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Benvinguda

Setembre de 2022
Des de ja fa uns quants cursos m’agrada començar aquest escrit amb un recordatori d’una de les
línies d’actuació que marquen el tarannà del centre: professors, personal de secretaria i de
consergeria, ens agrada pensar que no hem estat únicament transmissors de coneixements, sinó
EDUCADORS en el sentit més ampli de la paraula. Des de sempre hem intentat formar els
alumnes com a futurs ciutadans, persones amb valors com els del respecte, la tolerància, la
solidaritat i l’esforç personal, valors que malauradament no sempre són presents en la nostra
societat.

Comencem un nou curs on continuarem realitzant un horari compactat. És important la puntualitat
en l’entrada al les classes per tal d’aprofitar des del primer moment les explicacions i activitats
lectives. El programa de batxillerat és ampli i es disposa de poques hores per impartir-ho.

La majoria de vosaltres us retrobareu amb els companys i el professorat i, després de parlar de tot
allò que heu fet aquest estiu, començareu a treballar de valent per tal de superar aquest curs. Per
altres és el primer any. M’agradaria que des del primer dia us trobéssiu a gust entre nosaltres.
Sempre he pensat que una de les característiques de Montilivi és ser un centre acollidor, on
tothom és valorat, i no únicament per les seves capacitats acadèmiques sinó també i, molt
especialment,  per les seves qualitats humanes.

Voldria recordar-vos un dels punts que assenyala el nostre projecte educatiu: la voluntat de
l’Institut Montilivi és esdevenir un centre prestigiós per la seriositat de la seva feina, pel rendiment i
l’actitud dels seus estudiants, per la professionalitat dels seu professorat, per la projecció que té a
l’entorn social i empresarial, per la iniciativa en la implantació de noves tecnologies i per les
relacions amb altres centres i institucions. Cal fomentar les actituds de treball i esforç diari ja que,
actualment, amb la situació de crisi econòmica, els coneixements són imprescindibles per afrontar
els reptes de futurs estudis. Al llarg del curs rebreu coneixements teòrics i pràctics però també i
molt especialment, els vostres professors us intentaran fomentar actituds i valors que permetin
que, al final dels vostres estudis puguem dir que s’ha aconseguit, tal com assenyala un altre punt
del nostre ideari, preparar homes i dones amb un esperit crític, obert, cooperador i democràtic
que els ajudi a ser útils a la societat.

Per tant, us animo a esforçar-vos per tal que pugueu sortir molt ben preparats. Tots els professors
i personal d’administració i serveis us ajudarem en aquesta tasca, però recordeu que els
protagonistes sou vosaltres, els que heu de treballar de valent des del primer dia per tal
d’aconseguir uns bons resultats acadèmics .

D’altra banda, com cada any el mes de setembre, heu trobat un institut net i arreglat. Ens ha
costat molt deixar-ho tot a punt. Siguem el màxim de curosos a mantenir aquest mateix ordre.

Voldria igualment demanar-vos molt especialment que sigueu respectuosos en el tracte amb tots
els membres de la comunitat educativa. En un centre tan gran i tant divers com el nostre cal
mantenir unes normes de convivència a fi d’evitar situacions de conflicte.

Esperem que aquesta guia us ajudi a conèixer una mica més el centre. Llegiu-la amb atenció. Us
desitjo un bon curs, que us sentiu bé a l’institut amb els vostres companys i professors i us torno a
animar a estudiar molt i a treure bons resultats.

Ruben Pino García

Director
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Missió de l’Institut

L’Institut Montilivi, la titularitat del qual correspon al Departament d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, és un centre docent arrelat al seu entorn i context cultural, amb un projecte educatiu
propi, centrat en l’alumne, obert a la col·lectivitat i amb autonomia de gestió i funcionament.
Dedicat a:

En relació amb l’alumnat
Formar persones competents per a un món canviant, respectuoses amb els altres i l’entorn, amb
ganes d’aprendre i col·laborar, coneixedores de la cultura i llengua catalanes, capacitades per
assumir els reptes acadèmics i professionals que els esperen. Aspirem a preparar homes i dones
amb un esperit crític, obert, cooperador i democràtic que els ajudi a ser útils a la societat amb un
profund sentit ètic i responsable. Volem que tothom se senti a gust i assumeixi la complexitat i
diversitat d’un institut públic ben imbricat en la ciutat, l’entorn i el país.

Formar, orientar i acreditar els alumnes per a l’adquisició de les capacitats establertes en el
disseny curricular dels cicles i les etapes educatives, i contribuir a la seva integració social. Com a
conseqüència d’això, l’alumnat ha d’assolir els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors
i les capacitats establerts per a cada cicle o etapa educativa que li facilitin el seu desenvolupament
integral i la  preparació per incorporar-se a la vida activa o accedir a estudis posteriors.

