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Organització del Centre 
     

Equip 
Directiu 

Director Cap d’Estudis Coordinadora Pedagògica Secretari 
Enrique Chicote Carmel Comeron Eva Vilà Josep Calvet 

    

Coordinadors de Nivell Primer Cicle Segon Cicle Batxillerat 
Júlia Sanz Albert Nieto Victòria Serra 

 
 

 
 

Tutories 

ESO1 ESO2 ESO3 ESO4 Batxillerat 
A Sandra Carreras A Sheila Ardoy A Glòria De los Santos A Xavien Manzano 1A Jordi Casas 
B Josefina Inclán B Susana García B José Ramón Contel B Luís Llaquet   1B Andreu Escolano 
C Yolanda Pomar C Lluïsa Costa C Olga Sanmartín C Gemma Fontanals 1C Anna Navarro 
D Miriam Lizana D Ester Raméntol D Encarna Cañete D Andrés Yélamos 2A Victòria Serra 
  E Carme Javaloy     2B Laura Lloret 
        2C Anna Barrufet 

 
 

 
 
 
 

Alumnat. 
Curs 2018-

19 
Alumnat Línies Ràtio Grups Ràtio 

BAT 
Científic-

Tecnològic 

BAT 
Humanístic-

social 

ESO1 91 3 30 4 23   

ESO2 112 4 28 5 22   

ESO3 108 4 27 4 27   

ESO4 112 4 28 4 28   

ESO 423 15 28 17 25   

BAT1 86 3 29 3 29 46 39 

BAT2 78 3 26 3 26 38 40 

BAT 162 6 27 6 27 84 79 

INSTITUT 586 21 28 23 25   
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Institut Llavaneres. Aules de grup. Curs 2018-19 

 
 

Planta Primera 
 

109 Aula de 3r ESO A 102 Aula de 1r BAT A 
111 Aula de 3r ESO B 104 Aula de 1r BAT B 
113 Aula de 3r ESO C 106 Aula de 4t ESO A 
117 Aula de desdoblament  108 Aula de 4t ESO B 
119 Aula de 3r ESO D 110 Aula de 4t ESO C 

  116 Aula de 4t ESO D  
  118 Aula de 1r BAT C 

 
Planta Segona 

 
209 Aula de 2n ESO A 202 Aula de 2n BAT A 
211 Aula de 2n ESO B 204 Aula de 2n BAT B 
213 Aula de 2n ESO C 206 Aula de 1r ESO A 
217 Aula de 2n ESO D 208 Aula de 1r ESO B 
219 Aula de 2n ESO E 210 Aula de 1r ESO C 

  220 Aula de 1r ESO D 
  222 Aula de 2n BAT C 
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Distribució de les matèries a l’ESO 
MATÈRIES 1r 2n 3r 4t 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3,54 
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3.54 
Llengua estrangera 3 4 3 3 
Matemàtiques 3 4 4 4 
Ciències de la naturalesa 3 3 41 - 
Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3 
Educació física 2 2 2 2 
Tecnologies 2 2 2 - 
Educació visual i plàstica 2 - 2 - 
Música 2 2 - - 
Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1  
Matèries optatives 2 2 2 - 
Matèries específiques2 - - - 9 
Tutoria 1 1 1 1 
Treball de síntesi3 (1) (1) (1) - 
Projecte de recerca3 - - - (1) 
TOTAL 30 30 30 30 
 

                                                 
1  Ciències Naturals es desdobla en Física i Química i Biologia i Geologia, a raó de 2 hores setmanals per 
especialitat. 
2  L’alumnat ha de cursar tres matèries específiques a raó de tres hores setmanals d’entre les següents: 
 

 biologia i geologia  física i química 
 educació visual i plàstica  música 
 tecnologia  informàtica 
 filosofia  economia 
 llatí  segona llengua estrangera 

 
3  El Treball de Síntesi / Projecte de recerca es realitza en horari intensiu a final de curs, entre els exàmens del 3r 
trimestre i les recuperacions internes. 
4 Es realitzen 4 hores de Català o Castellà el 1r quadrimestre i 4 hores de Castellà  o Català el 2n quadrimestre 
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Avaluació 

 Es fan seguiments orientatius a mitjan del 1r i el 2n trimestres, i donem notes numèriques i 
comentaris sobre el progrés i la feina de l’alumnat. 

