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El centre 

Espais 

• 23 aules de grup. 

• Totes les aules, tallers i laboratoris dotats 
amb Pissarra Digital Interactiva (PDI). 

• Dotació d’ordinadors amb altaveus i 
projectors de vídeo a tots els espais del 
centre. Accés a Internet. 

• Aula d’idiomes 

• Aula de música 

• 2 aules-taller de tecnologia 

•  3 aules d’informàtica 

• Aula de dibuix 

• Aula de visual i plàstica 

• Laboratori de física 

• Laboratori de química 

• Laboratori de biologia 

• Treball amb grups reduïts d’alumnes 

• Gimnàs cobert 

• Pista de basquetbol i d’handbol; 
instal·lacions per a voleibol. 

• Biblioteca amb dotació d’ordinadors i 
pissarra digital. 

 



 

Institut Llavaneres 
ESO i Baxillerat 
http://www.iesllavaneres.org 

Passeig del Perelló, 2 
08392 Sant Andreu de Llavaneres 
Telèfon: 93 792 69 94 
Fax: 93 795 20 79 
e-mail: iesllavaneres@iesllavaneres.org 
Twitter: @iesllavaneres 

 

  3  
  

D
os

si
er

_L
la

va
n

er
es

_G
en

er
a1

6

Serveis del centre 

• Dotació de material per a cada alumne: carpeta, agenda, memòria USB (per a nous alumnes). 

• Biblioteca amb ordinadors, projector de vídeo, pissarra digital. 

• Cafeteria – cantina amb cuina pròpia.  

• Orientació acadèmico-professional.  

• Equip d’Assessorament Psicopedagògic.  

• Coordinació amb els Serveis Socials de l’Ajuntament. 

• Entorn de treball electrònic:  
o Dominis propis a Internet. 
o Avisos en web del centre i Twitter. 
o Comunicació amb famílies per correu electrònic. 
o Espai Moodle (aules virtuals) només per a professorat i alumnat. 
o Alta en GoogleApplications per als alumnes i adreça de correu en el domini 

iesllavaneres.org 

• Absències i incidències 
Control unificat de notes i incidències de l’alumnat a través d’una intranet. Les famílies poden 
consultar les absències, observacions o notes des d’Internet, amb un usuari i contrasenya 
facilitats pel centre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plantilla (curs 2016-17) 

• 49 professors  

• 2 administratius 

• 2 conserges 
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Els estudis d'ESO 
En tots els centres, la ràtio d’alumnes per grup a ESO és de 30. Hi ha un marge en què es pot 
augmentar la ràtio: 10% (fins a 33 alumnes). 

 

El tractament de la diversitat: adequar les classes al potencial dels alumnes 

 

Segons estableix la normativa, els grups es desdoblen en les següents assignatures: 
 

Assignatura Grup sencer Grup desdoblat 
(si hi ha més de 20 alumnes) 

Hores setmanals dels alumnes 

Anglès 2 hores� 1 hora 3�� 

Ciències naturals 2 hores 1 hora 3 

Tecnologia 1 hora 1 hora 2 
�  

a 2n d’ESO són
 
3 h 

�� 
a 2n d’ESO són 4 h

  
 
Disposem d’una dotació de professorat específic per a atenció a la diversitat, que dediquem a 
treballar amb menys alumnes i a reforçar competències bàsiques essencials.  
Mesures pròpies de l’Institut Llavaneres: 

A) A 1r i 2n d’ESO procurem flexibilitzar els grups originàriament assignats pel Departament 
d’Ensenyament en tutories que no superin els 25 alumnes: 
4 grups oficials a 30-33 alumnes per grup � 5 tutories a 25 alumnes 
B) Un cop feta la flexibilització a 1r i 2n d’ESO, i si encara disposem d’hores, es poden aplicar 
dos tips de mesures en els altres nivells: 

• Desdoblament a una tutoria més a 3r o 4t. 

• 3 professors es reparteixen 2 grups en determinades matèries, especialment les 
instrumentals. Això permet el treball amb grups més reduïts (de 2 nominals a 3 reals). 

