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A l’atenció de les famílies de l’Institut Icària: 

 
 
 
Benvolgudes famílies, 
 
 
 Amb la voluntat de facilitar la comunicació entre els pares/mares i 
l’Institut, posem a les vostres mans un recull dels aspectes bàsics de 
l’acció educativa que portem a terme amb els vostres fills/es. 
 
 

El nostre objectiu és que els vostres fills/es rebin una educació de 
qualitat. A més de transmetre’ls coneixements, estem preocupats per la 
seva formació com a persones. I és aquesta la tasca més important i difícil 
de totes, i que no pot aconseguir l’Institut tot sol; cal la participació i el 
treball de tots. Únicament tindrem èxit si famílies i professorat treballem 
plegats i és amb aquesta finalitat que demanem la vostra col·laboració. 
 
 

Desitgem que aquest recull informatiu sigui motiu de reflexió i d’una 
relació personal i individualitzada que comenci amb la reunió d’avui i 
continuï durant tot el curs. 
 
 
Cordialment, 
 
 
El professorat de l’Institut Icària 
 
 
Barcelona,  25 de setembre de 2015 
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L'ESO  (Educació secundària obligatòria) 
 
 

L'ESO és l'etapa educativa que incideix sobre l’alumnat de 12 a 16 anys. Consta de quatre cursos: 
 
 
1r curs d'ESO Edat de l’alumnat:  12-13 anys 
2n curs d'ESO Edat de l’alumnat:  13-14 anys 
3r curs d'ESO Edat de l’alumnat:  14-15 anys 
4t curs d'ESO Edat de l’alumnat:  15-16 anys 
 
 
En finalitzar els quatre cursos d'ESO, amb el títol de graduat en educació secundària obligatòria, 
l’alumnat podrà accedir al batxillerat, als cicles formatius professionals de grau mitjà o directament 
al món laboral. 
 
A l'ESO, les matèries d'estudi pertanyen a àrees de coneixement diverses: Llengües, Ciències de la 
Naturalesa, Ciències Socials, Matemàtiques, Tecnologia, Educació Física, Música, Idiomes i 
Educació Visual i Plàstica.  
 
En totes les matèries es treballaran la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació 
audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació, i l’educació en valors.  
 
Una gran part d'aquestes matèries són comunes i les ha de fer obligatòriament tot l’alumnat. Hi ha 
altres matèries, anomenades matèries optatives, que les tria cada alumne/a d'acord amb les seves 
preferències, interessos i disponibilitats. A quart cada alumne haurà de cursar tres matèries 
optatives específiques i el centre informarà i orientarà a l’alumnat perquè l’elecció d’aquestes 
serveixi per consolidar aprenentatges bàsics o puguin ser útils per estudis posteriors o per 
incorporar-se al món laboral. 
 
En cada curs escolar,  de 1r a 3r de l’ESO, l’alumnat farà un Treball de síntesi que està format per 
un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge que s’han de fer en equip i integren continguts 
de diverses matèries. Al llarg del treball, l’alumnat ha de mostrar capacitat d’autonomia en 
l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.  
 
En el 4t d’ESO tot l’alumnat realitzarà un Projecte de recerca en equip. Aquest projecte està 
constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un 
tema sota el guiatge del professorat. 
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CALENDARI  DEL CURS 2015-2016 
 

SETEMBRE 2015 

Dll. 28: 18h Reunió de les famílies de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO amb els tutors/es. 
Dm. 29: 18h Reunió de les famílies de l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb els tutors/es. 
Dc. 30: 18h Reunió de les famílies de l’alumnat de 1r i 2n de Batx amb les tutores. 
 
OCTUBRE 2015 

Dll.12: Festiu 
Dm13, Dll 19 i Dm.20: Pre-avaluacions ESO i BAT. 
 
DESEMBRE 2015 

Dll 7: 1r dia de lliure disposició. 
Dm. 8: Festiu 
Dc. 9: Inici 2n trimestre curricular. 
Dll. 14, Dm. 15  i Dll.21: Avaluacions 1r trimestre, ESO i BAT. 
Dm. 22: Últim dia lectiu. Lliurament de notes de la 1ª avaluació. 
Del 23 de desembre fins el 8 de gener(2n dia de lliure disposició) vacances de Nadal (ambdós inclosos) 
 
GENER 2016 

Dll 11: Primer dia lectiu 
Dm.12: Lliurament dels Treballs de Recerca 
Dm.19: Tribunals de Treballs de Recerca. Exposició oral. 