 A final de cada trimestre es donen butlletins oficials. Les notes es poden consultar també a través 
d’internet, amb l’aplicatiu d’IEducació (enllaç vermell en la pàgina web de l’Institut). 

 
 Perquè els vostres fills i filles siguin competents han de poder resoldre situacions i problemes de la vida 
real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits 
associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que els 
permetran assolir-ho.  
 
L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més 
competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d’aprenentatge.  
 

 Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les 
competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes 
globalitzadors. També s’avaluarà el grau d’assoliment de les competències dels àmbits transversals. 

  
Matèries de l’ESO i àmbits als quals pertanyen 
 
Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura,  
Llengües Estrangeres i Llatí  Lingüístic  

Matemàtiques  Matemàtic  
CN: Física i Química, CN: Biologia i Geologia,  
Tecnologia, TIC (Informàtica)  Cientificotecnològic  

CS: Geografia i Història, Cultura Clàssica, Economia i 
Emprenedoria  Social  

Música, Educació Visual i Plàstica  Artístic  
Educació Física  Educació física  
Cultura i Valors Ètics, Filosofia i Religió  Cultura i valors  
 
 A final de curs es fan els exàmens del 3r trimestre en horari singular, No hi ha recuperacions al juny 
a l’ESO. En el cas de supendre trimestres, les recuperacions es faràn al llarg del curs. Les recuperacions 
extraordinàries es fan en els dies marcats pel Departament d’Ensenyament (juny per a 2n de batxillerat i 
setembre per a l’ESO i 1r de batxillerat). 
 Al butlletí final de curs, els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment de les 
competències són:  
AE: assoliment excel·lent  AN: assoliment notable  AS: assoliment satisfactori  NA: no assoliment  
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 Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als criteris d’avaluació i a les 
competències dels àmbits i matèries.   
 El Treball de síntesi, a les actes d’avaluació final la informació sobre la realització es ffarà en els 
termes “NF” (no fet), “FT” (fet), y “FA” (fet amb aprofitament) 
 Per passar al curs següent, dintre de l’ESO, cal aprovar totes les àrees, amb dues excepcions com a 
màxim, i sempre que no siguin simultàneament matèries instrumentals (Llengua catalana, llengua 
castellana, matemàtiques) La nota final de les optatives es una mitjana de les optatives cursades al curs.   
El Treball de Síntesi s’ avalua dins de les diferents matèries del curs, integrant-se a la nota d’aquestes.  
 Només es pot repetir 2 cursos en tota l’etapa, sempre que no s’hagi repetit ja un curs a primària, en 
aquest cas, nomès es pot repetir un curs a l’ESO. 
 Per obtenir el títol de graduat en ESO (requisit imprescindible per accedir al Batxillerat o Cicles 
Formatius de Grau Mitjà), cal superar totes les àrees. 
 

Tractament de la diversitat 

L’Institut Llavaneres inverteix hores en 1r i 2n d’ESO a fi de consolidar ensenyaments bàsics i minimitzar 
el canvi de primària a secundària. Cada curs s’adapta el criteri segons la distribució dels alumnes en tots 
els nivells de l’Institut a fi d’optimitzar tots els nivells. 

1r 
4 grups 

 ràtio 23 
 Desdoblaments en Ciències Naturals, Anglès i Tecnologia 

2n 
5 grups 

 ràtio 22 
 Desdoblaments en Ciències Naturals, Anglès i Tecnologia 

3r 
4 grups 

 ràtio 27 
 Desdoblaments en Ciències Naturals, Anglès i Tecnologia 

4t 

3 grups 
 ràtio 28 
 1h desdoblada en Anglès 
 Optatives Específiques a 20 alumnes/grup 

 

Professorat d’Orientació: 
 Treballa amb grups reduïts d’alumnes amb necessitats Educatives Especials. 
 Assessora els Equips Docents i la Comissió d’Atenció a la Diversitat. 
 Es coordina amb l’EAP. 
 Orienta i ajuda alumnes en l’accés a Cicles Formatius. 
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Cantina 
 Hi ha la possibilitat de menjar plats combinats, i en aquest cas, dues modalitats d’ús: habitual i 
esporàdica. 
 
 Els usuaris habituals han de comunicar prèviament quins dies del mes faran ús del servei i lliurar el 
resguard d’ingrés o de transferència a Consergeria. La comunicació s’haurà de fer abans del dia 25 de 
cada mes, per al mes següent. L’import de cada plat combinat és de 6,50€ iva inclòs. 
 