L’aplicació dels models sempre està sotmesa a la disponibilitat de professorat i d’aules. 
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Assignacions horàries de les diferents matèries 

1r – 3r ESO. Mitjana setmanal 
Matèries 1r 2n 3r 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 
Llengua castellana i literatura 3 3 3 

Llengua estrangera 3 4 3 

Matemàtiques 3 4 4 
Ciències de la naturalesa 3 3 4 

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 
Educació física 2 2 2 

Música 2 2 0 
Educació visual i plàstica 2 0 2 

Tecnologia 2 2 2 

Cultura i valors ètics o  Religió 1 1 1 
Tutoria 1 1 1 

Matèries optatives 2 2 2 
Treball de Síntesi 0 0 0 

Total setmanal 30 30 30 

 
Tipus de matèries: 

• Matèries Comunes: aquelles que fa tothom. 

• Matèries Optatives: matèries que es poden triar, en funció de les preferències de 
l’alumnat però també de les seves necessitats. Totes les matèries optatives al llarg d’un 
curs i el Treball de Síntesi puntuen per al pas de curs com una sola matèria. S’organitzen 
quadrimestralment i se’n cursen 2 a llarg del cus. 

• Treball de Síntesi: treball que els alumnes realitzen en grups en el mes de juny, 
després dels exàmens del 3r trimestre. Engloba aspectes de totes les matèries. 

 
Organització de les matèries optatives (de 1r a 3r): 

• Cada quadrimestre es fa una optativa diferent, excepte en el cas del Francès a 2n i 3r. 

• Triar Francès com a segona llengua estrangera a 2n d’ESO implica el compromís de 
continuar cursant la matèria a 3r d’ESO. La segona llengua estrangera, és anual i no 
quadrimestral. 

• La tria d’optatives es fa en començar el curs i és per a tot el curs. En la reunió d’inici 
de curs es lliura el resum i full de tria als pares; els alumnes han de tornar-ho el dia de la 
rebuda. 

 

2 hores setmanals de Geologia i 
Biologia i 2 hores de Física i Química 
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4t ESO. Mitjana setmanal 

Matèries  
Llengua catalana i literatura 3,5 

Llengua castellana i literatura 3,5 

Llengua estrangera 3 
Matemàtiques 4 

Ciències socials, geografia i història 3 
Cultura i valors ètics o Religió 1 

Educació física 2 
Projecte de recerca1 0 

Tutoria 1 

Matèries optatives específiques 9 (3 x 3h) 
Total setmanal 30 

 
L'alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores 
setmanals d’entre les següents: 

 
� Biologia i geologia. 
� Física i química.  
� Filosofia. 
� Economia. 
� Educació visual i plàstica. 
� Música. 
� Tecnologia. 
� Informàtica. 
� Llatí. 
� Segona llengua estrangera. 
 
 
 

 

                                                 
1 Com el Treball de Síntesi, es cursa en horari intensiu d’una setmana al final del curs, però s’avalua 

individualment. 

1h addicional 
un quadrimestre 
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Horari mostra de 1r d’ESO 

 Dilluns  Dimarts  Dimecres  Dijous  Divendres  

08:00 - 09:00  Matemàtiques 
 

Educació física 
 

Música 
 

Castellà 
 

09:00 - 10:00  
Castellà 

 

Tecnologia 

Ciències de la 

Naturalesa 
 

Llengua estrangera 

(Anglès) 
 

Matemàtiques 
 

Música 
 

10:00 - 11:00  
Català 

 
Català 

 
Ciències Socials 

 
Cultura i valors ètics 

Religió 
 

Optativa 
 

11:00 - 11:30  Descans 
 

Descans 
 

Descans 
 

Descans 
 

Descans 
 

11:30 - 12:30  

Desdoblament 

Tecnologia 

Desdoblament Anglès 
 

Educació física 
 

Visual i Plàstica 
 

Ciències Socials 
 

Visual i Plàstica 

 

12:30 - 13:30  

Desdoblament 

Tecnologia 

Desdoblament C. 

