recull i organitza els resultats d'aquesta. 

-Coordina els criteris d'avaluació 

-Fa el seguiment dels acords de la Junta o els executa si fa al cas. 

Institució escolar 

 

-Col·labora en l'elaboració del projecte de tutoria del centre. 

-Coordina en relació grup d'alumnes/ elements de la institució escolar. Pel  

-Coordina les reunions informatives del curs. 

-Informa individualment. 

Responsable/Coordinadora Rosa Aguilar 

Objectius prioritaris 
programats: 

Supervisar el desplegament del PAT i reforçar l’orientació a 3r i 4t ESO. 

Tasques a realitzar 

 

Plantejament del Pla d’acció de tutoria des d’un punt de vista flexible i 
funcional. Això implica les següents tasques comuns a tots els nivells: 

 Inici de curs: Presentació, acollida i organització del curs(horaris, aules i 
assignació de matèries optatives i alternatives). 

 Informacions de reunions de pares 

 Normes de funcionament de centre. 

 Informació del pla d’evacuació del centre. 

 Normes d’ús de la biblioteca. 

 Elecció de delegat. 

 Organització de sortides de tutoria(explicació recollida d’autoritzacions, 
valoracions posteriors...) 

 Control de justificants de faltes d’assistència. 

 Revisió dels incidents setmanals(disciplina, deures, material...). 

http://www.xtec.cat/web/curriculum/orientacioeducativa/academica_professional
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 Participació en xerrades(salut, xarxes socials, sexualitat, orientació 
laboral...). 

 Anàlisi dels resultats acadèmics trimestrals. 

 Participació a les jornades culturals del centre. 

 Organització dels crèdits de síntesi. 

 Calendari final de curs. 

 Disseny del document “Seguiment del Consell Orientador” 

Per nivells: 

1r d’ ESO 

la integració de l’alumne al 
centre i al grup 

 Acollida de l’alumnat i visita a les instal·lacions. 

 Aprendre a aprendre. 

 Les relacions amb els altres. 

 La importància de les normes de convivència. 

 Organització, hàbits d’estudi i rendiment escolar. 

2n d’ ESO 

la cohesió del grup des 
d’actituds sociabilitzadores, 
potenciant el treball en 
equip. 

 La importància de l’estudi. 

 Llibertat i responsabilitat. 

 Els valors: acceptació de l’altre, solidaritat, respecte.. 

 

3r d’ ESO 

el grup d’iguals i 
l’allunyament dels adults 

 La importància dels iguals versus els conflictes amb els adults. 

 Educació en valors: solidaritat, generositat, amabilitat, cooperació 

 La importància de la negociació 

4rt d’ ESO 

Orientació acadèmica i 
professional 

 L’organització del treball extraescolar. 

 Els conflictes personals. 

 El projecte de vida. 

 Auto coneixement del sistema educatiu post obligatori i presa de 
decisions. 

 L’orientació laboral. 

 El Servei Comunitari 

Observacions: 

Èmfasi en la relació tutor/a-
alumnes/as a tutoria: el 
tutor/a com a referent al 
centre educatiu i pont entre 
els docents i les famílies. 

 

Temes psicopedagògics a treballar al llarg del curs: 

 Estratègies de comunicació. 

 Educació emocional. 

 Habilitats socials. 

 Dinàmiques de grup. 

 Hàbits i tècniques d’estudi: ús de l’agenda, organització del treball 
extraescolar,(subratllat, esquema, resum...). 

 El bon ús de l’ordinador. Normes d’ús. 

 Normalització del llibre digital. 

 Xarxes socials. Ús, funcionament, riscos: Informació (alumnat i famílies). 

Pela  

7.2 Salut i escola 
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Professora responsable: Rosa Aguilar i Infermera (Yolanda)  

Objectius prioritaris programats: 

Afortunadament ens han informat que serà la mateixa professional la que ens vincularà “Salut escola” 

al  PAT de l’Institut. Tot i que són poques hores de intervenció de la infermera, es distribueixen 

correctament per poder atendre les orientacions necessàries i demandes de l’alumnat, fins i tot, 

l’alumnat tecnificat.  Pretén millorar la salut dels adolescents a través d’accions als centres educatius 

de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes 

relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac... 

Millorar la coordinació entre els centres docents i els serveis de salut per tal de donar resposta a les 

necessitats dels adolescents. 

Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents, mitjançant la consulta oberta als 

centres d’educació secundària amb les màximes garanties d’intimitat. 

Atès que possiblement tindrem la professional des de principi de curs, podrem durant el curs 2018-19, 

ampliar el ventall de intervencions i diversificar encara més els continguts. 

 

Tasques a realitzar 

Les activitats programades giraran a l’entorn de: 

 Canvis físics i hormonals en l’adolescència. 

 Prevenció de les Drogodependències i conductes addictives. 

 Alimentació i Nutrició. 

 Educació Afectivo-sexual. 

 Educació Viària i Prevenció d’Accidents de Trànsit. 

 Prevenció de la violència i de les relacions entre iguals. 

 Prevenció de l’abús de les noves tecnologies. 

 Prevenció del consum de drogues 

 Xerrades sobre coneixement del cos, adolescència i sexualitat. 

 Xerrades sobre el coneixement i prevenció de la SIDA impartides per l’Hospital Verge 

de la Cinta. 

 Tallers de primers auxilis impartits per la infermera. 

 Xerrades de seguretat i educació viària, impartides pels Mossos d’Esquadra. 

