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Als pares i mares de l’INS Icària:

Benvolguts pares/mares,

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  pares/mares  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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SISTEMA EDUCATIU 
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EL BATXILLERAT A L’INSTITUT ICÀRIA  

El  Batxillerat  és  una  etapa  de  formació  postobligatòria  de  dos  cursos  de
durada, que fan els alumnes entre els 16 i els 18 anys, i que els prepara per a
estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a la vida laboral.

Els estudis del Batxillerat LOE tenen tres modalitats:
● Arts (dues vies)
● Ciències i Tecnologia
● Humanitats i Ciències Socials

L’Institut Icària té assignades tres línies a 1r i tres línies a 2n per impartir les
modalitats de: 

● Ciències i Tecnologia 
● Humanitats i Ciències Socials

S’accedeix al Batxillerat amb el Títol de Graduat en Educació Secundària.
Amb el Títol de Batxillerat es pot accedir a:

- La Universitat (un cop aprovades les proves d’accés)
- Un cicle Formatiu de Grau Superior.
- El món laboral.

Promoció  2014/16

Matèries 1r BAT
(hores)

2n BAT
(hores)

Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2 -
Filosofia i ciutadania 2 -
Ciències per al món contemporani 2 -
Història de la filosofia - 3
Història - 3
Tutoria 1 1
Religió (voluntària) -/2* -
Treball de recerca (alumnat  70 hores)

TOTAL 14 14

Modalitat 1 4 4
Modalitat 2 4 4
Modalitat 3 4 4
Modalitat 4 o optatives 4/2* 4

TOTAL 16 16

30 30
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Batxillerat LOE

Matèries de modalitat

Humanitats i Ciències Socials Ciències i Tecnologia
Economia
Economia de l’empresa
Geografia
Grec
Història de l’art
Història del món contemporani
Llatí
Matemàtiques aplic. C.Socials
Literatura universal
Literatura catalana
Literatura castellana

Biologia
Ciències de la terra i del medi ambient
Dibuix tècnic
Electrotècnia
Física
Matemàtiques
Química
Tecnologia industrial

Les matèries pròpies de cada modalitat proporcionen a l’alumne una dimensió
més especialitzada del seu currículum que el preparen i orienten cap a estudis
posteriors o cap a determinades activitats professionals.

El treball de recerca
El  Treball de recerca l'ha de realitzar tot l'alumnat, s’inicia a partir del mes de
febrer  del  primer  curs  de  Batxillerat.   Des  de  Coordinació  s'intenta  de  fer
compatibles els interessos de l'alumnat amb les disponibilitats del professorat.
S'assigna a cada alumne/a un professor/tutor del treball de recerca. El tutor
serà  l'encarregat  de  dirigir,  orientar  i  avaluar  l'alumne/a  en  tot  el  que  fa
referència al treball de recerca.
El treball de recerca es presenta el mes de gener i serà avaluat per un tribunal
format per tres professors, un dels quals serà el tutor del treball.

L’avaluació
L’avaluació  serà  contínua  i  diferenciada  per  matèries.  Els  resultats  de
l’avaluació de cada matèria s’expressen mitjançant qualificacions numèriques
de zero a deu sense decimals. 

La promoció a segon curs podrà ser:
• Aprovant totes les matèries
• Amb avaluació negativa en dues, com a màxim.

Si les dues matèries no superades tenen continuïtat a 2n curs, l’alumnat
no podrà ser qualificat de la matèria de segon curs en l’acta final si no s’han
recuperat les de 1r i constarà a les actes com “pendent de qualificació de 1r
curs” (PQ).
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Si el  nombre de matèries no superades és superior a dos no es pot
passar a segon curs.

Si  en  finalitzar  el  2n curs  té  avaluació  negativa  en algunes matèries  es
podrà optar per:

• Matricular-se només de les matèries pendents.
• Repetir el 2n curs, totalment, si es sol·licita renunciar a les  qualificacions

de les matèries aprovades.
En qualsevol cas, l’alumne/a obtindrà el títol de Batxillerat si aprova totes i

cada una de les matèries en un màxim de quatre anys.