Naturals 
 

Llengua estrangera 

(Anglès) 
 

Optativa 
 

Castellà 
 

Ciències de la 

Naturalesa 
 

13:30 - 14:30  

Desdoblament C. 

Naturals 

Desdoblament Anglès 
 

Ciències Socials 
 

Tutoria 
 

Català 
 

Matemàtiques 
 

14:30 - 15:30  Dinar 
 

Dinar 
 

Dinar 
 

Dinar 
 

Dinar 
 

 

Optatives de 1r d’ESO curs 2016-17 (L’oferta es fa en començar el curs, i es trien matèries 

optatives per a tot l’any. Les matèries en concret depenen de la disponibilitat dels departaments 
didàctics. La ràtio mitjana és de 20 alumnes.) 

• Scratch     

• Contes del món    

• Estratègies d’aprenentatge 1   

• Introducció a la llengua francesa 

• Reforç (Optativa restringida i amb 

ràtio inferior a la resta d’optatives. 

Continguts de  matemàtiques i 

Llengües Catalana i Castellana) 

 

Optatives de 2n d’ESO curs 2016-17  (La tria de Francès com a segona llengua estrangera 

implica la continuïtat com a mínim fins acabar 3r d’ESO, tot i que també es pot cursar a 4t d’ESO i a 
1r de batxillerat) 
• Matemàtiques: La matemàtica del consumidor 

• Ciències Naturals: El canvi químic 

• Llengua catalana: Mitologia                                      

• Llengua castellana: Literatura y cine, textos literarios y audiovisuales 

• Llengües estrangeres:  Francès (tot el curs, i continuïtat a 3r ) 

• Orientació: La clau de la felicitat                                     

• Orientació: Estratègies d’aprenentatge 2                            
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Els estudis de batxillerat 
La ràtio màxima d’alumnes per aula a batxillerat era de 35, però amb les mesures d’estalvi 

s’ha ampliat fins a 39. 
 
És prescriptiu desdoblar l’assignatura d’anglès en 1 hora setmanal a 1r i 2n de batxillerat.  

De dos grups oficials, en fem tres de treball a llengua castellana i llengua catalana.  
Pel que fa a les optatives, habitualment el nombre d’alumnes és inferior al del grup-

classe, però quan es un nombre molt alt, desdoblem les optatives en dos grups per poder treballar 
amb menys alumnes per professor. Aquesta mesura s’ha aplicat a l’optativa de Matemàtiques. 

 

Distribució de les matèries de batxillerat  

Distribució de les matèries de modalitat i optatives 
 
Matèries comunes: 

1r Batxillerat: Català (2h), Castellà (2h), Anglès (3h), Educació física (2h), Filosofia (2h), CMC (2h), Tutoria (1h, matèria 
sense valor acadèmic) 
2n Batxillerat: Català (2h), Castellà (2h), Anglès (3h), Hist. de la filosofia (3h), Història (3h), Treball de recerca, Tutoria 
(1h, matèria sense valor acadèmic) 
 
 

Modalitat: Humanitats i ciències socials (4 hores/bloc) 
1r de Batxillerat 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

� Mat. CCSS I 
� Llatí I 

� Història del Món Contemporani 
� Literatura universal 

� Economia 
� Grec I 

� Economia d’empresa I 
� Dibuix tècnic I 
� Francès 
� Psicologia i Sociologia 
� Religió catòlica i Sociologia 

2n de Batxillerat 

� Mat. CCSS II 
� Llatí II 

� Geografia 
� Literatura catalana 

� Hist. Art 
� Grec II 

� Economia d’empresa II 
� Dibuix tècnic II 
� Literatura castellana 

 

Modalitat: Ciències i tecnologia (4 hores/bloc) 
1r de Batxillerat 

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

� Matemàtiques I � Física I 
� Ciències de la terra I 

� Biologia I 
� Tecnologia industrial I 

� Química I 
� Dibuix tècnic I 
� Mecànica i robòtica 
� Francès 
� Psicologia i Sociologia 
� Religió catòlica i Sociologia 

2n de Batxillerat 

� Matemàtiques II � Física II 
� Ciències de la terra II 

� Biologia II 
� Tecnologia industrial II 

� Química II 
� Dibuix tècnic II 
� Electrotècnia 
� Literatura castellana 

 
 Matèries Optatives 

• El total d’hores setmanals  del bloc ha de ser 4. 