 Marató TV3 

 Campanya de sensibilització contra el càncer. 

 Xerrades de prevenció i sensibilització sobre la violència entre sexes i entre iguals. 
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8 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
Professora responsable: Annabel Bel 

Objectius prioritaris programats 

 Mantenir en funcionament de  la Biblioteca de centre. 

 Mantenir en funcionament la Comissió de Biblioteca per tal que procuri la realització 

d’activitats de dinamització dels recursos de la biblioteca del centre. 

 Continuar en el Projecte d’Impuls a la lectura 

 Continuar amb la implementació del Pla de Lectura de centre, d’acord amb la versió 

4, aprovada el 6 de juliol de 2018. Al setembre del 2019 es proposarà al consell escolar 

l’actualització de la versió 5. 

 Vincular la biblioteca al màxim de  departaments possibles per tal que alguna de les 

activitats incloses en el currículum impliqui l’ús de la biblioteca escolar. 

 Elaborar i difondre llistes de recursos disponibles a la biblioteca, especialment als 

diferents departaments. 

 Continuar la catalogació dels fons bibliogràfic amb el programa Èpergam. 

 Mantenir el contacte i la col·laboració, segons s’escaigui, amb la Biblioteca pública 

comarcal d’Amposta 

 Fomentar l'activitat lectora entre l'alumnat -competència bàsica-. 

 Valorar els recursos de la biblioteca en relació a la  competència de cerca i tractament 

de la informació per part de l'alumnat i la resta de comunitat educativa. 

 

9 CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ 

 
Professora responsable: Rosa Aguilar 

Objectius 

 Aconseguir implementar la filosofia de la mediació al centre i crear una borsa de 

mediadors. 

 Potenciar un canvi cultural al centre que permeti tractar el conflicte de manera 

constructiva i positiva. 

 Mostrar als nostres alumnes alternatives no violentes per afrontar els conflictes. 

 Desenvolupar la capacitat de les persones d’atendre i resoldre per elles mateixes els 

seus propis problemes. 

 Aprendre habilitats socials i comunicatives que promoguin relacions més solidàries, 

participatives, de compromís, responsabilitat i respecte. 

 Promoure més relacions horitzontals entre els membres de la comunitat educativa: 

alumnes, professors, personal no docent. 

 Aconseguir un ambient d’aula més pacífic i productiu. 
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 Promoure la construcció d’espais de negociació al centre, on s’abordin els conflictes 

de manera constructiva, des del diàleg i a la recerca d’acords consensuats. 

 Mantenir l’impuls d’aquest programa com a objectiu propi del Projecte Educatiu de 

Centre, en la seva línia d’educació en valors. 

 Tots aquests objectius, susceptibles d’ampliació i concreció, es podrien resumir en 

dos: mantenir un bon clima de convivència al centre i oferir una alternativa possible al 

tractament dels conflictes escolars. 

Pla d’actuació: 

 Mantenir el tema de la mediació en el PEC (projecte educatiu de centre), el PAT (pla 

d’acció tutorial), i les NFOC (Normes d’Organització i Funcionament del centre). 

 Sistematitzar reunions periòdiques entre la coordinadora de mediació i la 

coordinadora pedagògica i/o cap d’estudis, per tal de lligar la mediació amb el PAT 

 Sensibilitzar la comunitat educativa del centre i presentar la Mediació a les tutories, 

als delegats, equip docent... 

 Establir un espai des d’on es pugui aplicar i coordinar el projecte de mediació i també 

els horaris més adients. 

 Introduir la coordinació amb les tutories i amb altres àrees curriculars amb la pràctica 

d’activitats que afavoreixin les habilitats socials i personals dels nostres alumnes. 

 Elaborar propostes de millora. 
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10 FORMACIÓ 

 

10.1 A professorat 

 

Per al curs 2018-19, el claustre de professorat ha decidit no ampliar formació de centre. Es vol 

consolidar els projectes endegats i fer transferència a tot el professorat de dinàmiques engegades 

relacionades amb el currículum i nova avaluació d’ESO. 

 

 Formació a tot el claustre el dia 5 de setembre a les 9,30 h. per part de Mònica 

Casellas sobre atenció a alumnat d’altes capacitats. 

 

El departament d’esports d’iTec té previst fer la següent formació per als seus membres: 

 Activitat física i lleure. 20h. EAS i CAFEMN.1r trimestre 2019/2020 

 Aplicacions Informàtiques per a Cicles Formatius d’Activitat Física. 20h. EAS i 

CAFEMN. 1r trimestre 2019-2020 

 

L’equip directiu té previst fer la següent formació per als seus membres: 

  

 2n curs de formació Escoles Verdes 

 

 

10.2 A PAS 

 

S’informa el nostre personal PAS de l’oferta formativa a mesura que ens arriba al centre: 

 Des de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) 

 Des de la intranet del Departament sobre el Pla de formació per al personal 

d’administració i serveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 PLA D’ACTUACIÓ DEL CRP AL CENTRE 

 

En el moment d’elaborar aquesta  programació encara des del CRP no ens han fet cap proposta d’actuació per al proper curs 2019-20. Creiem que pot anar 

en aquesta línia (provisional) Actuacions de centre acordades en reunió amb la representant del CRP dels Serveis Educatius del Montsià, Pepi Grau. 