 Els usuaris esporàdics hauran de comunicar a Consergeria, abans de les 9:00 del matí, que volen 
quedar-se a dinar, i hi abonaran directament l’import. 
 
 No es donarà servei de plats combinats si no hi ha constància que s’ha efectuat el pagament. 
 
 El pla de funcionament de la cantina estarà exposat a la cantina i es lliurarà també als usuaris 
regulars. 
 
 

Altres serveis 
 Activitats extraescolars que s’ofereixen (realització depenent de la demanda)gestionades per 

l’AMPA: 
Veure fulls adjunts. 

Sortides pedagògiques 
 Les sortides pedagògiques de nivell o optatives ja estan pagades en la quota de material i activitats. 
Les sortides de més d’un dia, (amb pernocta, com ara colònies, etc) no queden incloses a la quota abans 
esmentada 
 
 S’avisarà amb antelació suficient per a cada sortida, i cal signar una autorització específica per a les 
sortides fora de Llavaneres. 
 
 Batxillerat: El viatge a 1r, coincidint amb les Jornades Culturals, no està inclòs en la quota general de 
material i activitats. Es duen a terme accions per a recollir diners i ajudar a pagar el viatge. 
 
 Llengües estrangeres: les estades lingüístiques a l’estranger no estan incloses en la quota de material 
i activitats. Igual que en el cas del viatge de 1r de batxillerat, es realitzen accions per a ajudar a finançar-
ne el cost. 
 
 Per poder participar en les activitats extraordinàries abans esmentades, cal estar al corrent de 
pagament de la quota ordinària de material i activitats 
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Institut Llavaneres. Calendari. Curs 2018-19 
12/09 (dc)  Inici de curs. Rebuda de l’alumnat 
27/05 (dl)  Últim dia del procés d’avaluació ordinària de l’alumnat de BAT2 
21/06 (dv)  Últim dia de classes 

Dies festius i vacances escolars 

11/09 (dl)  Diada de Catalunya 07/12 (dv)   Festa de lliure disposició 

12/10 (dv)  El Pilar Nadal  de 24/12 (dl) a 07/01 (dl) 

01/11 (dj)  Tots Sants 04/03 (dl)  Festa de lliure disposició 

02/11 (dv)   Festa de lliure disposició Setmana Santa  de 15/4 (dl) a 22/04 (dl) 

30/11 (dv)  Sant Andreu (Festa local) 01/05 (dc)  Festa del Treball 

06/12 (dj)  La Constitució 10/06 (dl)  Festa de lliure disposició 

  

1r quadrimestre: de 12/09 a 28/01 2n quadrimestre: de 29/1 a 21/06 

Activitats 

 Setmana de la ciència  12-18/11 

 Santa Cecília (activitat musical)  21/11 

 Proves Cangur tot alumnat institut ?? 

 Viatge a Madrid ESO4  mes de març ? 

 Festival de Nadal (dm)  21/12, 11:00-13:30 
h 

 

 Treballs de síntesi ESO1, ESO2, ESO3 i Projecte de 
recerca ESO4  de 14/06 (dv) a 21/06 (dv) 

 Colònies 1r i 2n ESO 17/06 (dl) a 19/06 (dc) 

 Jornades Culturals  27/2 a 1/3 

 Premi Port Aventura dels concursos “La 
classe més culta” i “Comparses de Carnaval” 
 29/04, 08:00-20:00 h 

 Viatges de llengües estrangeres 

 BAT1, viatge d’estudis  22/02 (dv)- 01/03 (dv) 

 BAT2, L’Alguer  22 (dc)-26 (dg)/05 

P.A.U. 

 Convocatòria de setembre 2018  exàmens 04 a 06/09 

 Convocatòria de juny 2019   

 Convocatòria de setembre 2019.  
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Avaluacions 

Primera 
 ESO  juntes 10/12 ESO1,3 (tarda) i 17/12 ESO2,4 (tarda); notes 21/12 

 BAT  proves 22-29/11; juntes 12/12 BAT2 (tarda) i 19/12 BAT1 (tarda); notes 21/12 

Segona 

 ESO  juntes 11/03 ESO1,3 (tarda) i 18/03 ESO 2,4 (tarda) lliurament notes:  20/03 

 BAT  proves 14/03-19/03 Bat1; proves 14 a 20/02 BAT 2; juntes 06/03 BAT2 (tarda) i 27/03 
BAT1 (tarda) 

Tercera, i final 
ordinària 

 ESO  proves 05-13/06; juntes i avaluacions finals ordinàries 25/06  
 Lliurament de notes: 26/6 
 Atenció a l’alumnat i les famílies: 26-27/6  de 9h a 14 h (13:00 el 28/6) 
 Resolució reclamacions: 28/06 a les 13:30 h. 