• Francès és la continuació de 4t d’ESO. Cal tenir aquest nivell com a mínim. 

• Si agafeu optatives, numereu-les en ordre de preferència. 
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• La realització de les matèries optatives depèn del nombre d’alumnes inscrits i de la disponibilitat 
horària del professorat. 

 
Cal comprovar les branques del coneixement i les ponderacions de matèries de modalitat per als graus 

o estudis que vulgueu cursar posteriorment. 
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Matèries optatives de Modalitat i de no modalitat 

Tant a 1r com a 2n de batxillerat s’han de cursar 4 matèries optatives de 4 hores 
cadascuna. D’aquestes, la majoria són de modalitat: matèries de les quals l’alumne pot examinar-
se a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).  

Per a presentar-se a les PAU, l’alumnat ha d’haver cursat un mínim de 6 matèries de 
modalitat entre 1r i 2n de BAT; amb la nostra distribució de matèries, necessàriament es cursa un 
mínim de 7 matèries de modalitat. 

Treball de Recerca 

El Treball de Recerca, establert pel Departament d’Ensenyament, és una matèria adscrita al 
currículum de 2n de batxillerat que computa un 10% del total de la nota d’expedient de batxillerat. 

En el 3r trimestre de 1r de batxillerat, s’informa els alumnes de les característiques del 
Treball de Recerca i se’ls lliura el dossier amb les normes. En acabar el 3r trimestre, a finals de 
juny, es convoca els alumnes perquè triïn el títol del treball entre els proposats pels diferents 
departaments didàctics. Es barema els alumnes per nombre de matèries aprovades i en segon lloc 
per mitjana numèrica de les notes. 

Els darrers dies de juny o primers de juliol, els alumnes ja tenen la primera entrevista amb 
el seu tutor de Treball de Recerca, i es posen a la feina, i hauran de mantenir-hi entrevistes al llarg 
del procés. 

Es fa un lliurament de l’esborrany del Treball a començament de desembre, i es lliura la 
versió definitiva, en paper i format electrònic, en tornar de vacances de Nadal. Durant les Jornades 
Culturals del centre, els alumnes de 2n de batxillerat fan les exposicions dels seus treballs davant 
dels tribunals de professors. 
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Horari mostra de 1r de batxillerat (Ciències) 

 



 

Institut Llavaneres 
http://www.iesllavaneres.org 

Passeig del Perelló, 2 
08392 Sant Andreu de Llavaneres 
Telèfon: 93 792 69 94 
e-mail: iesllavaneres@iesllavaneres.org 
Twitter: @iesllavaneres 

 

 12/19 

Calendari – activitats 
El calendari del curs mostra quins són els cicles de treball pre-establerts. El calendari marc 

ve dictat pel Departament d’Ensenyament (períodes de vacances, nombre de festius...); el Consell 
Escolar del Centre aprova les especificitats de l’Institut en iniciar-se el curs. 

Les dates exactes canvien d’any en any, però el model varia poc. 
 

Institut Llavaneres. Calendari. Curs 2016-17 
12/09 (dl)    Inici de curs. Rebuda de l’alumnat 
29/05 (dl)    Últim dia del procés d’avaluació ordinària de l’alumnat de BAT2 
21/06 (dm) Últim dia de classes 

Dies festius i vacances escolars 

11/09 (dg) → Diada de Catalunya 09/12 (dv) → Festa de lliure disposició 

12/10 (dc) → El Pilar Nadal → de 23/12 (dv) a 08/01 (dg) 

31/10 (dl) → Festa de lliure disposició 27/02 (dl) → Festa de lliure disposició 

01/11 (dm) → Tots Sants Setmana Santa → de 10/4 (dl) a 17/04 (dl) 

30/11 (dc) → Sant Andreu (Festa local) 01/05 (dl) → Festa del treball 

06/12 (dm) → La Constitució 02/05 (dm) → Festa de lliure disposició 

08/12 (dj) → La Purísima   

  

1r quadrimestre: de 12/09 a 27/01 2n quadrimestre: de 30/1 a 21/06 

Activitats 

• Setmana de la ciència → 11-18/11 

• Santa Cecília (activitat musical) → 22/11 

• Proves Cangur tot alumnat institut→ ?? 