El nostre institut està certificat des del curs 2007/08 en la norma ISO 9001: 2015.
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Direcció, coordinacions, AMPA i dades del centre
1. Equip directiu

● Director: Ruben Pino
● Sotsdirectora: Maribel Vilanova
● Cap d’estudis d’ESO i BAT: Lucía Ortega
● Caps d’estudis d’FP: Josep Miquel Panella i Gemma Saurina
● Coordinadora Pedagògica: Coral Vila
● Secretari: Joan Tràfach
● Administrador: Núria Galí

2. Consell escolar
● Professorat: Ma Carme Ruiz, Xavier Vilamitjana, Merche Ginés, Imma Font, Encarna

Sánchez, María Parra, Ferran Chic, David Peña
● Pares: Dani Chicano, Cécile Lechopier, Jordi Farjas i Sabine Huygaerts
● Representant de l’AMPA: Mònica Canals
● Alumnes: Jan Borràs, Runhan Lin, Younesse Tahiri Bibi i Darío Alonso
● Personal no docent:  Lídia Vicens
● Representant de l’Ajuntament:  Eduard Berloso

3. Coordinacions
● Coordinacions d’ESO: Maria Terrats i Alba Biosca
● Coordinació de Batxillerat: Encarna Sànchez
● Formació professional: Montserrat Carbonell
● Activitats: Mercè Rigau i Anna Serrat
● Informàtica: Xavier Terradellas
● LIC: Imma Soler
● Qualitat: Judith Alabau
● Orientació: Marta Rifà i Sara Serrat

4. Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA)
● Presidenta: Mònica Canals

5. Dades del centre
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Objectius Projecte de Direcció

Els objectius que es planteja l’equip directiu del centre són:
● Millorar els resultats educatius.
● Millorar la cohesió social i de la convivència en el centre.
● Crear mecanismes per evitar l’abandonament prematur.
● Orientar des de la vessant personal, professional i acadèmica.
● Introduir les millores necessàries en els processos per satisfer les expectatives de la

comunitat educativa i grups d’interès.

1. Millorar els resultats educatius
Cal que millorem l’aprenentatge de l’alumnat i l’assoliment de les competències, i mantenim o
millorem el percentatge d’èxit acadèmic de l’alumnat graduat en cada nivell formatiu: ESO,
batxillerat i formació professional de grau mitjà i grau superior, segons els indicadors establerts.
Per això treballarem en:

➔ Dinamització pedagògica dels equips de coordinació, departaments didàctics, equips
docents.

➔ Consolidació i potenciació del Pla de llengües estrangeres que inclou la preparació per a
les proves oficials de Cambridge (anglès) i DELF (francès) i la potenciació d’intercanvis amb
alumnes d’altres països.

➔ Atenció diferenciada segons les capacitats i potencialitats de l’alumnat. Pla d'atenció a la
diversitat. Projecte Singular.

➔ Consolidació i potenciació de la utilització didàctica eines TIC. Pla TAC.

➔ Consolidació i potenciació del Pla de lectura i del Pla d’escriptura.

2. Millorar la cohesió social: millora de la convivència en el
centre

L’escola és un espai d’estudi, convivència i treball; tothom hi ve per formar-se com a persona i
progressar com a estudiant. Cal que hi hagi un bon ambient de treball que garanteixi l’adequada
formació personal, acadèmica i professional. Cal que millorem les relacions interpersonals en un
ambient més acollidor, participatiu i solidari, i aconseguim una major participació en les activitats
extraescolars.  Actuarem en:

➔ Millora de la convivència en el centre. Potenciació dels mecanismes de mediació.

➔ Organització d’activitats generals,  de solidaritat i cohesió social.

➔ Potenciació dels organismes de participació de tots els membres de la comunitat educativa
en la gestió diària de l’institut

➔ Implementació del Projecte d’Aprenentatge i Servei per a l’alumnat de tercer i quart d’ESO.
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3. Crear mecanismes per evitar l’abandonament prematur
➔ Si bé l’abandonament dels estudis no és especialment rellevant al centre, cal emprendre

una acció preventiva, i consolidar un pla que afavoreixi la continuïtat en els estudis
postobligatoris, especialment en el cicles formatius de grau mitjà.

4. Orientar des de la vessant personal, professional i
acadèmica

Potenciarem un pla global d’orientació on s’integrin els aspectes personals, acadèmics,
professionals i laborals, que es fonamentarà en:

➔ Potenciació del Pla d’Orientació

➔ Creació i aplicació d’un Projecte d’Emprenedoria

➔ Foment i consolidació de la implantació de noves tipologies d’estudi

➔ Potenciació de les activitats d’intercanvi de l'alumnat en els estudis postobligatoris

5. Introduir les millores necessàries en els processos per
satisfer les expectatives de la comunitat educativa i grups
d’interès

Desenvolupem actuacions i mitjans tècnics per aplicar de manera sistemàtica els processos de
qualitat en: la gestió del centre i de l’aula, gestió mediambiental i la prevenció de riscos laborals,
aconseguint satisfer les expectatives de la comunitat educativa i grups d’interès (empreses,
famílies, institucions ...) Treballem en:

➔ Consolidació del Sistema de Gestió del Centre

➔ Implementació de processos de millora: Qualitat a l’aula i Riscos laborals

➔ Potenciar el Pla de formació en centre

➔ Medi ambient. Creació de mecanismes encaminats a l’assoliment dels paràmetres propis
d’una “escola verda”
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La convivència a l’Institut
Els alumnes de batxillerat i les seves famílies heu firmat la carta de compromís, on es reflecteix la
normativa de convivència del nostre institut.  Aquests són:

COMPROMISOS  PER PART DEL CENTRE
➢ Facilitar una educació per formar persones que siguin competents, respectuoses amb els

altres i amb l’entorn, i amb ganes d’aprendre i col·laborar tant en les activitats acadèmiques
com en  la bona convivència del centre.