INFORMACIÓ SOBRE LES PAU  (Proves accés a la Universitat)
Els estudiants amb títol de Batxillerat LOE poden realitzar aquesta prova per
accedir als estudis de Grau.

●ESTRUCTURA:  Dues fases.
Fase general: obligatòria  =  nota  base  d’accés

          Fase específica: opcional  =  complement  de  la  nota  base

 ●QUALIFICACIÓ:   Independent en les dues fases.

●CONVOCATÒRIES:   Sense límit per aprovar.

●DURADA:  Hora i mitja per a cada exercici.
           Interval de 45 minuts entre cada un d’ells. 
           Més franges horàries d’examen

Fase general Consta de cinc exercicis
1. Llengua catalana i literatura.
2. Llengua castellana i literatura.
3. Llengua estrangera. 
4. Història / Filosofia. 
5. Matèria  de  modalitat  de  segon  curs  triada  per  l’estudiant.

Qualificació:  mitjana aritmètica  dels  5  exercicis 

Superació  de  les  PAU
mitjana  aritmètica  dels  exercicis  fase  general:   ≥ 4   
   una nota  ≥ 5 com a  resultat de la mitjana ponderada de: 

60%  nota mitjana de batxillerat
40%  nota de la fase general 

NOTA D’ACCÉS AMB VALIDESA INDEFINIDA 

Fase específica No té un nombre fix d’exercicis
• Cada  estudiant  construeix  el  seu  patró  de  prova  d’accés.
• Pot  examinar-se   de  qualsevol  matèria  de  modalitat  de  segon de batxillerat, 

distinta  a  l’examinada  en  la  fase  general.
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•  Avalua coneixements en àmbits concrets relacionats amb els estudis que es 
volen cursar.

Qualificació per matèria: matèria superada amb nota ≥ 5

La nota d’admissió ponderada en funció dels estudis a cursar incorpora
les qualificacions de la  Fase específica  on l’alumne/a s’ha examinat  de les
matèries vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el  títol  del
Grau.
 Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a* M1 + b*M2

NMB =   nota mitjana de batxillerat
QFG  =   qualificació fase general
M1, M2 =   dues millors qualificacions de matèries superades en la fase específica
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica  (0,1-0,2)

Es pot consultar aquesta informació a la web del centre dins de la secció
Coordinació de Batxillerat.
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CALENDARI CURS 2015-16

SETEMBRE 2015
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. 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
Dl 18: Lliurament dels Treballs de Recerca (convoc. Abril)
Dm. 19: Exàmens pendents: Batxillerat .
Dl. 25: Tribunals de Treballs de Recerca (convoc. Abril)
Dm. 26: Avaluació assignatures pendents de 1r.

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
Classes de preparació a les PAU 

JUNY
Proves d'accés a la universitat 
(per concretar :  proves extraordinàries 2n BTX)

SETEMBRE 2016
1a setmana : proves d'accés a la universitat (setembre)
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HORES DE VISITA

Tutors /es Batxillerat:

Bat 2n A Lourdes González Dilluns 9.00  a 10.00
Bat 2n B Azucena Pe Dilluns 11:20 a 12:20
Bat 2n C      M.Rosa Batlle Dilluns 12:40 a 13:40

Coordinador de batxillerat:
Octavi Plana Dimarts 11:20 a 12:20h

Equip directiu:
Director Clemente García dimarts 10.20 – 11.20
Cap d'Estudis Corín Requena dimarts 12.40 -13.40 
Secretari Carles López dilluns 9.00-10.00 
C.Pedagògica Carme Plaza            dijous 11.20 -12.20 

 

COMUNICACIONS AMB l'IES

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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L'ACCIÓ TUTORIAL
La formació integral de l'alumne/a ha d'incloure tant el camp de les disciplines
que  conformen  el  seu  currículum  com  el  camp  de  l'orientació.  D'aquesta
manera es podrà donar resposta a aspectes de la seva educació integral que
habitualment  queden  fora  de  la  programació  específica  de  les  matèries.
L'adolescent necessita encara ser orientat, no solament a nivell acadèmic, sinó
també a nivell personal i professional.