• Viatge a Madrid ESO4 → mes de març ? 

• Festival de Nadal (dm) → 22/12, 11:00-13:30 h 

 

• Treballs de síntesi ESO1, ESO2, ESO3 i Projecte de recerca 

ESO4 → de 14/06 (dc) a 21/06 (dc) 

• Jornades Culturals → 22-24/02 

• Premi Port Aventura dels concursos “La classe més 

culta” i “Comparses de Carnaval” → 24/04, 08:00-
20:00 h 

• Viatges de llengües estrangeres 

• BAT1, viatge d’estudis → 17/02 (dv)- 24/02 (dv) 

• BAT2, L’Alguer → 24 (dc)-28 (dg)/05 

P.A.U. 

• Convocatòria de setembre 2016 → exàmens 06-08/09 

• Convocatòria de juny 2017 →  

• Convocatòria de setembre 2017.→  
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Les tutories 
Funcions del tutor: 

• Presentació als pares en la reunió prèvia a l’inici de curs. 

• Acollida als alumnes el primer dia. 

• Enllaç família – alumne – institut. 

• Seguiment acadèmic de l’alumne. 

• Entrevista amb els pares al llarg del primer trimestre. 

• Altres entrevistes amb l’alumne i amb els pares si cal. 

• Seguiment de les incidències dels alumnes (absències, retards,...). 
Funcions de l’agenda: 

• Organitzar les feines de classe 

• Comunicar possibles incidències. 

• Demanar entrevistes. 

• Autoritzar sortides del centre en horari escolar (visites mèdiques, etc.) 
Altres mitjans de comunicació amb les famílies: 

• Telèfon 

• Correu electrònic (es demana adreça dels pares amb el full de matriculació) 

• Resums d’incidències del programa de control 

Avaluacions 

Primera 

• ESO → juntes 12/12 ESO1,3 (tarda) i 19/12 ESO2,4 (tarda); notes 22/12 

• BAT → proves 23-29/11; juntes 07/12 BAT2 (tarda) i 14/12 BAT1 (tarda); notes 22/12 

Segona 

• ESO → juntes 20/03 ESO1,3 (tarda) i 27/03 ESO 2,4 (tarda) lliurament notes:  29/03 

• BAT → proves 20/04-24/04 Bat1; proves 06-10/04 BAT 2; juntes 15/04 BAT2 (tarda) i 29/04 
BAT1 (tarda) 

Tercera, i final 

ordinària 

• ESO → proves 08-13/06; juntes i avaluacions finals ordinàries 22/06 ESO1,3 ; 23/06 ESO2,4  

• Lliurament de notes: 26/6 

• Atenció a l’alumnat i les famílies: 26-28/6  de 9h a 14 h 

• Resolució reclamacions: 28/06 a les 13:00 h. 

Final 

extraordinària 

• ESO i BAT1 → setembre 2017 

Específiques 

 

 

• ESO1,4 → avaluació inicial, 13-16/09 

• ESO → matèries quadrimestrals, avaluació 01/02, 15:30 h;  

• ESO3 → competències bàsiques, a determinar 

• ESO4 → avaluació diagnòstica 14-15/02 

• BAT2 → matèries pendents de 1r curs, proves recuperació 19/04, 15:00 h 
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• Avisos en web i Twitter 
 

Abans del primer dia. 

Abans de l’inici de les classes, convoquem les famílies (sense els alumnes) per tal de fer-los 
la presentació del curs i que coneguin els tutors del grup. En aquesta reunió lliurem el dossier 
específic del curs, amb la documentació relativa a autoritzacions, activitats, etc. 