➢ Informar de l’organització i funcionament del nostre centre mitjançant els documents següents:
Projecte Educatiu de Centre, NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre; abans
RRI), normes de convivència...¸ a través de la guia de l’alumne i  de  la  nostra pàgina web.

➢ Acollir l’alumnat de manera respectuosa, personalitzada i directa, rebutjant, per tant, qualsevol
tipus de discriminació, fomentant la solidaritat i la tolerància, i vetllant per fer efectius els drets i
deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.

➢ Informar a l’ inici de curs dels objectius i criteris d’avaluació de cada matèria a través de cada
professor, i comunicar els resultats  acadèmics a través de  les butlletes  trimestrals.

➢ Formar els alumnes amb rigor, de forma que puguin afrontar els posteriors estudis tant
universitaris com de cicles formatius de grau superior amb garanties d’èxit.

➢ Potenciar les metodologies innovadores amb el suport de les TAC.

➢ Fer el seguiment de l’assistència i de l’actitud de cada alumne/a i fer-ne partícip a tot l’equip
docent.

➢ Comunicar a la família les inassistències no justificades de l’alumne/a al centre, qualsevol
altra circumstància i incidència que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i
personal  per diferents mitjans: telèfon, agenda, pàgina web, informe trimestral …

➢ Mantenir comunicació regular amb la família a través del tutor per informar-los de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne.

➢ Revisar, si escau, conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos.

COMPROMISOS PER PART DE L’ALUMNAT I LA SEVA FAMÍLIA

➢ Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat, personal
d’administració i serveis, i més específicament, la de l’equip directiu.

➢ Conèixer les normes de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència
escolar i el desenvolupament normal de les classes.

➢ Complir el deure bàsic d’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques,
tant les que es programin en horari habitual com les que l’equip docent consideri oportú
programar fora d’aquest horari.

➢ Realitzar les tasques encomanades, participar activament en els treballs de grup,
responsabilitzar-se de la feina a fer, esforçar-se a realitzar-la de la forma més correcta
possible.
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➢ Compartir amb l’equip docent, tutor i altres professionals responsables les estratègies, criteris i
mesures que puguin afavorir el rendiment escolar dels alumnes.

➢ Ser autoexigent i crític amb si mateix. Acceptar les orientacions i recomanacions del
professorat.

➢ Mostrar-se respectuós dins i fora de l’aula amb el professorat, els companys i resta de
membres de la comunitat educativa.

➢ Dins de l’aula mostrar una actitud de feina i col·laboració, evitant actituds que entorpeixin la
dinàmica de la classe.

➢ Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació per part del tutor o
de l’equip directiu. Així mateix, demanar entrevista amb el tutor/a per comunicar aquells fets
que siguin de rellevància per al seu procés educatiu.

➢ Mostrar que es té una cultura basada en l’esforç i en els valors universals de tolerància,
respecte, treball i participació.

Si l’alumne/a incompleix els compromisos anteriors (assistència, retard, manca de material,
d’atenció i participació a classe, faltes de respecte a professors i companys, etc.), el procediment
de sanció serà el següent:

Cada tres faltes de qualsevol mena representaran una incidència, i cada tres incidències
suposaran, després de la comunicació de cap d’estudis a la família, un dia sense assistir a les
activitats lectives o bé una sanció alternativa si la Direcció ho creu oportú i ho acorda amb la
família. En cas de falta greu o reincidència, els alumnes poden perdre el dret a assistir a classe
durant més dies o fins i tot definitivament al llarg del curs, ja que la no assistència injustificada,
sistemàtica i reiterada d’un alumne a classe pot comportar l’anul·lació de la seva matrícula.

Aquesta normativa s’aplicarà amb especial atenció als alumnes repetidors.

Normativa d’utilització dels mòbils i altres dispositius que
tinguin accés a Internet (rellotges, ulleres, etc.)