 
FEBRER 2016 

Dll. 1: Canvi de quadrimestre i de matèries optatives a 1r, 2n i 3r d’ESO. 
Dll. 8: 3r dia de lliure disposició. 
 
MARÇ 2016 

Dll. 7, Dll. 14 i Dm. 15: Avaluacions 2n trimestre, ESO i BAT. 
Dll. 14: Inici 3r trimestre curricular. 
Dv. 18: Lliurament de notes de la 2ª avaluació. 
Del 19 de març al 28 de març Vacances de Setmana Santa (ambdós inclosos) 
 
ABRIL 2016 

2n Termini presentació Treball Recerca (a concretar). 
Dm. 19: Exàmens pendents: Batxillerat 1. 
Dm. 26: Avaluació pendents Batxillerat. 
 
MAIG 2016 

Dj.  12: últim dia classes 2n BTX 
Dv. 13: 4t dia de lliure disposició 
Dll. 16: Festiu (2ª Pasqua) 
Dll. 23: Avaluació final 2n BTX 
 
JUNY 2016 

Dv. 3: Últim dia de classe ordinària 
Dv 21: Últim dia lectiu 
(Els dies de recuperacions i del crèdit de síntesi  del mes de juny queden per concretar) 
 
SETEMBRE 2016 

Dj.1 i Dv.2: Proves extraordinàries ESO i 1r Batxillerat. 
Dll. 5: Avaluacions extraordinàries 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 La recuperació de les matèries pendents d’ESO es realitzarà al llarg del curs i cada Departament informarà 

als alumnes sobre aquest procediment. 
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EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 
I.  No està permès l’ús indegut dels mòbils, Mp 3, reproductors de música, captadors d’imatges, etc. 
dins de l’espai docent. En cas que es duguin, caldrà que estiguin desconnectats i guardats. Aquesta 
restricció no s’aplicarà quan es faci un ús didàctic d’aquests aparells amb l’autorització del 
professorat. 
 
L’institut no es fa responsable, en cap cas, de la pèrdua, del robatori, dels desperfectes... de 
qualsevol d’aquests aparells, ja que entenem que són del tot innecessaris; el centre compta amb 
suficients recursos que poden substituir aquests aparells. Tampoc es fa responsable d’altres objectes 
de valor: monopatins, joies, rellotges... Davant l’incompliment d’aquesta directriu, l’Institut 
retindrà els aparells en qüestió, que només seran retornats oportunament als pares o 
tutors/es. 
 
II. A partir del tercer curs de l’ESO i en els ensenyaments postobligatoris, les decisions col.lectives 
adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tindran la consideració de 
falta ni seran objecte de sanció quan:  

 

1- la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió i, 

2- hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre. 

 
III: Si es vol exercir el dret a  vaga s’hauran de complir,  aquests requisits: 

- Que la informació arribi a tot l’alumnat implicat, a través dels delegats/es. 
- Que hi hagi una votació entre els alumnes i es comuniqui la decisió a la direcció del centre, 
amb 48 hores d’antelació. 

- Que els alumnes de 2n cicle de l’ESO, disposin de la corresponent autorització dels seus 
pares. 

 

 
CRITERIS D'AVALUACIÓ I PROMOCIÓ DE CURS: 
 
L’alumnat amb matèries no superades mitjançant l'avaluació contínua realitzarà una prova 
extraordinària d’aquestes matèries a principis de setembre. L’alumnat amb matèries pendents del 
curs anterior les haurà de recuperar. Cada departament o seminari informarà l’alumnat dels criteris 
de recuperació corresponents. Aquests criteris es poden consultar, també, a la web del centre.  
 
Tercer Curs: Es promocionarà al curs següent quan s’hagin assolit els objectius de les matèries 
cursades o es tingui avaluació negativa en dues matèries com a màxim,sempre que no siguin 
simultàniament dues de les següents: llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.  
 
Quart Curs: Per obtenir el títol de Graduat en Secundària han d'haver aprovat totes les matèries 
comunes i optatives específiques de Quart. En el cas que l'alumne arribi a final de curs amb un 
màxim de dues matèries suspeses l'alumne pot obtenir el títol en el cas que hi hagi acord per part de 
la Junta d'Avaluació 
 
L’alumne podrà repetir el mateix curs una sola vegada i dues vegades, com a màxim, en els quatre 
cursos de l’ESO, és a dir, en tota l’etapa. 
 