ÀMBIT DE DINAMITZACIÓ DE ZONA 

Processos Tasca Participació Persona de contacte Periodicitat Observacions 

Disseny, 

organització (o 

col·laboració) 

d’activitats de 

dinamització de la 

zona amb 

participació de 

l’alumnat 

(1.- Organitzar 

activitats de 

dinamització) 

Programa de visites escolars concertades a la 

Biblioteca Pública de la població. 

X Annabel Bel Octubre Contacte previ 

Participació en les activitats que oferta la Biblioteca 

Pública de la població: exposicions, conta-contes, 

tallers,... 

 

X Lucia Tomàs   

Participació en el certamen dels Jocs Florals. X Miquel A. Llorens  Direcció 
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ÀMBIT D’ACTUACIONS A CENTRE 

Processos Tasca Participació Persona de contacte Periodicitat Observacions 

Assessorament i 

acompanyament 

en formació  

(2.- Gestionar la 

formació del 

centre) 

Actuacions necessàries per a dur a terme la 

formació en Centre. 

X Direcció  Si s’escau 

ÀMBIT D’ACTUACIONS A CENTRE 

Processos Tasca Participació Persona de contacte Periodicitat Observacions 

Detecció de 

Bones 

Pràctiques  

(5.- Identificar, 

recollir i difondre 

Bones 

Pràctiques.) 

Identificació, recollida i redacció de les Bones 

Pràctiques de Centre. 

X   Si s’escau 

Implementació 

del Servei 

Comunitari a 

l'ESO. 

(7.- Implementar el 

Servei comunitari.) 

Formació i elaboració del projecte. X   Només si hi ha 

professorat nou que 

s’incorpori al projecte que 

ja està actiu 

 



 

 

12 DESPLEGAMENT DELS OBJECTIUS: ESTRATÈGIES, ACCIONS, TEMPORITZACIÓ, RESPONSABLES I INDICADORS D’AVALUACIÓ 
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13 ACTIVITATS CULTURALS, COMPLEMENTÀRIES I FORA DE CENTRE 

 
 
Arran de la valoració que se’n va fer de les activitats del curs passat, enguany preveiem les següents 

activitats: 

 
 
 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

V Jornada AMPA 

Organitza: AMPA i Coordinació pedagògica 
Objectius: Cohesionar les relacions entre els diferents agents 
educatius, alumnat i família. L’Ampa ho proposa en el marc del 
Pla Educatiu d’Entorn. 
Cursos: Tot el centre 

Etwinning  

Organitza: Carme Ferré 
Objectius: Preparar i coordinar les activitats Etwinning amb 
partners d’altres centres 
Curs 19-20 
Contribuir a l’assoliment del nivell B2 d’anglès. 

Taller de bicicleta 

 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP 
Objectius: Conèixer el funcionament d’aquest implement 
esportiu, per poder utilitzar-lo al Crèdit de Síntesi i en EF 
Cursos: 1r ESO 

Jornada de sensibilització de 

discapacitats 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP 
Objectius: Sensibilitzar l’alumnat en el coneixement d’aquest 
esport 
Dates: 3r trimestre curs  
Cursos: 3r  ESO 

Sortida de senderisme a l’entorn 

més proper 

 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP, Blanca 
Objectius: Conèixer aquesta pràctica esportiva i l’entorn natural 
Dates: 2n trimestre curs  
Cursos: 2n ESO 

Setmana de l’esport adaptat APASA 

- CAFEMN 

 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP i Cap de 
Departament d’Esports. 
Objectius: Contacte  de l’alumnat de CAFEMN amb 
discapacitats, que és un dels crèdits del cicle.  
Dates: durant el curs (a concretar)  
Cursos: CAFEMN 

Sortida al Palau o Camp Nou del 

Barça 

 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP i Cap de 
Departament d’ERE. 
Objectius: Conèixer aquesta pràctica esportiva d’aquest esport 
(futbol, bàsquet) i les instal·lacions esportives 
Dates: durant el curs (a concretar)  
Cursos: 2n AAFE 

 

Torneig de bàsquet 

 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP, 
Objectius: Conèixer aquesta pràctica esportiva  
Dates: 3r trimestre curs  
Cursos: 2n ESO 

 

Cursa de muntanya 

 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP, Eva R i 
Blanca A 
Objectius: Conèixer aquesta pràctica esportiva i l’entorn 
Dates: maig  2020 
Cursos: 4t ESO 

Primers auxilis.  
Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP, Montse 
Alonso 
Objectius: Conèixer els primers auxilis 
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

Dates: 1r trimestre  
Cursos: 4t ESO  

DEA + SVB.  

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP 
Objectius: Conèixer les estratègies del SVB i DEA 
Dates: juny 2020 
Cursos: 1r batx + CAFEMN + 2n EAS 

Gimcana 

 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP, Eva R 
Objectius: Pràctica de l’esport amb orientació i coordinació 
Cursos: 1r Batx 

Sortida i participació en persones 

amb  necessitats. (A concretar amb 

casal d’avis, hospital) 

Organitza: Coordinació pedagògica, Cap d’estudis FP 
Objectius: Esport i valors 
Cursos: 1r Batx 

Xerrades formatives prevenció 

tabaquisme 

Disseny del cartell antitabac 

Organitza: Coordinació pedagògica,  infermera,  cap 
departament Visual i plàstica 
Objectius: conscienciar-se en evitar el consum de tabac 
Cursos: 1r i 3r ESO  

Xerrades Projecte IDEA’T 

Organitza: Coordinadora pedagògica, tutor cafemn i professor 
de FOL, Consell Comarcal 
Objectius: Projecte IDEA’T 
Treballar iniciatives d’emprenedoria 
Cursos: CAFEMN A i B, AAFE 