Les noves tecnologies han entrat a la societat de manera ràpida i massiva. Els joves les han
incorporat a la seva vida de forma natural i majoritària.
Des dels centres valorem molt aquestes tecnologies com a eines d’ús habitual i entenem que ja
s’han fet indispensables en la vida dels nostres alumnes.
Però també creiem que forma part del seu procés d’aprenentatge fer-ne un bon ús, en particular
dels telèfons mòbils.
Els telèfons mòbils s’han convertit en un bon instrument tecnològic, que els centres no rebutgem.
La utilització pedagògica del mòbil com a càmera fotogràfica, com a eina de consulta o
simplement com una tecnologia a conèixer i estudiar, és habitual als centres de secundària.
Però l’ús no regulat del telèfon mòbil crea una sèrie de problemes als centres educatius.
Problemes personals:

● Pèrdua d’atenció a les classes per utilització del mòbil.
● A les hores lliures (pati, menjadors..) el mòbil suposa una pèrdua de sociabilitat entre els

alumnes, i aquest és un valor que volem potenciar en els centres.
● A més, les fotografies no desitjades i els comentaris despectius o provocadors a les xarxes

són font d’una bona part dels  conflictes als centres  i a fora.
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Problemes tècnics:
● Saturació de les xarxes WIFI dels centres a causa de l’ús massiu dels telèfons mòbils.

Això dificulta el desenvolupament de les classes i el funcionament de tota la informàtica
educativa.

A més els centres ofereixen la possibilitat, en cas de necessitat, de fer i rebre trucades externes
des del telèfon de consergeria, per la qual cosa no cal d’utilitzar els mòbils.
És per tot això que hem decidit organitzar i reglamentar l’ús del mòbil a l’ institut. Aquesta
normativa és comuna a tots els centres públics i concertats de la ciutat de Girona. També
s’aplicarà en qualsevol de les activitats que es duguin a terme en horari lectiu encara que tinguin
lloc fora del centre: sortides, visites, conferències, etc. D’altra banda el centre no es fa
responsable en cap cas de la sostracció, pèrdua o deteriorament d’aquests aparells.

REGLAMENT
● Es prohibeix l’ús del mòbil i qualsevol altres dispositiu amb accés a internet dins del recinte

del centre: aules, pati, menjador... a tots els alumnes, excepte amb autorització expressa
del professor per a usos didàctics.

● El mòbil no es pot fer present, ni visible ni audible, encara que sigui per utilitzar alguna de
les seves aplicacions. Cal apagar el mòbil  en entrar a l’institut.

● Si un alumne incompleix aquesta normativa se li retindrà el telèfon mòbil durant una
setmana. Recomanem que l’alumne retiri la targeta del mòbil per evitar problemes de
confidencialitat de dades.

● En cas que l’alumne sigui menor d’edat, per retornar-li caldrà una entrevista personal o
per telèfon amb la família, en la qual se li recordarà la reglamentació i es demanarà la
seva col·laboració perquè no es repeteixi el fet.

● Igualment es farà una reflexió i advertiment al propi alumne per part del tutor o la Junta
Directiva.

● Si hi hagués reincidència al centre, augmentarà el nombre de dies de retenció: des d’un
mes fins a  final de curs.

● Quan els alumnes hagin de fer un examen o prova escrita, hauran de desar els mòbils a
les motxilles al lloc on indiqui el professor. En cas que l’alumne tregui el telèfon mòbil
mentre esta fent l’examen, el professor li demanarà que deixi l’aula i la nota serà un zero.

Consideració de quines activitats i conductes són contràries
a la convivència i són objecte de correcció.
Les activitats i conductes contràries a la convivència poden ocórrer:

● Dins el recinte escolar,
● Durant la realització d’activitats extraescolars o complementàries ( aprovades pel Consell

Escolar),
● Durant la prestació de serveis escolars de menjador i transport,
● Durant altres activitats organitzades pels centres,
● Actes dels alumnes que, encara que tinguin lloc fora del recinte escolar, estiguin motivats

per la vida escolar o estiguin directament relacionats i afectin altres alumnes o membres
de la comunitat educativa.

Les conductes estan regulades a l’article 37.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació
(DOGC 16.07.2009),:

● Conductes i actes greument perjudicials per a la convivència: faltes
● Conductes i actes que no perjudiquen greument la convivència o conductes contràries a

la convivència: irregularitats
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En funció d’aquesta classificació i un cop estudiada cada conducta, i seguint el que marca la llei,
s’actuarà en conseqüència poden arribar si s’escau a l’expulsió de l’alumne-a del centre.

Conductes a evitar
Aquestes conductes, atesa la tipologia i experiència diària del centre, es concreten en:

● Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
● Tracte incorrecte o no respectuós a qualsevol membre de la comunitat educativa.
● Utilització d’un llenguatge groller o inadequat.
● Alteració de l’ordre i la convivència amb crits i aldarulls.
● Embrutiment intencionat de les dependències del centre
● Menjar i beure a l’aula, tallers o passadissos.
● Menjar xiclet a tot l’Institut.
● Utilitzar el mòbil i aparells reproductors de música en hores de classe. El centre no es fa

responsable dels possibles robatoris.

Mesures correctores.
● Avaluació negativa de l’actitud, cosa que suposo l’avaluació negativa del mòdul o crèdit.
● Pacte de compromisos.
● Compareixença davant la cap d’estudis o el director del centre.
● Realització de tasques educadores per a l’alumne/a, en horari no lectiu i/o la reparació

econòmica dels danys causats al material del centre o bé al d’altres membres de la
comunitat educativa.

● Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre.
● Suspensió del dret d’assistència a determinades classes.

Actuació en cas de vaga d’alumnes
Segons consta al nostre NOFC, document que recull la normativa per la qual es regeix el
nostre centre, relativa al dret dels alumnes a fer vaga en cas que hi hagi convocada una
vaga d’estudiants, caldrà que se segueixin les següent recomanacions i protocol:

● Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no tenen dret a fer vaga ni manifestació.
● Els alumnes de 3r i 4t d’ESO tenen dret a fer vaga amb el consentiment de les seves

famílies. El consell de delegats o els delegats són els encarregats de fer arribar per
escrit els motius de la vaga i/o manifestació.
El protocol que han de seguir ha de ser el de comunicar a Cap d’Estudis amb 48 hores
d’antelació aquesta decisió mitjançant l’autorització parental que elaborarà el centre on
es farà constar explícitament que els pares assumeixen que durant aquest dia lectiu, el
seu fill/a serà fora del centre.
Tot i tenir l’autorització parental, les faltes d’assistència no es justificaran però no
podran comportar cap mesura disciplinària addicional.

● No s’autoritzarà a cap alumne a seguir la convocatòria si no ha lliurat l’autorització
parental al centre.

● L’alumnat d’estudis postobligatoris (Batxillerat i Cicles Formatius) té dret a fer
vaga. El protocol que ha de seguir ha de ser el de comunicar a la direcció amb 48 hores
d’antelació aquesta decisió. L’alumnat ha de saber que aquestes absències es
controlen i queden registrades.
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● El consell de delegats o els delegats són els encarregats de fer arribar per escrit els
motius de la vaga i/o manifestació. Els alumnes de postobligatoris, juntament amb
aquest escrit han d’adjuntar les signatures de tot l’alumnat que s’hi adhereixi.

● Les absències que es produeixin seguint aquest protocol computaran com a falta
injustificada però no podran comportar sancions disciplinàries addicionals.

● Les absències que es produeixin sense haver seguit aquest protocol computaran com a
falta injustificada i podran comportar sancions disciplinàries addicionals.

● Direcció comunicarà al professorat afectat les decisions que ha pres l’alumnat amb 24
hores d’antelació.

● Des de direcció, si l’alumnat ho demana se’ls facilitaran els espais necessaris per a la
reunió i organització de la mobilització.

● El professorat tenim l’obligació de romandre al centre durant el nostre horari lectiu. Si
els alumnes que no s’han adherit a la vaga assisteixen a classe s’impartiran les classes
normalment.

● El servei de transport escolar i menjador estarà garantit pel centre.

Anul·lació de matrícula
Els alumnes podran sol·licitar al director o directora del centre l’anul·lació de matrícula del
curs que estiguin cursant.
L’anul·lació de matrícula s’ha de sol·licitar abans de finalitzar el mes d’abril del curs
acadèmic corresponent. Per poder tenir dret a l’anul·lació de matrícula l’alumne/a ha
d’acreditar, documentalment, que es troba en alguna de les circumstàncies següents:

▪ malaltia prolongada o accident de l’alumne/a o d’un familiar,

▪ incorporació a un lloc de treball,

▪ maternitat,

▪ qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a parer del director/a del
centre, justifiqui la concessió de l’anul·lació de matrícula.

L’anul·lació de matrícula comporta la nul·litat de totes les actuacions acadèmiques dutes a
terme en el curs, incloses les qualificacions de matèries que ja havien rebut qualificació
final (per .exemple: el treball de recerca o les recuperacions de matèries pendents), i
l’alumne/a no ha d’aparèixer amb cap qualificació a les actes finals d’avaluació.
Sens perjudici del que preveu l’article 37.4 de la Llei d’educació en matèria de faltes
d’assistència i de puntualitat injustificades de l’alumne/a, l’absència injustificada,
sistemàtica i reiterada de l’alumne/a de batxillerat, durant 15 dies lectius, pot comportar
l’anul·lació de la matrícula de l’alumne/a. En el moment que s’arribi a acumular aquest
període d’absència, es notificarà aquesta circumstància a l’alumne/a absentista i als seus
pares o tutors legals en el cas d’alumnes menors d’edat. Si en el termini d’una setmana no
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justifica la seva absència, la direcció del centre podrà anul·lar la matrícula de
l’alumne/a per absentisme continuat no justificat, i la seva vacant podrà ser ocupada
per una altra persona.
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Normativa realització d’exàmens de Batxillerat