L'obtenció del títol de graduat d’educació secundària obligatòria requereix l’assoliment de les 
competències bàsiques i els objectius de l’etapa lligats a l’avaluació positiva de les matèries. Els 
alumnes que en finalitzar l’etapa no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria i tinguin l’edat màxima per continuar al centre, disposaran, durant els dos anys següents, 
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d’una convocatòria anual de proves per superar les matèries pendents d’avaluació positiva, sempre 
que el nombre de matèries no sigui superior a cinc. 
 
Els alumnes que hagin cursat l’educació secundària obligatòria i no obtinguin el graduat en 
educació secundària obligatòria rebran un certificat d’escolarització on constaran els anys i les 
matèries cursades. 
 
CONTACTES I ENTREVISTES AMB EL PROFESSOR/A  TUTOR/A: 
 
Sempre s'han de concertar prèviament. A través de l'agenda Escolar o telefònicament, els pares o 
bé el professor-tutor/a, es posaran en contacte. Cada professor-tutor/a té unes hores de visita per 
atendre els pares dels alumnes, previ acord. 
 
Cada dia, l'Institut Icària  enviarà un SMS als pares de l’alumnat que no hagi assistit a classe o hagi 
arribat tard (a primera hora), per tal d'informar-los de les absències dels seus fills/es. 
Quinzenalment s'actualitza a  la web de l'institut les faltes d'assistència de l’alumnat i podran ser 
consultades pels pares.  
 
 
DAVANT D'ALGUN DUBTE  O  PROBLEMA, QUÈ S'HA DE FER? 
 
Cal que l'alumne/a sàpiga on s'ha de dirigir quan tingui algun dubte o problema. Si el dubte o 
problema és d'una matèria en concret, haurà de parlar amb el professorat d'aquella matèria; en 
canvi, si és qualsevol altre problema, s'ha de dirigir al seu tutor o tutora. I, si no li han pogut 
resoldre, haurà de seguir el camí que detallem a continuació en l'esquema següent: 
 
 

ESO 
 

 
 
RECORDEU que el professorat del centre no pot donar cap tipus de medicament a l’alumnat, 
   excepte que hi hagi una autorització per escrit. 

Alumne/a 

Tutor/a 

Coordinadora de Cicle 

Cap d'Estudis Coordinadora Pedagògica 

Director 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
INS Icària  
 

 
HORES DE VISITA 

 
Tutors/es 3r i 4t: 

 
 

 

3r ESO A Carmen Calvo dimecres 12.40-13.40 

3r ESO B Elvira Fernández dijous 12.40-13.40 

3r ESO C Antoni Garrido dimarts 9.00-10.00 

3r ESO D Purificación Camacho dilluns 11.20-12.20 

4t ESO A Nuria Bastardas dilluns 10.20-11.20 

4t ESO B Montserrat Ventura dimarts 8.00-9.00 

4t ESO C Montse Egido dijous 10.20-11.20 

4t ESO D Joan Carles Luque dilluns 10.20-11.20 

 
 
Coordinadora de 3r i 4t: 
Maria Grau              dimarts de 9.00 -10.00 
 
Tutora USEE:  
Mari Manzano  (USEE 4t)                                divendres 10.20 – 11.20 
Silvia Manresa (USEE 3r) dimarts     10.20 -11.20         
 
Equip directiu:  
Director Clemente García dimarts 10.20 – 11.20 
Cap d’Estudis Corín Requena dimarts 12.40 -13.40 
C. pedagògica  Carmen Plaza                   dilluns 9.00-10.00 
Secretari   Carles López  dijous 11.20 -12.20 
 

 
 

COMUNICACIONS AMB l'INSTITUT  
 
Per correu ordinari: C/Doctor Trueta, 81 CP 08005- BARCELONA 
Per telèfon: 93 225 05 01 
Per fax: 93 225 05 04 
Per e-mail: iesicaria@xtec.cat 
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ORIENTACIÓ PERSONAL I ACADÈMICA  
 