Xerrades, formació i presentació 

del projectes d’emprenedoria 

Organitza: Professor d’emprenedoria (Ramon Rosales), Dates: 
3r trimestre  
Objectius: Projecte EMPRENEDORIA 
Treballar iniciatives d ’emprenedoria 
Cursos: 3r ESO i 1r Batxillerat 

Dia Mundial de la Sida 

Organitza: Comissió d’activitats culturals. 
Data: última setmana de gener de 2020. 
Objectius: Sensibilització del programa per a la prevenció de la 
Sida 
Promou: Departament de Sanitat i Seguretat Social 

4ts ESO 

Xerrades: Prevenció i lluita contra 

la violència masclista 

Organitza: Coordinadora pedagògica, Anna Palacios 
(Ajuntament) i tutors/es 
 Objectius: Prevenció i lluita contra la violència masclista. 
Biblioteca iTec 
Cursos: tot l’alumnat del centre 

Taller Prevenció 

Drogodependències 

Lídia Alfara i Coordinadora pedagògica 
ESO/BATX/CCFF 
Objectius: sensibilització i prevenció de les drogodependències 
(tabac, alcohol, cànnabis, còctels sense alcohol...) 

Mobilitat segura 

 

Mossos Esquadra (Itpg7130@gencat.cat) 
Data: a concretar 
Objectius: sensibilització i prevenció de les actituds perilloses en 
la conducció, peatonals, en trànsit... 
Batx. 2n AAFE 

Internet segura 

Mossos Esquadra (Itpg7130@gencat.cat) 
Data: a concretar 
Objectius: sensibilització i prevenció de les actituds perilloses en 
l’ús de les xarxes i dispositius mòbils i digitals 
2n ESO  

mailto:Itpg7130@gencat.cat
mailto:Itpg7130@gencat.cat
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

Situacions de risc per a menors 

Mossos Esquadra (Itpg7130@gencat.cat) 
Data: a concretar 
Objectius: sensibilització i prevenció de les actituds perilloses, 
xenofòbia, drogodependències, xarxes... 
3r ESO 

Setmana BIO 

Organitza: Coordinació pedagògica  
Data:  octubre 2019 
Cursos: 1r, 2n i 3r ESO 
Objectius: Cohesionar els grups i conèixer la cultura de 
l’alimentació saludable i biològica del territori. 

Lectures terrorífiques de la 
Castanyada, preparació de 
carabasses i mòbils decoració, 
paraules dibuixades i decoració de 
la Biblioteca. 

Organitza: Coordinació pedagògica i Biblioteca. 
Data:  última setmana d’octubre 2019 
Cursos: ESO,BAT,CCFF 
Objectius: Afavorir la convivència al centre i fomentar la lectura 

Activitats Culturals de final 1r 
trimestre. 

Data:  desembre de 2019 
Concert a càrrec de l’Orquestra de iTec. 

Tallers-xerrades Marató TV3 

 

Organitza i col·labora: Marató  TV3 
Data xerrades: octubre 2019 
Alumnes: Tots els nivells educatius 

Xerrada Orientació Universitària 

Organitza i col·labora: Universitat Rovira i Virgili, UOC, UAB 
Data: febrer – març  2020 
Objectius: Informació Orientació Universitària.  
Alumnes: 2n Batx i CFGS 

Xerrada orientació Selectivitat 

 

 

Organitza: coordinadora pedagògica 
Col·labora i participen: nostres alumnes de 2n (EAS, BATX) 
Data: desembre 2019 
Objectius: orientar sobre les PAU i l’accés a la universitat. 

Setmana de la Pau i de la Solidaritat 

Organitza: Equip de Mediació i Convivència Escolar de l’ Ins. de 
Tecnificació 
Data: gener 2020 
Objectius: Cohesionar el centre,  professors , alumnes, i 
famílies. 

Xerrada Hàbits d’higiene. 

Organitza i col·labora: Infermera centre, tutors 
Data: octubre 2019 
Objectius: Orientar sobre els hàbits d’higiene.  
Alumnes: 1r ESO 

Xerrada sobre Igualtat. 

Organitza i col·labora: coordinadora pedagògica, coordinadora 
LIC i tutors/es 
Data: gener 2020 
Objectius: prevenció de conductes sexistes.  
Alumnes: 3r ESO 

Raid intercicles CAFEMN 

Organitza i col·labora: coordinadora pedagògica, Cap d’estudis 
Adjunt 
Data: maig  2020 
Objectius: Cohesió i millora de la pràctica esportiva 
Alumnes: CAFEMN 
Organitzat per iTec 

Participació a les jornades sobre 

Esport a l’Escola a les Terres de 

l’Ebre. 

Responsable: Cap de departament d’educació física 
Alumnes: ESO i BAT. 
Data: maig 2020 
Objectius: Fomentar l’ús de l’esport i millorar la convivència 

mailto:Itpg7130@gencat.cat
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

Visita   d’escriptors 

Organitza i col·labora: coordinadora pedagògica, coordinadora 
biblioteca 
Data: tot el curs 
Objectius: Fomentar l’hàbit lector.  
Alumnes: ESO 

Visita  d’antics alumnes que estan a 

la universitat 

 

Organitza i col·labora: coordinadora pedagògica, tutors/es batx 
Data: gener 2020 
Objectius: orientar sobre la universitat i l’accés.  
Alumnes: bat i 4t ESO 

Visita al Museu del Montsià i ruta del 

modernisme d’Amposta 

Organitza: coordinadora pedagògica, departament de socials 
Data:1r,  2n trimestre 
Objectius: Conèixer l’art i la història d’Amposta. 
Cursos: 4t ESO  

Itinerari ruta del Renaixement i 

Catedral a Tortosa 

Organitza: coordinadora pedagògica, departament de socials 
Data:1r,  2n trimestre   
Objectius: Conèixer l’art i la història de Tortosa. 
Cursos: ESO  

 Visita museu/exposició Barcelona. 