Cada trimestre els alumnes faran exàmens trimestrals agrupats en quatre dies. Durant
aquests dies no hi haurà docència i exclusivament vindran a l’institut a fer els exàmens.
Durant els quinze dies anteriors a la setmana de trimestrals no es farà cap examen.
Normes a tenir en compte:
1. El alumnes han de seguir en tot moment les indicacions del professor/a.
3. S’ha de guardar silenci absolut i comportar-se de manera correcta durant la prova.
4. Les bosses o les motxilles s’han de deixar on indiqui el professor/a.
5. S’ha d’ocupar sempre el mateix seient que a la classe normal, tret que el professor/a
indiqui el contrari.
6. No s’admet l’entrada de menjar o begudes a l’examen, excepte aigua. En aquest cas,
l'ampolla ha de ser transparent i sense etiqueta.
7. Els telèfons mòbils, smart watches o qualsevol aparell de telecomunicació han d’estar
desconnectats i guardats a les bosses o motxilles. L’ús d’aquests aparells està
rigorosament prohibit.
8. Durant l’examen els alumnes han de tenir sempre les dues mans visibles i han de tenir
els pavellons auditius (les orelles) descoberts per a la verificació que no s’estan utilitzant
dispositius auditius no permesos.
9. A sobre de la taula només es poden tenir els estris d’escriure i el material autoritzat per
fer la prova que hagi indicat el professor/a. Si aquests estris han d’estar en un estoig,
aquest ha de ser transparent.
10. No es pot respondre amb llapis (llevat de les matèries en què explícitament s’autoritzi),
ni amb tinta vermella o verda.
11. En cas que es detecti que un estudiant té activat el telèfon mòbil, o qualsevol altre
aparell no autoritzat, i en fa ús, o que està copiant, aquest estudiant serà expulsat de
l’aula, se li qualificarà amb un 0 aquell examen i la Comissió Disciplinària del centre
decidirà les possibles sancions que poden comportar, d’acord amb la Normativa del
Centre.
12. En cas que l’alumne no assisteixi a un examen haurà de justificar la seva absència
per tal que el professor/a li proposi un altre dia fora de l’horari lectiu per fer-lo si ho
considera necessari. (A efectes acadèmics únicament tindran la consideració de faltes
justificades les següents: malaltia i visita mèdica, degudament documentada, força major
(avaries en el transport públic o d’altres) i circumstàncies personals i familiars que facin
inexcusable la presència de l’alumne al centre).
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Calendari escolar 2022/23. Avaluacions

Avaluacions
Primera avaluació:

▪ Primer de batxillerat: del 7 de setembre al  18  de novembre

▪ Segon de batxillerat: del 13 de setembre al 11 de novembre
Segona avaluació:

▪ Primer de batxillerat: del 21  de novembre  al 24 de febrer

▪ Segon de batxillerat: del  18 de novembre al  16 de febrer
Tercera avaluació:

▪ Primer de batxillerat: del 27 de febrer al 18 de maig

▪ Segon de batxillerat: del 17 de febrer al 12 de maig

Calendari d’exàmens
Primera avaluació:

▪ Primer de batxillerat:  14, 15, 17 i 18 de novembre
▪ Segon de batxillerat: 7, 8,10 i 11 de novembre

Segona avaluació:
▪ Primer de batxillerat:  27 i 28 de febrer, 2  i 3 de març
▪ Segon de batxillerat: 9, 10, 13 i 14 de febrer

Tercera avaluació:
▪ Segon de batxillerat: 8, 9, 11 i 12 de maig  (provisional)

Proves externes batxibac …….  de maig ??????
▪ Finals de 1r: 5, 6, 8 i 9 de juny
▪ Finals de 2n: 19, 22 i 23 de maig

Exàmens extraordinaris:
▪ Primer de batxillerat: 15, 16, 19 i 20 de juny
▪ Segon de batxillerat: 16, 19 i 20 de juny

Vacances
Nadal: del 22 de desembre al 8 de gener (ambdòs inclosos)
Setmana Santa: del 1 al 10 d’abril (ambdòs inclosos)
Dies de lliure disposició: 28 i 31 d’octubre, 5 de desembre, 17 i 20 de febrer, 2 de maig.
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Calendari
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Tutories de Batxillerat
1. La tutoria
El tutor és la persona encarregada de portar a terme el conjunt d’accions d’orientació
personal, acadèmica i vocacional incloses en el Pla d’Acció Tutorial (PAT).

2. Funcions del tutor
En relació amb els alumnes

● Vetlla per l’adaptació i integració de l’alumne al centre
● Fa de mitjancer entre el grup d’alumnes i els òrgans de direcció de l’institut.
● Recull i canalitza les inquietuds, dubtes, etc. tant individuals com col·lectives, del grup

d’alumnes.
● Orienta els alumnes en aspectes acadèmics, personals i vocacionals.

En relació amb l’equip docent
● Coordina els professors de l’equip docent en el seguiment de l’evolució dels alumnes,

tant acadèmica com personal.
● Coordina les reunions d’equip docent i les juntes d’avaluació.

En relació amb les famílies
● Afavoreix una relació estreta i respectuosa entre la família i l’institut per possibilitar

intervencions conjuntes en el procés educatiu i potenciar hàbits, actituds i valors.
● Controla les faltes d’assistència i retards dels alumnes.
● Notifica als pares les irregularitats acadèmiques i d’actitud que es puguin produir al llarg

del curs.