TERCER DE L’ESO 
 

TREBALL I ESTUDI A CASA 
 
Llengua Catalana, Castellana i Anglès : 
 realització d’exercicis i activitats sobre el que s’ha treballat a classe, 

realització periòdica de redaccions, 
 estudi  de les qüestions teòriques, 
 lectura de llibres (un per trimestre), es fan controls de lectura 
 preparació d’exàmens ( 2 o 3 per trimestre) 
Ciències Socials: 

deures per casa: respondre qüestionaris, fer resums, esquemes, etc. 
repàs de les parts teòriques que s’han treballat a classe 
completar els treballs que es proposin a les sortides 
preparació d’exàmens dos o tres per trimestre 

Matemàtiques: 
resolució d’exercicis i problemes per practicar el que ja s’ha explicat a classe 
repassar els exercicis que s’han fet a classe 
preparació dels exàmens per temes 
 

Ciències de la Naturalesa: 
 repassar i estudiar el que s’ha treballat i explicat a classe per tal d’aclarir dubtes 
 portar la llibreta i els informes de pràctiques al dia 

resolució dels exercicis i problemes corresponents als objectius marcats, es fa la 
correcció a classe 

 preparació d’exàmens 
Tecnologia: 
 elaboració d’esquemes i resums del que s’ha explicat a classe 
 resolució d’exercicis i activitats per practicar els continguts explicats 
 elaboració del dossier 
 preparació d’exàmens 
 
Expressió Visual i Plàstica: 
 repassar les qüestions teòriques que s'han treballat a classe 
 completar els exercicis pràctics 
 
Educació per a la ciutadania: 
 repassar el que s’ha treballat a classe 
 preparació d’exàmens 
 
Música: estudiar i preparar esquemes del contingut teòric, tant escrit com visual, donat a classe 
 completar les audicions fetes a classe amb d’altres que es buscaran a casa 
 preparació d’exàmens 
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QUART DE L’ESO 
 

TREBALL I ESTUDI A CASA 
 
Llengua Catalana, Castellana i Anglès : 
 realització d’exercicis i activitats sobre el que s’ha treballat a classe, 

realització periòdica de redaccions en cada una de les tres matèries 
 estudi  de les qüestions teòriques, 

lectura de llibres (un per trimestre)de cada una de les tres matèries, es fan 
controls de lectura 

 preparació d’exàmens ( 2 o 3 per trimestre) 
Ciències Socials: 

deures per casa: respondre qüestionaris, fer resums, esquemes, etc. 
repàs de les parts teòriques que s’han treballat a classe 
completar els treballs que es proposin a les sortides 
preparació d’exàmens dos o tres per trimestre 

Matemàtiques: 
resolució d’exercicis i problemes per practicar el que ja s’ha explicat a classe per 
tal de poder seguir la correcció a classe 
repassar els exercicis que s’han fet a classe 
preparació d’exàmens  

Física i Química: 
resolució dels exercicis i problemes corresponents als objectius marcats, es fa la 
correcció a classe 
estudi dels continguts propis de la matèria 

 portar el dossier i els informes de pràctiques al dia 
 preparació d’exàmens 
Biologia i Geologia: 
 repassar cada dia el que s’ha treballat a classe per aclarir dubtes el proper dia 
 estudiar el que s’ha explicat cada dia a classe 
 portar el dossier de pràctiques al dia 
 fer els exercicis del llibre, que fan referència a les preguntes explicades a classe 
 preparació d’exàmens 
Tecnologia: 
 elaboració d’esquemes i resums del que s’ha explicat a classe 
 resolució d’exercicis i activitats per practicar els continguts explicats 
 elaboració del dossier 
 preparació d’exàmens 
Música: 
 fer esquemes i resums del contingut teòric donat a classe 
 treball pràctic i constant a classe per poder assolir els objectius proposats 
 preparació d’exàmens 
 
Llatí: estudi de les qüestions teòriques treballades a classe 
 realització d’exercicis i activitats sobre el contingut explicat a classe 
 controls de lectura 
 exposició oral en grup sobre un tema proposat 
 preparació d’exàmens 
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És del tot indispensable que l’alumne/a treballi cada dia les matèries de les quals té classe el dia 
següent per tal de tenir un seguiment correcte de l’assignatura. 
Han de tenir la llibreta/dossier de cada assignatura al dia, això significa tenir els exercicis corregits, els 
apunts de classe completats i clars de manera que ho puguin fer servir com a material d’estudi a 
l’hora de preparar exàmens. Tenir la llibreta/dossier a punt significa repassar el que s’ha fet a classe 
quotidianament. 
 