H. de l’Art. 2n. Batx 

Organitza: coordinadora pedagògica, departament de socials 
Data: tot el curs   
Objectius: Conèixer l’art i la història de Catalunya. 
Cursos: batxillerat 

Sortida AO Centre d’Art Lo Patí 

Amposta. 

Organitza: coordinadora pedagògica, tutora AO 
Data: tot el curs   
Objectius: Conèixer l’art i fomentar la competència social . 
Cursos: AO 

Actes d’acolliment de l’alumnat i 

professorat intercanvi Alemanya 

 

Organitza: coordinadora pedagògica, departament de llengües 
estrangeres 
Data: 3r trimestre   
Objectius: Millorar el nivell d’anglès i alemany  i la competència 
social 
Cursos:  Tot el centre 

Lectura en veu alta de La plaça del 

diamant. 

 

Organitza: coordinadora pedagògica, coordinadora de 
biblioteca, dept. català 
Data: a concretar    
Objectius: Millorar el nivell de català i conèixer l’obra  
Cursos:  Batxillerat 

 Xerrades, formació i presentació 

dels projectes d’emprenedoria  

Organitza: coordinadora pedagògica, Ramon Rosales 
Data: durant tot el curs, exposició al 3r    
Objectius: fomentar l’esperit emprenedor entre els estudiants  
Cursos:  1r Batxillerat i 3r ESO 

Museu de la Mar de l’Ebre i ruta de 

Sebastià Juan Arbó. 

Organitza: coordinadora pedagògica, departament de socials i 
llengües 
Data: 3r trimestre   
Objectius: Gaudir de l’entorn artístic i literari. 
Cursos:  ESO  

Xerrades escriptors Biblioteca 

Organitza: coordinadora pedagògica, coordinadora de biblioteca 
Data: tot el curs   
Objectius: gaudir del plaer de la literatura i la creació literària de 
primera mà. 
Cursos:  Tot el centre 



 

69 

 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

Exposicions públiques dels  TdR 

 

 

Organitza: coordinadora pedagògica i tutors/es de batx 
Data octubre 2019 
Objectius: Fer difusió de l’aprenentatge assolit sobre el treball 
de camp, les presentacions escrites, exposar en públic, etc. 
Cursos: 2n batxillerat 

Concurs de redacció organitzat per 

Coca Cola 

Organitza: coordinadora pedagògica, Professorat de Llengües i 
Fundació Coca Cola. 
Data: 2n trimestre   
Objectius: Participar en el concurs de redacció. 
Cursos: 2n ESO 

Xerrada ús dels GPS (orientació) 

Organitza: Coordinadora pedagògica, cap d’estudis FP 
Data: gener 2018 
Objectius: Orientar en la tria d’estudis universitaris i diverses 
universitats 
Curs: 2n Batxillerat i 2n AAFE 

Sortida al Saló de l’Ensenyament - 

Barcelona 

Organitza: Coordinació pedagògica 
Data: pendent de confirmació de quan es faci. 
Objectius: Posar a l’abast de l’alumnat les novetats en l’àmbit de 
l’Educació. 
Cursos: 1r i 2n Batx 

Sortides i activitats del Crèdit de 

Síntesi 

Organitza:  Coordinació pedagògica, tutors/es i professorat 
CCFF 
Data: juny 2019 
Objectius: Realitzar el Crèdit de Síntesi  

Activitats Festivitat de Sant Jordi 

Organitza:  Coordinació pedagògica, departaments e llengües, 
tutors/es i professorat  
Data: setmana de St.Jordi 
Objectius: Cohesionar el centre 

Sortida Educació Física (Vela) 

Organitza: Departament Educació Física i Coordinació  
pedagògica 
Data: abril 2019 
Cursos : 2n i 3r ESO 

Viatge orquestra iTec 

Organitza: Departament de Música 
Dates: 2017-18 
Cursos: ESO/BATX 
País europeu 

Sortida al Teatre  a Tortosa (auditori 

Felip Pedrell) 

Organitza: Professorat llengües. 
Dates: 2020 
Objectius: Gaudir de teatre  
Cursos: ESO 

Sortida al Teatre Clàssic 

Organitza: Professorat Clàssiques. 
Dates: 2n o 3r trimestre 2020 
Objectius: Gaudir de teatre clàssic  
Cursos:3r i  4t ESO, 1r i 2n Batx 

Sortida al teatre català i castellà 

 

Organitza: Professorat Llengües. 
Dates: durant el curs 
Objectius: Gaudir d’una obra de teatre   
Cursos: BATX 

Pre matrícula PAU 

Organitza: coordinadora pedagògica. 
Dates: febrer 2020 
Objectius: facilitar els tràmits de selectivitat 
Cursos: ESO i BATX 
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