Des d'aquesta perspectiva, el professorat tutor  té un paper transcendent en el
procés escolar de l'alumne/a:

• Completa aspectes formatius de la seva personalitat.
• Procura que el procés d'aprenentatge es realitzi en les millors condicions

acadèmiques possibles.
• L'orienta dins l'opcionalitat que ofereix l'estructura del Batxillerat.
• Canalitza les relacions Institut-família.
• Afavoreix la reflexió sobre els factors personals i les exigències socials que

condicionen els seus  interessos pel que fa al seu futur laboral.

Aquesta  tasca,  de  la  qual  el  professorat  tutor  és  responsable  directe,  és
compartida per tot l'equip de professorat, que actuarà sota la seva coordinació.

Concretant per cursos ,  assenyalem:

A primer de Batxillerat  el tutor/a:
• Ajuda  a  l'alumne  en  el  canvi  de  cicle:  organització  del  temps  d'estudi,

adaptació de l'alumnat al grup classe i al centre.
• Informa sobre el treball de recerca.

A segon de Batxillerat el tutor/a porta un seguiment de:
• L'alumnat amb matèries pendents de 1r.
• Dels alumnes repetidors i d'assignatures soltes.
• Treballs de recerca.
• L'orientació acadèmica i laboral després del  Batxillerat.
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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) i  no hagi avisat, per tal
d'informar-los de les absències dels seus fills/es. Recordeu que si s’arriba al
centre més tard de les 8:05 h del matí, l’alumne/a no pot entrar fins a la següent
hora.

Quinzenalment  s'actualitzen a  la  web  de l'institut  les  faltes  d'assistència  de
l’alumnat que poden ser consultades pels pares.

Al final de trimestre es notifica la relació de retards, de faltes justificades  i/o
injustificades al butlletí de notes.

MODIFICACIÓ 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.

MESURES DISCIPLINÀRIES
L'alumne ha de procurar parlar amb el tutor 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.
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DRETS I DEURES DELS ALUMNES.   (Decret 279/2006) de 4  de juliol)  

DRETS DELS/LES ALUMNES:

a) Els/les  alumnes  tenen  dret  a  rebre  una  formació  que  els  permeti  aconseguir  el
desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials
comunament acceptats en la nostra societat.

b) Els/les  alumnes  tenen  dret  a  una  valoració  objectiva  del  seu  progrés  personal  i
rendiment escolar, per la qual cosa se'ls ha d'informar dels criteris i procediments
d'avaluació, d'acord amb els objectius i continguts de l'ensenyament.

c) Els/les alumnes tenen 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) Els/les alumnes tenen dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat
personal.

e) Els/les alumnes tenen 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  asssociacions
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.

13



m) Els/les  alumnes  tenen  dret  a  protecció  social  en  supòsits  d'infortuni  familiar,
malaltia  o  accident.  En  els  casos  d'accident  o  de  malaltia  prolongada,  els/les
alumnes tindran dret a l'ajut que necessitin, ja sigui mitjançant l'orientació, material
didàctic i els ajuts necessaris per tal que l'accident o malaltia no suposin detriment
dels seu rendiment escolar.

n) Les  accions que es produeixin dins l'àmbit dels centres docents que suposin una
transgressió dels drets dels/les alumnes que estableix el Decret 266/1997 o del seu
exercici, podran ser denunciades per aquest/es o els seu representants legals davant
el/a Director/a del Centre i, en els supòsits de centres  sostinguts amb fons públics,
davant el Consell Escolar.   

DEURES DELS ALUMNES:

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.
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