3. Relació tutor/família
● És important mantenir contactes periòdics. Per concertar una entrevista amb el tutor, es

pot fer a través de l’agenda de l’alumne o bé trucant al telèfon de l’institut (972 20 94
58), deixant l’encàrrec.

● Cal justificar les faltes d’assistència amb un imprès especial de l’institut. Aquest imprès
ha d’anar signat pel pare, mare, tutor o tutora de l’alumne.

● Entre els mesos d’octubre i novembre es realitzaran les reunions de pares.

4. Relació de tutors de Batxillerat

1r BAT A Bibiana Corominas 2n BAT A batxibac Andrea Peña

1r BAT A batxibac Encarna Sánchez 2n BAT A Adriana Danés

1r BAT B Bea Gomila 2n BAT B Joan Cortada

1r BAT C Sandra Esteba 2n BAT C Blanca Fernández
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Mostra d’impresos
Us presentem dues còpies reduïdes de diferents impresos de l'Institut. Són formes de
comunicació entre la família i l'Institut que, evidentment, no substitueixen la relació directa
(entrevista) amb el tutor o tutora. Ara bé, aquests impresos, sobretot si es presenten o
retornen sense retards, faciliten la feina de tots els components de l'institut.
Tots els impresos s'han de complimentar en la seva totalitat i els han d'omplir els pares.

Full de justificació
A efectes acadèmics únicament tindran la consideració de faltes justificades les següents:
- Malaltia i visita mèdica, degudament documentada.
- Força major (avaries en el transport públic o d’altres).
- Circumstàncies personals i familiars que facin inexcusable la presència de l’alumne.
Cap altra circumstància no podrà considerar-se com a falta justificada. Així, per exemple,
no seran justificables els retards per haver-se adormit o la no assistència a classe per
quedar-se a estudiar per a un examen.
Qualsevol falta d'assistència o retard de l'alumne s'ha de justificar tan aviat com es pugui
mitjançant aquest imprès.
El tutor controla setmanalment les faltes i retards i, si no es justifiquen, comunica les
incidències a la família. Les justificacions seran acceptades sempre que siguin motivades
per una causa important. Cal recordar que, en cas contrari poden repercutir negativament
en els resultats acadèmics i tant l’alumne com la família se n’han de fer responsables.
També podria comportar la pèrdua del dret a examen de l’alumne i la anul·lació de la
matrícula.
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Sortides i excursions
Cada vegada que es faci una sortida fora de Girona rebreu un imprès específic per
aquella activitat. En aquest imprès hi constaran dades relatives a la sortida.
Caldrà que completeu la part inferior del full i que la retalleu per lliurar-la al tutor o tutora
juntament amb el justificant de pagament (si cal). Si el vostre fill o filla no pot participar en
l'activitat, cal explicar-ne els motius.
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Serveis de l’Institut
1. Accés a l’institut

Les portes de l'institut estaran tancades coincidint amb l’horari lectiu. Durant aquestes
hores, caldrà trucar pel porter automàtic per entrar, i demanar a consergeria que obrin la
porta per sortir, un cop obtingut el permís.
Si un alumne ha de sortir durant la jornada escolar, ha de portar un justificant dels pares i
presentar-lo al tutor i a recepció on haurà de signar l’imprès de sortida.
Està prohibit accedir a l’institut per la porta d’accés dels vehicles, per tal d’evitar possibles
accidents.  L’ incompliment d’aquesta norma serà considerada falta greu.

2. Aparcaments
Hi ha una zona d'aparcament per a motos i bicicletes ubicada dins l’institut, que s’obre i es
tanca coincidint amb l’horari d’entrades i sortides.
L'horari habitual d'ús de l'aparcament serà de les 7.45 h fins a les 21.00 h. Per d'accedir a
l'aparcament s'haurà de fer mitjançant una targeta electrònica que hi donarà entrada i que
identificarà a l'usuari, aquesta targeta és personal i intransferible i, per tant, no es pot cedir
la targeta d'accés a tercers.
L'incompliment d'aquesta obligació per part de l'usuari està considerat com una infracció
molt greu dins les Normatives d'Organització i Funcionament del Centre, i comporta el
bloqueig de l'abonament o la baixa definitiva del servei.
Per gaudir d'una targeta per tal de poder sortir o entrar de l'aparcament fora de les franges
horàries esmentades, caldrà formalitzar la sol·licitud de la targeta a través d'aquest
formulari electrònic, entregar-lo a consergeria degudament omplert i imprès juntament
amb el resguard de l'ingrés de 5€ que s'haurà fet seguint les instruccions del full de
pagament. El full de pagament es generarà quan s'ompli el formulari correctament i es
cliqui "enviar".
L'Institut Montilivi no es fa responsable dels objectes dipositats als vehicles aparcats, ni
dels robatoris o desperfectes que es puguin ocasionar dins el recinte de l'aparcament.
L'ús de l'aparcament implica l'acceptació d'aquest reglament així com el compromís de
respectar la senyalització, les places delimitades i les vies i normes d'accés establertes. El
seu incompliment podrà suposar la retirada de l'autorització d'accés i ús de l'aparcament.
La targeta no és retornable tot i que es podrà activar cada curs.