Celebració “dia mundial de la 

llengua materna”. Presentacions de 

diversos alumnes nouvinguts en 

llurs idiomes 

Organitza: Coordinadora Biblioteca i Professorat Llengües. 
Dates: febrer 2020 
Objectius: prendre consciència de la importància de les llengües 
Cursos: ESO i BATX 

Xerrada orientació a les proves 

d’accés a  CFGM 

 

Organitza: Coordinadora Biblioteca i tutors/es 
Dates: febrer 2020 
Objectius: orientació sobre les proves i accés a cicles 
Cursos: 3r i 4t ESO 

Xerrada orientació a les proves 

d’accés a  CFGS 

 

Organitza: Coordinadora pedagògica i tutors/es 
Dates: març 2020 
Objectius: orientació sobre les proves i accés a cicles 
Cursos: CAFEMN i BATX 

Xerrada informació famílies 

d’alumnat de 6è 

Organitza: direcció. 
Dates: febrer 2020 
Objectius: informar sobre el PEC  de centre  i el funcionament 
de l’Institut 
Famílies d’alumnat de 6è de la ciutat 
 

Taller “Sensibilització 

discapacitats” 

Organitza: Coordinadora pedagògica i Departament d’esports 
Dates: 2n trimestre 2019-20  
Objectius: sensibilitzar en la diversitat i la inclusió de la 
diferència 
Cursos: EAS, 1r ESO i 3r ESO 

Gimcana esportiva 

Organitza: Coordinadora pedagògica i Departament d’esports 
Dates   abril 2020 
Objectius: treballar amb equip i amb una actitud cooperativa i 
solidària 
Cursos: 1r batx  ESO 

Xerrada informativa sobre 

prevenció de riscos laborals 

 

Organitza: Coordinadora pedagògica i cap d’estudis de FP. 
Dates: març  2020 
CAFEMN 

Sortida a Port Aventura.   Activitat fi de curs.  
Data:  juny 2020 
Organitza: Coord. Pedagògica 

Concert de Nadal. 

 

Organitza: Coordinació pedagògica i Xavier Forné 

Dia: desembre 2019 

Objectiu: Cohesionar la comunitat educativa i apropar la música 

als nostres estudiants 

Lloc: a determinar 

Comunitat Educativa 

Concert de Sant Jordi.  Organitza: Coordinació pedagògica i Xavier Forné. Col·laboració 
amb els actes que organitza l’ajuntament. 
Dia: abril 2019 
Objectiu: Cohesionar la comunitat educativa i apropar la música 

als nostres estudiants 

Lloc: a determinar 

Comunitat Educativa 

Concert per a les famílies, en el 

qual es mostrarà el treball realitzat 

Organitza: Coordinació pedagògica i Xavier Forné. Col·laboració 
amb els actes que organitza l’ajuntament. 
Dia: abril 2020 
Objectiu: Cohesionar la comunitat educativa i apropar la música 
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

pels alumnes durant el curs.  

 

als nostres estudiants 

Lloc: a determinar 

Comunitat Educativa 

Acte de graduació  de 4t ESO, 2n de 

Batx i CCFF.  

Organitza: Coordinació  pedagògica, iTec orquestra i AMPA 
Dia  juny 2020 
Lloc: Lira d’Amposta 

Trobada intercentres atletisme 

A Barcelona (Prat de Llobregat) 

Organitza: Coordinació  pedagògica I Cap d’estudis adjunt 
Dia abril 2020 
Lloc: Barcelona (Prat de Llobregat) 
1r EAS 

Participació en les Jornades 

d’emprenedoria de l’Ins. Montsià 

Organitza: Coordinació  pedagògica i Departaments esports 
Lloc: Amposta 
CAFEMN i EAS 

Visita Observatori de l’Ebre Organitza: Coordinació  pedagògica  

Dia : curs  2019-20 

Lloc: Roquetes 

1r ESO 

Xerrada Museu Terres de l’Ebre Organitza: Coordinació  pedagògica - Ajuntament 

Dia : Novembre 2019 

Lloc: Amposta 

4t ESO i 1r BTX 

Visita IRTA Organitza: Coordinació  pedagògica  

Dia : Novembre 2019 

Lloc: Sant Carles de La Ràpita 

3r ESO 

Taula Informativa prevenció la SIDA Organitza: Coordinació  pedagògica  

Dia : Desembre 2019 

Lloc: Institut 

COMUNITAT EDUCATIVA 

Proves Cangur Organitza: Coordinació- Dept. mates 

Dia : 2019-20 

Lloc: Institut 

ESO-BTX 

Jornada “V Mostra de Projectes de 

Robòtica” 

Organitza: Coordinació –Dept. tecnologia 

Dia : 2019-20 

Lloc: Barcelona i  Tortosa 

3r i 4t ESO 

Formació Esportsalus 

“Prevenció conductes de risc per 

mitjà de l’esport” 

Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: 2n trimestre  
Objectius: sensibilitzar sobre la prevenció en conductes de risc 
per mitjà de l’esport 
Cursos: EAS, CAFEMN i ERE 

Sortida al Complex Esportiu de 

Salou 

Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: 3r trimestre  
Objectius: conèixer les dinàmiques i organització de les zones 
esportives 
Cursos: ERE 

Sortida Competició Salvament 

Aquàtic   

Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: curs 2019-20  
Objectius: conèixer les activitats SOS in situ 
Cursos: ERE SOS 



 

72 

 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

Sortida CAFEMN  Activitat 

Subaquàtica de L’Ametlla 

Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: 1r trimestre  
Objectius: conèixer el funcionament de les activitats SOS in situ 
Cursos: CAFEMN 