 
El primer dia... 

Els tutors reben els alumnes i reparteixen el material (carpeta classificadora, agenda, 
memòria USB). Donen l’horari als alumnes, perquè el copiïn a l’agenda, els lliuren una extracte de 
la Normativa General de Funcionament de Centre (amb les normes bàsiques de convivència) i, 
després de la presentació, els alumnes de 1r d’ESO fan un recorregut pels espais de l’Institut on 
hauran d’anar: aula de música, tallers, laboratoris, informàtica... 

 
Els tutors recullen els fulls de petició de matèries optatives que es van lliurar en la reunió 

inicial amb les famílies. Tots els fulls passaran a Coordinació Pedagògica per organitzar les llistes 
d’optatives. Les matèries optatives acostumen a començar el primer dia de la tercera setmana de 
classe. 

Un cop acabades les explicacions, al voltant de les 12:00-12:30, els alumnes marxen a casa. 
 

El segon dia. 

 
Classe normal a les 8 del matí!!! 
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Grups de treball a l’Institut Llavaneres 

L’Equip Docent 

És el Conjunt de professors que entren en un grup-classe (Equip Docent de grup) o en un nivell 
(Equip Docent de nivell). 
 
Reunions d’equip docent: 

• de grup (comentari individualitzat dels alumnes). 

• de nivell (organització del curs). 
Funcions: 

• Coordinació d’activitats. 

• Coordinació entre matèries. 

• Seguiments i avaluacions. 
 

Professorat d’Orientació 

• Treballa en grups reduïts amb alumnes de necessitats especials. 

• Assessora els equips docents en relació als alumnes que ho necessiten. 

• Realitza tasques d'orientació cap al món professional. 
 

Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP): 

• Presència quinzenal a l'institut. 

• Realitza les valoracions dels alumnes per a determinar si tenen Necessitats Educatives 
Específiques (NEE). 

• S'entrevista amb alumnes i pares, si cal, per a fer seguiments específics. 
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Absències, retards i exclusions de classe: 

Hi ha un control informatitzat d’absències i retards. 
Els tutors reben resums setmanals o quinzenals de les incidències, i les transmeten a les 

famílies si cal. 
Es poden fer resums individuals d’incidències per a les entrevistes amb les famílies. 
Les famílies poden consultar a través d’Internet les incidències i notes dels seus fills/es (en 

la reunió d’inici de curs ja es lliura  el nom d’usuari i contrasenya, que són individuals per a cada 

progenitor). 
 

Normes de l’Institut: Normativa General de Funcionament de Centre. 
La NGFC és un codi de funcionament del centre, i en ell es reflecteixen les funcions, drets i 

obligacions de cadascú. 
L’Institut Llavaneres basa el seu funcionament en el coneixement de les normes per part de 

tothom, la seva acceptació per mitjà de l’aprovació del Consell Escolar, i l’assumpció de les 
responsabilitats pròpies per part de tots els membres de la comunitat educativa. 

Els alumnes coneixen les normes i les han de respectar. En el cas d’absències, considerem 
que si un alumne falta a classe, deu ser per algun motiu justificat, com ara una malaltia o una visita 
al metge, i esperem que els pares justifiquin adequadament les hores d’absència. 

L’institut és un centre d’educació, no de reclusió. Les portes exteriors normalment són 
tancades, i confiem en els alumnes perquè no surtin, encara que puguin trobar-les obertes. Saben 
que l’alumnat d’ESO no ha de sortir del recinte en horari escolar. 

Els alumnes reben una versió resumida de la NFGC en començar el curs, i les normes es 
treballen en tutoria. 

 

Algunes normes: 

• L’acumulació de faltes injustificades de puntualitat i d’assistència seran considerades 

com a conductes contràries a les normes de convivència del centre. 

• L'acumulació d’un mínim de quinze retards o de quinze faltes d'assistència no 

justificades implicarà un comunicat per escrit als pares i l'obligació d'assistir a una hora 

fora de l'horari habitual de l'alumne, per realitzar tasques educadores. 