Convé també que dormin un nombre d’hores adequat perquè estiguin en condicions de seguir les 
classes. No és convenient que se’n vagin a dormir tard, ja sigui perquè preparin un examen, perquè 
mirin la tele o perquè naveguin per Internet. 
 
 
 
NORMATIVA DE MENJADOR 
 
El servei de menjador s’ofereix a tot l’alumnat del centre que ho necessiti. Forma part del centre i 
ajuda a aconseguir la formació integral de l’alumnat. Per tal de garantir-ne el seu funcionament, ens 
cal la col·laboració de tots: famílies, personal docent i no docent, responsables del menjador, 
monitors, etc. 
 
És important establir un contacte amb la família i el servei de menjador. Per aquesta raó es 
comunicarà a les famílies qualsevol problema respecte al comportament i/o alimentació. 
 
Les pautes generals de funcionament i convivència del servei de menjador són: 
 

• Tenir hàbits de neteja i higiene referents a l'alimentació. 
• Mantenir un comportament correcte d’ordre i convivència al menjador i a la Biblioteca 
• Respecte als companys/es, monitors/es, responsables de menjador, personal docent i no 
docent. 

• Tenir cura del material comú, de les instal·lacions i dels espais destinats al lleure. 
• En tot moment caldrà que al menjador hi regni un clima agradable i tranquil. 
• Si es comet una falta de disciplina es seguiran les mateixes notificacions d’incompliment 
de normes que fa servir el centre. 

 
Els monitors a més de planificar i organitzar l'estona de lleure, vetllaran perquè les normes de 
convivència i ordre es mantinguin. 
 
Després d'acabar tots els torns de dinar, si per qüestions organitzatives els monitors ho consideren 
oportú, l’alumnat podrà accedir a la Biblioteca del Centre, sempre supervisat per un monitor del 
menjador. 
 
L’alumnat fix que per alguna raó no pot venir a dinar ha d’avisar abans de les 10 h del matí a la 
secretaria del Centre. 
 
L’alumnat que vulgui utilitzar esporàdicament el servei de menjador ho ha de comunicar abans de 
les 10 h del matí a la secretaria del Centre. 
 
L’alumnat de menjador romandrà al Centre i no podrà sortir sense autorització signada dels pares o 
tutors segons el model tipificat, indicant els motius i l’hora de sortida. 
 
Aquesta normativa és revisada i aprovada cada curs pel Consell Escolar. 
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L’ACCIÓ TUTORIAL A 3r i 4t 
 
1. Presentació del curs (horaris, normativa, etc) 
2. Elecció de delegat/da i sotsdelegat/da. 
3. Comentaris i preparació abans i després de les reunions de preavaluació i avaluació i la 
participació dels delegats o delegades en la sessió d’avaluació (comentar els aspectes globals de 
funcionament del grup) 

4. Elaboració per escrit de l’horari d’estudi i activitats extraescolars fora del Centre. Aquest horari 
serveix per a contrastar-ho amb la família i el propi alumne o la pròpia alumna i poder verificar 
el seu grau de compliment o la suficiència o insuficiència per realitzar la feina escolar. 

5. Realització de qüestionaris (a mitjans de trimestre) sobre el seguiment en cada matèria, les notes 
obtingudes i les possibilitats d’aprovar-la per tal que prenguin consciència del seguiment que 
tenen de l’assignatura. El tutor o la tutora s’adonarà de si tenen clar els criteris d’avaluació i 
recuperació de cada matèria. 

6. Realització de participacions orals individuals o en grup, on tinguin que expressar-se oralment 
sobre algun tema o afecció en la que estiguin interessats, per tal de donar-se a conèixer als altres 
companys i companyes de la classe i acostumar-se a estructurar un discurs oral i practicar el 
parlar amb públic. 

7. Activitats relacionades amb els programes de salut municipals (drogues, sexualitat). 
8. Xerrades impartides pels Mossos d’esquadra: Drogues i lleis (3r ESO), Prevenció de les 
conductes discriminatòries i Violència masclista. Com comença tot? (4t ESO)  

9. Xerrades Guàrdia Urbana: Violència de gènere lligada a la imatge personal.(3r ESO) 
10. Realització d’activitats, per tal d’afavorir la millora en aquelles habilitats més directament 
relacionades amb l’estudi: la memòria, la capacitat de síntesis, etc. es treballa amb material 
psicopedagògic  del Centre. 