Sortida CAFEMN  a Aquàpolis Visita 

instal·lacions  

Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: 3r trimestre  
Objectius: conèixer el funcionament empresa in situ 
Cursos: ERE SOS 

Sortides visita empreses esportives 

i de lleure 

Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: 3r trimestre  
Objectius: conèixer el funcionament empresa in situ 
Cursos: CAFEMN, AAFE, ERE 

Bicicletada pel territori Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: curs 2018-19  
Objectius: fer esport i cohesió, conèixer el territori i mantenir 
contacte amb l’entorn 
Cursos: CAFEMN i ESO 

Acampada  Organitza: Cap d’estudis FP 
Dates: curs 2019-20  
Objectius: fer esport, senderisme i cohesió, conèixer el territori i 
mantenir contacte amb l’entorn 
Cursos: CAFEMN i ESO 

Xerrades al campus de l’AUB?  + 

Teatre                                          + 

Visita museus (a concretar) 

Organitza: Coordinadora pedagògica 
Dates: 2n trimestre 2019  
Objectius: Aprofundir sobre la malaltia i desmitificar-la 
socialment 
Cursos: 4t ESO 
Lloc: Barcelona 

Educació Física: 

 Taller de bicicleta 1r ESO 

 Jornada de sensibilització de 

discapacitats. (1a set 3r t) 1r 

ESO 

 Taller i torneig de bàsquet. 2n 

ESO (abril-maig) 

 Iniciació a l’esgrima 2n ESO 

 Jornada de discapacitats 3r 

ESO (gener) 

 Acampada ESO amb CCFF. 

(abril i maig) 3r ESO 

 Cursa de muntanya (maig) 4t 

ESO 

 Iniciació ioga. ( 2n tri) 4t ESO 

 Curs DEA+SVB. (Final curs). 

1r Batx 

 Gymkhana. (abril) 1r Batx  

Organitza: Silvia C i Coord. pedagògica 
Dates: tot el curs  
Objectius: fer esport i orientació, conèixer el territori i mantenir 
contacte amb l’entorn, millorar la competència social 
Cursos: CAFEMN, ESO i 1r Bat 
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

 Acompanyament persones 

grans en casal d’avís 1r Batx 

Vista instal·lacions del Llobregat  Organitza: Coordinació  pedagògica i cap de Tecno 

Data: durant el curs 

Lloc: Hospitalet de Llobregat 

1r de BTX i 2n de BTX. 

Visita museu tecnològic a Terrassa  Organitza: Coordinació  pedagògica i cap de Tecno 

Data: durant el curs 

Lloc: Terrassa 

1r de BTX i 2n de BTX. 

Participació en la Trobada de 

Corals 

Organitza: Coordinació  pedagògica i Albert Zaera 

Data: durant el curs, a concretar 

Lloc: a concretar 

Membres de l’orquestra iTec. 

Participació en la Trobada de 

música de Secundària “Com sona 

l’ESO” 

 

 

Organitza: Coordinació  pedagògica  

Data: durant el curs, a concretar 

Lloc: a concretar 

Membres de l’orquestra iTec. 

Viatge a l’estranger organitzat pel 

Dep. de Llengües estrangeres 

Organitza: Coordinació  pedagògica i dep. Llengües estrangeres 

Data: durant el curs, a concretar 

Lloc: a concretar 

Tot el centre 

Visita sales d'exposicions d'art en 

Amposta. 

 

Organitza: Coordinació  pedagògica i cap de VIP 

Data: durant el curs  

Objectiu: Conèixer el missatge de l’exposició, de les diferents 

obres d’arts, de les tendències pictòriques,.... 

Lloc: Amposta 

3r i 4t ESO 

Sortida del centre per a prendre 

apunts del medi natural. 

 

Organitza: Coordinació  pedagògica i cap de VIP 

Data: 3r trimestre  

Objectiu: Conèixer l’entorn per aplicar conceptes de dibuix 

paisatgístic,... 

Lloc: Amposta 

ESO 

Resum previsió activitats Dep. 

Socials: 

 

Història 

Religió 

Economia 

Filosofia 

 Xerrades, formació i presentació dels projectes 
d’emprenedoria 1r. Batx i cicles 

 Visita al Museu de la Mar de l’Ebre i ruta literària 
Sebastià Juan Arbó (La Ràpita) 

 Visita al Museu del Montsià i ruta del modernisme 
d’Amposta. 

 Sortida AO Centre d’Art Lo Patí Amposta. 
 Xerrades escriptors Biblioteca. 
 Lectura en veu alta de La plaça del diamant. 
 Lectures terrorífiques de la Castanyada, preparació 

de carabasses i mòbils decoració, paraules 
dibuixades i decoració Biblioteca. 
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ACTIVITAT DESCRIPCIÓ 

 Itinerari ruta del Renaixement i Catedral a Tortosa (3r. 
ESO). 

 Visita museu/exposició Barcelona. H. de l’Art. 2n. 
Batx i 4t ESo 

 Visita jaciments prehistòrics Terres de l’Ebre i anàlisi 
dels paisatges naturals del Delta. 

 Visita Tarragona 2n. Batx Història de l’Art i 1r. ESO. 
 Xerrades anàlisi anuncis publicitaris 1r Batx 

Economia de l’empresa. 
 Sortides entitats socials Amposta: Càritas, Càmara 

Arrossera, Engrescats, Lira/Fila, Malalts Alzheimer, 
Club de Rem. 