3. Funcionament del Bar-cantina
BAR: Els usuaris del bar hauran de comprar el tiquet abans de la consumició. A més de
begudes hi haurà entrepans. No s'hi pot anar en hores de classe.
CANTINA: Des del primer dia es pot fer ús del servei. Cal comunicar-ho directament als
treballadors del bar.
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4. Horari de serveis del centre
Biblioteca: Oberta des de les 9h fins a les 18h (excepte hores que

es faci servir d’aula). Servei de préstec hora del pati.

Bar: de 8 a 19 h

Cantina: a partir de les 14.30 h

Oficines: Oficines: matí de 10 a 13 h i tarda de 15 a 17 h
(divendres tarda tancat i de l’1 de juny al 15 de
setembre només matins).

Tancat de motos i bicicletes: l'obertura i el tancament d'aquest recinte coincidirà
amb les hores d'entrada i sortida dels alumnes.

Plànol de l’institut
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Actuacions en cas d’emergència
1. Si un alumne detecta algun perill avisarà el primer professor que trobi o passarà l’avís a

consergeria.
2. Si sentiu el timbre d’alarma (senyal intermitent d’un segon durant una llarga estona) deixeu la

feina que estigueu fent i prepareu-vos per evacuar el centre, seguint les instruccions del
professor.

3. Recordeu: Tancar finestres, baixar persianes, desconnectar aparells elèctrics si n’hi ha, apagar
els llums, i sortir de l’aula en ordre. L’últim tancarà la porta de l’aula.

4. En cas que estiguéssiu sols dirigiu-vos a la sortida més propera, o afegiu-vos al grup més
proper avisant el professor de la vostra incorporació. Un cop acabada l’evacuació torneu al
grup inicial i informeu al professor de la vostra incorporació

5. L’evacuació la farem per l’escala més propera a la vostra aula, de forma ràpida, en fila i per la
part de la paret, sense córrer, no tornant mai enrere, no agafarem mai l’ascensor.

6. Seguirem sempre les instruccions del professor.
7. Mai actueu en solitari davant de qualsevol perill, ni feu cap acció que pugui posar en perill els

vostres companys, conserveu la calma no us deixeu portar pel pànic.
8. Si no poguéssiu sortir de l’aula per excés de fum als passadissos tanqueu la porta i les

finestres i col·loqueu draps a les juntes de les portes, feu senyals visuals i sonors per tal de
poder ser evacuats.

9. Si a l’evacuació es donés una situació de fum poseu-vos un mocador a la boca i ajupiu-vos i
aneu avançant en aquesta posició.

10. Un cop evacuats feu saber al professor que esteu sans i estalvis. Si sabeu qualsevol altra
informació que pugui ser d’utilitat feu-la saber al professor

Podeu veure les vies d’evacuació en els plànols penjats en les diferents plantes
dels edificis

Distribució a l’exterior dels edificis del personal de la comunitat
educativa de l’Institut MONTILIVI en cas d’evacuació i segons on es
trobi.
Zona 1: Persones situades a les aules del 3r, 2n, i 1r pis, a l’ala dreta, (lavabos noies) sortiran per
escales que van a parar al  menjador, surten per la porta lateral. Pista de basquet i patis d’ESO.

També aniran aquesta zona les persones que estiguin en l’aula polivalent.

Zona 2: Persones situades al 3r, 2n i 1r pis a prop de les escales centrals, i persones situades a
l’ala esquerra, (lavabos nois) baixaran per les escales centrals i sortiran per la porta principal de
l’edifici, es dirigiran a les pistes  esportives passant per davant del gimnàs.

Les persones situades a la planta baixa Biblioteca taller d’Educació infantil o Integració social,
aula de Tecnologia i vestuaris o Gimnàs sortiran per la porta de l’entrada principal i passant per
davant del gimnàs aniran també a la zona 2

Zona 3: persones que surten de l’edifici 3 d’electromecànica, edifici 4 de electromecànica i
carrosseria, i edifici 2 administratiu, electrònica i química es desplaçaran a la zona de pati del
mòdul .

Zona 4: persones que surten de l’edifici 4 de electromecànica i carrosseria, es desplaçaran a la
zona de pati del mòdul . També poden anar si la situació ho requereix a la zona 2
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Les portes del gimnàs no es consideren sortides.

En cas que hi hagi algun alumne o persona amb dificultats de mobilitat, assigneu-li dos companys
que l’ajudaran a baixar. MOLT IMPORTANT: han de procurar que no baixi ningú darrere seu, han
de ser els últims de baixar.

NO UTILITZARAN MAI L’ASCENSOR
En cas que qualsevol de les zones o sortides estiguin bloquejades per algun incident, us
adreçareu a qualsevol zona on hi hagi una via de sortida per tal de prevenir al màxim la seguretat
de les persones i de vosaltres mateixos.
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