Final 
extraordinària 

 ESO i BAT1  setembre 2018 

Específiques 

 

 

 ESO1,4  avaluació inicial, 12-16/09 

 ESO  matèries quadrimestrals, avaluació 30/01, 15:30 h;  
 ESO4  avaluació diagnòstica 12-13/02 

 BAT2  matèries pendents de 1r curs, proves recuperació 24/4, 15:00 h 
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Nou Servei: Armariets CURS 2018-2019 

A rel de la bona resposta que hem rebut amb l’enquesta que us vam traslladar el passat mes de 
juny sobre la necessitat d’instal·lar al nostre institut Armariets Escolars perquè els alumnes gaudeixin 
d’un espai personal per guardar les seves pertinences, a partir d’aquest curs vinent 2018-19 
reincorporarem aquest servei. És per això que us fem arribar el present document per tal que formalitzeu 
la vostra sol·licitud. 

 
Per fer la previsió dels Armariets que es necessitaran, així com per fer la distribució en els 

diferents espais de l’Institut, cal que aquells alumnes que vulguin tenir Armariet segueixin les 
instruccions de pagament que hi ha en el revers de la present pàgina. 

 

És molt important posar el NOM i COGNOM DE L´ALUMNE I EL CURS QUE FARÀ 

EN EL CONCEPTE. 

amb l’import de : 48 € (per als socis de l’AMPA) 

   53 € (per als NO socis) 

abans del 03 d’octubre 2018  

Cal que ens feu arribar el comprovant juntament amb aquest full degudament complimentat, ja 
sigui per correu electrònic a ampa@institutllavaneres.org o presencialment a l´administració de l´Institut. 

 
NOM    COGNOMS           CURS 

   

Suggeriment: per abaratir el cost del servei es pot compartir l’Armariet. Per exemple, entre germans. 
 

La distribució dels Armariets, la signatura dels contractes i l’assignació de les contrasenyes es 
farà durant el mes d’octubre, un cop l’empresa responsable n’hagi fet la distribució i col·locació. 

 
És imprescindible respectar el termini del 3 d’octubre , ja que passada aquesta data, 

l’empresa subministradora dels Armariets procedirà a la instal·lació dels que siguin necessaris per 

al proper curs. Com que es tracta d’un servei de lloguer, no se’n podran proporcionar de nous 

passada aquesta data. 

 

La Junta de l’AMPA. 12 Setembre 2018 
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Instruccions de pagament 
 
 
 
Quota pel servei d’Armariets pel curs 2018-2019 

 

El pagament de la quota dels Armariets pels SOCIS de l’AMPA és de  48 euros, i de 53 euros 
per als NO SOCIS. 

Es pot fer per transferència bancària al compte de l’AMPA del Banc de Sabadell: 

 ES45 0081 0036 4600 0246 6157 

És molt importat posar el NOM i COGNOMS DE L’ALUMNE en el concepte. 

 

També es pot fer a través d’un caixer del Banc de Sabadell amb qualsevol tarja de crèdit (encara 
que no sigui del Banc Sabadell) i sense comissions, amb l’opció “PAGO A TERCEROS”, codis C0002 i 
C0003 ( sense comissions).  

És important que a l’ ingrés consti el nom i els cognoms de l’alumne en el concepte. 

L'operativa per efectuar el pagament amb tarja a través del caixer automàtic és la següent: 

1. INTRODUIR TARGETA 

2. ACCEDIR A MÉS OPERACIONS 

3. SEL·LECCIONAR PAGAMENT A TERCERS 

4. INTRODUIR EL CODI C0002 si sou SOCIS DE L’AMPA o bé el CODI C0003 si NO sou 

SOCIS DE L’AMPA. 

5. SEL·LECCIONAR EL BOTÓ ON JA SURT L’IMPORT DE 48 € o 53 € depenent del codi 

seleccionat. 

6. INTRODUIR EL NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE 

 

El caixer  imprimeix el justificant. 

 