• L’acumulació de trenta faltes d’assistència no justificades tindrà la consideració de 

conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre i comportarà l’obertura 

d’expedient disciplinari. 

• Es considerarà conducta greument perjudicial per a la convivència en el centre, 

qualificada com a falta, el fet que un alumne abandoni el recinte escolar sense 

autorització. Es comunicarà la falta als pares i serà sancionada. 

• No és permès menjar ni beure dintre de les aules o espais similars del centre a excepció 

dels dies que per inclemències del temps no es pugui sortir al pati a l’hora d’esbarjo. A 

l’hora de classe, queda expressament prohibit menjar xiclets, pipes, caramels i similars. 

• Es consideraran conductes contràries a les normes de convivència del centre les 

següents: 
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o Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la 

comunitat educativa 

o Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la 

comunitat educativa. 

o El deteriorament, desperfectes, brutícia, desordre, causats 

intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o 

de la comunitat educativa. 

o Els timbres de telèfons mòbils, rellotges o altres aparells. 

o Les interrupcions d’alumnes que demanen poder recollir carpetes, llibres, o 

altres coses. 

o La utilització d’aparells de música a classe sense autorització específica per 

part del professor responsable. 

o La captació, utilització o difusió d’imatges de membres de la Comunitat 

Educativa. 

 
La Comissió de Convivència, nomenada cada curs pel Consell Escolar, estudia i 

sanciona les conductes contràries a les normes de convivència del centre. 
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L’AMPA 
Patrocina (entre altres): 

• Sortides pedagògiques dels grups 

• Jornades culturals 

• Crèdits de síntesi a ESO 

• Viatge de BAT (1r) 

• Festa final curs 4t ESO 

• Sopar de fi d’estudis de 2n de BAT 
 
Gestiona: 

• Compra de llibres per part dels pares. 

• Quota de material per a reprografia, kit de tecnologia, activitats i sortides al llarg 
del curs (les famílies no han de pagar cadascuna de les activitats per separat). Curs 
2013-14: 140 € per alumne/a si són socis de l’AMPA. Si no son socis, 180 € per 
alumne/a. Quota APA: 35€/família. 

• Activitats extraescolars. 
 
Participa: 

• Consell Escolar del Centre 

• Consell Escolar Municipal 

• Reunions periòdiques amb la Direcció de l’Institut 

• Seguiment de temes que puguin aparèixer. 
 

Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres – serveis oferts 

• Gabinet psicològic per a persones empadronades al municipi. 

• Participació de Benestar Social en la Comissió de Convivència i la Comissió Social. 

• Patrocini del curs de vela per a alumnes de 2n d’ESO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Institut Llavaneres 
http://www.iesllavaneres.org 

Passeig del Perelló, 2 
08392 Sant Andreu de Llavaneres 
Telèfon: 93 792 69 94 
e-mail: iesllavaneres@iesllavaneres.org 
Twitter: @iesllavaneres 

 

 19/19 

 
 

Temporització del procés de matriculació i coordinació Escoles - Institut Llavaneres 

 

Jornada de portes obertes 11 de març 

Presentació de sol·licituds (tramesa electrònica o presentació en 
paper) 

del 23 de març al 4 d'abril 

Presentació de documentació  Fins al 7 d’abril 

 Llistes amb el barem provisional   24 d'abril 

 Reclamacions  del 25 al 27 d'abril 

 LListes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions  3 de maig 

Sorteig del número per al desempat 4 de maig 

Publicació de llistes ordenades definitives 8 de maig 

 Publicació de les llistes d'admesos  2 de juny 

 Matriculació ( 1r d'ESO)   del 12 al 16 de juny 

 Matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d'ESO) del 26  al 30 de juny 

Matrícula extraordinària d'ESO per als pendents d'exàmens de 
setembre 

del 6 al 8 de setembre 

Traspàs d’informació de 6è de Primària cap a l’Institut Juny (finals)  

Retorn d’informació de 1r d’ESO cap a les Escoles Gener 

 
 