11. Orientació de cara al curs vinent i possible continuïtat d’estudis. 
12. Orientació sobre plans de transició al món laboral per a l’alumnat que assoleix els mínims per  
      aprovar. 
13. Preparació dels grups del Treball de Síntesi (3r ESO) i informació sobre la seva organització. 
14. Preparació dels grups del Projecte de recerca (4t ESO) i informació sobre la seva organització. 
 
 
L’ORIENTACIÓ ACADÈMICA  
 
A partir del Segon Trimestre. 
Tercer d’ESO 
- Informació general sobre l’estructura del Batxillerat, sobre la Formació Professional i sobre 
el Pla  Formació Inicial 

- Informació sobre les matèries optatives específiques de 4t d’ESO i els itineraris que proposa 
el centre. 

Quart d’ESO 
- Informació sobre les diferents modalitats de Batxillerat i els estudis universitaris que es 
poden cursar segons el tipus de Batxillerat. 

- Informació sobre l’estructura del Batxillerat, la divisió de matèries, el treball de recerca i  la 
selectivitat. 

- Informació sobre els Cicles Formatius de Grau Mitjà adreçats a l’alumnat amb el Graduat de 
l’ESO que no vol continuar estudiant Batxillerat. Audiovisuals sobre les diferents famílies 
professionals. 

- Enquesta sobre les habilitats i afeccions que poden orientar a l’alumnat a l’hora de decidir-se 
per estudis futurs (Holland). 

- Informació sobre activitats relacionades amb l’orientació (Saló de l’Ensenyament, fòrums 
virtuals, PIJ, ...). 

- Entrevistes individuals amb el tutor o la tutora. 
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DRETS I DEURES DELS ALUMNES. (Decret 279/2006) de 4  de juliol) 
 

DRETS DE L’ALUMNAT: 
 
a) L’alumnat té dret a rebre una formació que el permeti aconseguir el desenvolupament de la seva 
personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra 
societat. 

 

b) L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la 
qual cosa se l’ha d'informar dels criteris i procediments d'avaluació, d'acord amb els objectius i 
continguts de l'ensenyament. 

 

c) L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la 
llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions. 

 

d) L’alumnat té dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal. 
 

e) L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la 
legislació vigent. 

 
f) L’alumnat té dret a reunir-se en el Centre. L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà d’acord 
amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents. 

 

g) L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d’alumnes tant 
sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres 
educatius. 

 

h) L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, 
sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, 
d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones. 

 

i) L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la 
llibertat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements 
i les seves capacitats. 

 

j) L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus 
personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades 
que garanteixin una igualtat d’oportunitats real. 

 

k) L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o accident. En els 
casos d’accident o malaltia prolongada, l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant 
l’orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no 
suposin un detriment del seu rendiment escolar. 

 

l) Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió 
dels drets de l’alumnat que s’estableixin en aquest Decret o del seu exercici poden ser objecte de 
queixa o denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d’edat, 
davant del director o de la directora del centre. 
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DEURES DE L’ALUMNAT: 
 
a) Els/les alumnes tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels/les membres 
de la Comunitat escolar. 

 

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

 

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

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

• Realitzar les tasques encomanades pels professor en l'exercici de les seves funcions docents. 
• Respectar l'exercici del dret a l'estudi dels seus companys. 
 

c) El respecte a les normes de convivència dins el Centre docent com a deure bàsic dels/les 
alumnes s'estén a les obligacions següents: 

 

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

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

• Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns moble i les instal·lacions del centre. 
• Complir el reglament de règim interior del centre. 
• Respectar les decisions dels òrgans unipersonal i col·legiats del centre, sens perjudici que 
puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets, d'acord amb el procediment 
que estableixi el reglament de règim interior del centre. 

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

• Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret dels altres alumnes a que no sigui 
pertorbada l'activitat normal de les aules. 

 
 
MESURES DISCIPLINÀRIES: 
 
L'alumne/a ha de procurar parlar amb el tutor/a sempre que ho cregui necessari i sobre tot quan 
sorgeixi algun  problema per tal de no haver d'arribar a l'aplicació de mesures disciplinàries. El 
diàleg entre alumne i professor ha de prevaler sempre. S'aplicaran amb rigorositat les mesures 
disciplinàries d'acord amb el decret de Drets i Deures dels alumnes. 
 