 Sortides institucions polítiques Amposta. Ajuntament, 
Consell Comarcal, Parlament de Catalunya, Jutjats 
Amposta, Comissària Mossos, Bombers, CAP. 

 
 

Esquiada 

 

Organitza: Coordinació  pedagògica i Cap d’estudis d’FP 

Data: 2n trimestre  

ObjectiuCohesió i pràctica de l’esport 

Lloc: Pirineus 

ESO, BAT, Cicles formatius 
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SORTIDES CAFEMN 

(Durant tot el curs, 

formen part de la 

programació 

curricular del curs) 

1. La Foradada. 

2. Montsianell 

3. La Fageda. 

4.  Horta de Sant Joan. 

5.  Mas Mulet. 

6. Barranc de l’Astor. 

7. Teixos del Marturi. 

8.  Orientació a Set Piques. 

9. Escalada al Jardí del Bou. 

10. Sortida de Vela. 

11. Sortida en Piragua pel Riu Ebre. 

12. Canaletes (S’allarga l’horari lectiu fins les 17h) 

13. Sortides diverses al voltant de l’auditori i parc dels Xiribecs. 

14. Sortides per Amposta. 

15. Organització Cursa de Muntanya per a Projecte Les Curses de 

Muntanya a les Classes de Física 

16. Gúbies. 

17. Uldecona. 

18. GR92 L’Ampolla – L’Ametlla 

19. Acampada als Ports. 

20. Ullals - La Ràpita. 

21. Encanyissada-Poble Nou-Trabucador-Eucaliptus-Amposta 

22. Les Olles 

23. Via Verda Xerta 

24. Volta Serra de Godall 

25. Volta Montsianell 

26. Coll de l'Alba. 

27. Via Verda Fontcalda. 

28. Arnes-Riu Estrets-Arnes 

29. Font de l'Arboç 

30. La Caramella 

31. Parc Eòlic Baix Ebre. 

32. Via Verda Amposta – Gola Migjorn 

33. La Pietat. Ulldecona. 

34. Descens al Pla de La Llosa 

35. Mola de Catí 

36. La Sènia-Valldebous 

37. Barranc de Lloret 

38. Kitesurf 

39. Marxa nórdica 
 



 

76 

 

40. Piragua al mar 

41. Orientació a la Serra de Cardó 

42. Orientació al Boixar 

Juny 2020 - Sortida als Ports 

 

Els alumnes de CAFEMN i AAFE faran acompanyaments en les sortides dels alumnes d’ESO i Batxillerat 

del centre. Així com també s'acompanyarà als alumnes de l'ESO en el Crèdit de Síntesi que aquests 

realitzaran. També es col·labora amb els alumnes de CAFEMN en la sortida al Montsianell i a la 

bicicletada del centre. 

Els alumnes de CAFEMN col·laboraran en les sortides del Crèdit de Síntesi dels alumnes de l'ESO. 

Activitats diverses al parc o per la població per tal de realitzar pràctiques dels diversos crèdits que 

s'imparteixen. Sortides d’emprenedoria i visita a empreses per als alumnes de CAFEMN, al llarg del curs. 

 

SORTIDES EAS i 

EERE 

(Durant tot el curs, 

formen part de la 

programació 

curricular del curs) 

 
1. Viatge fi de curs, 2on AAFE. 

2. Maig 2019 - Sortida a Sant Carles de La Ràpita per a realitzar activitats 

a la Platja.  

3. Abril 2019 - Sortida al Godó,  

4. Abril-maig  2019 - Sortida al riu Ebre amb muletes i piragua. 

5. Sortida a l’Hípica de La Cruz. 

6. Sortida a Granollers a la federació de Bàdminton al tercer trimestre i al 

club d’Alcanar. 

7. Sortides d’emprenedoria i visita a empreses per als alumnes de d’AAFE 

i EERE, al llarg del curs. 

8. Sortida a Set piques a realitzar una cursa d’orientació. 

9. Visita a l’INEFC i al CAR de Sant Cugat. 

10. Sortida a la neu, esquiada. 

11. Trobades motrius, activitats amb esport adaptat (Vinaròs), Jornada 

sensibilització. 

12. Jornada intercicles d’atletisme. El Prat 

13.  Padel Surf. (Al Trabucador, ...) 

14. Kitesurf 

15. Visita al DIR de Barcelona 

16. Marxa nòrdica 

17. Sortida a les platges amb ERE de Salvament i Socorrisme 

18. Activitats diverses al parc o per la población per tal de realizar 

practiques dels diversos crèdits que s’imparteixen. 

19. Sortida competició de SOS el 2n o 3r trimestre, en cap de setmana. 

20. Piragüa (La Ràpita,...) 

21. Sortida las parcs d’aventura de les Terres de l’Ebre. 

22. Sortida al Felip Pedrell a Tortosa. 
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23. Sortida al Museu del Parc Natural al Delta de l’Ebre (Deltebre). 

24. Sortida a la granja escola Tatakua (Amposta). 

25. Visita a la ludoteca. 

26. Visita al museu de la joquina (Ibi). 

27. Cursa d’orientació al Cocó de Jordi. 

28. Cursa de muntanya. 

29. Raïd de col·laboració amb el cicle de CAFEMN. 

30. Visita a l’Hotel Estival Park (Salou) 

OBSERVACIONS 

Algunes d’aquestes sortides i activitats poden tenir variacions, tant de data com de lloc de realització 

degut a les inclemències meteorològiques o per altres motius.  
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