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Benvolgudes famílies, 
 Us fem arribar informacions que poden ser del vostre interès. 
 La col·laboració i la participació de les famílies és imprescindible per assolir els millors resultats educatius  
i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumnat. Per això creiem que aquest document us serà útil per 
conèixer més el centre educatiu del  vostre fill/filla i perquè us animeu a col·laborar en activitats generals que s’hi  
realitzen. 

INFORMACIÓ GENERAL 

Adreça   Salvador Espriu, 1. 43750 Flix 
Telèfon  977 41 04 59 
Web   www.iesflix.cat 
Correu   iesflix@xtec.cat 
Instagram  #flixinstigram 
Twitter   @institutdeflix 
Horari de secretaria:   De dilluns a divendres  de 09 a 14 hores. 
Horari de consergeria:  De dilluns a divendres de 8,15 a 15.15. dimecres 8,15 a 15 i de 16 a 18.00 

SERVEIS DE L'INSTITUT 

Biblioteca 

Horari :  De dilluns a divendres de 11,30 a 12,00. 

Servei de reprografia 

Per fer fotocòpies  els alumnes tenen  la  fotocopiadora d'autoservei que hi ha davant de consergeria. 

Servei de bar  

El Centre disposa de servei de cantina. Es pot fer  ús d'aquest servei només a l'hora de l'esbarjo. 

Bústia de suggeriments 

El centre posa a la disposició d'alumnes i pares una bústia (just a l'esquerra de la porta de entrada) perquè  facin 
totes les propostes de millora que creguin oportunes. 

AMPA 

Les mares i els pares intervenen al centre de forma associada. Concretament, participen en les activitats 
extraescolars, les festes i jornades del centre i també en altres activitats de caire formatiu. L'AMPA està situada al 
Departament d'Orientació (A-8) . Horari:dilluns de 18.30 a 20 hores.  
Podeu accedir al blog de l’AMPA a l’adreça: http://www.ampaiesflix.blogspot.com/, la presidenta de l’AMPA (està 
per determinar). 
Els representants dels pares i mares al CE son Iolanda Pérez i Remei Moreno. 

Departament d'orientació 

Si es vol  fer alguna consulta personal, acadèmica o professional, ja sigui per part dels mateixos alumnes o bé 
vosaltres com a pares, les psicopedagogues del centre o els professionals de l'EAP (Equip d'Assessorament 
Psicopedagògic) us atendran al departament d'orientació (A-8 ). Dins el programa Salut-Escola la infermera del CAP 
de Flix també té unes hores d’orientació per a l’alumnat 

 Horari: dilluns i dimecres (cal concertar hora mitjançant el /la tutor/tutora) 

Beques 

Es poden sol·licitar les següents beques: 

 Consell Comarcal: ajut de llibres, menjador i transport 

 Beques del Departament d’Ensenyament i MEC 

Podeu demanar-ne informació a la Secretaria del centre. 

El Departament d’Educacio ofereix, a través de diferents mitjans, informació sistemàtica i anticipada de les 
diferents modalitats d’ajuts i beques de les Administracions educatives mitjançant el web del Departament 
d’Educació: Serveis / Beques  
  

http://www.iesflix.cat/
mailto:iesflix@xtec.cat
http://www.ampaiesflix.blogspot.com/
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El web família-escola 

Facilita l'orientació als pares respecte a l'escolaritat, l'educació amb valors i l'autoconeixement. Ofereix a les 

famílies recursos i informació per a millorar la seva implicació en el procés escolar dels seus fills. 

PROGRAMES EDUCATIUS 

PEC 

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l'autonomia dels centres, recull la identitat del centre, 
n'explicita els objectius, n'orienta l'activitat i hi dóna sentit, amb la finalitat que els alumnes assoleixin les 
competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. 
És el document estratègic marc de la institució escolar que concreta, interpreta i aplica les previsions de la 
normativa vigent als tres característics del centre. 

Projecte de direcció - Programació General Anual 

El PdD està elaborat com un projecte estratègic. Estableix les línees d'actuació durant 4 cursos acadèmics. Totes 

aquestes actuacions es concreten en anuals que configuren la PGA 

Projecte de qualitat i millora continua 

Té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social, així com garantir la confiança dels grups 

d’interès (famílies, alumnat, professorat, PAS i institucions de l’entorn), mitjançant la implantació de sistemes de 

gestió de la qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001-2015. 

Programa de salut a l’escola 

Un dia a la setmana, al departament d’orientació, una infermera del CAP  de Flix té consulta oberta per atendre els 
alumnes que vulguin informació sobre temes relacionats amb salut, sexualitat, drogodependències i d’altres 
conductes de risc. 

Projecte de convivència 

És una eina de sensibilització que ha de reflectir, potenciar i millorar les accions per afavorir la convivència de 
manera participativa global i integradora. 

Xarxa de competències bàsiques 

Per a la millora de l’alumnat en l’adquisició de les competències bàsiques formem part d’una Xarxa amb d’altres 
instituts de Terres de l’Ebre per tal d’elaborar instruments de suport per orientar els processos de reflexió i gestió 
del currículum i compartir processos d'autoavaluació. 

#Aquiproubullying 

Projecte de prevenció, detecció i intervenció davant l’assetjament amb la participació de tota la comunitat escolar. 
Al nostre institut es complementa el projecte amb l’app B-RESOL, com a element innovador per tal que qualsevol 
alumne pugui alertar de manera immediata, segura (des de qualsevol lloc i moment) d’una possible situació 
d’assetjament, o ciberassetjament mitjançant la tecnologia mòbil. 

Servei Comunitari 

La finalitat d'aquest programa és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i 
protagonitzin accions de compromís. 

Mediació escolar 

És una eina que té el centre per solucionar disputes que sorgeixen entre iguals, ja que on no hi ha convivència hi ha 
conflicte. És un equip de persones (professors, pares i alumnes) formades en la mediació. El que es pretén és 
establir un clima de convivència pacífica, resoldre els conflictes mitjançant el diàleg i prevenir conductes 
conflictives. 
  

http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/
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Biblioteca escolar 

Dinamització de l'espai de la biblioteca. 

Emprenedoria 

Projecte de cultura emprenedora realitzant un treball cooperatiu on es posen de relleu els valors de la iniciativa i 
autonomia personal. Els alumnes s’organitzen formant la Cooperativa de l’Institut anomenada INSOAP de 
fabricació de sabó artesanal. 

FP Dual 

La formació dual alterna la formació al centre escolar amb la formació d'una part del currículum en una empresa 
amb un conveni de col·laboració per la qual cosa aquesta activitat pràctica està remunerada. 

Assessorament- Reconeixement 
Des del centre s'ofereix aquest servei pel reconeixement de les competències professionals i a l'experiència 
laboral. 
Màster De Professorat 
Som un centre de pràctiques del màster de professorat. 

ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LA PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT I PARES D’ALUMNES 

Delegat/a 

És el representant del grup d’alumnes de la seva classe. 
A través dels delegats, la resta del centre s'assabenta dels seus interessos i preocupacions. També són els 
encarregats d'informar dels acords i tenir cura de comunicar els desperfectes de l'aula. 
Les delegades i els delegats participen activament en l'organització d'algunes de les jornades i festes del centre. 

Junta de delegats 

Està formada per tots els delegats i les delegades elegits lliurement per cada grup. Es reuneixen un cop al bimestre 
amb la directora  del centre i un membre de l'equip directiu. 

Comissió d’activitats extraescolars 

Formada pels delegats/es de cada grup. Col·laboren en l’organització de les activitats extraescolars del centre. 

Comissió TAC (Tècnica i Didàctica)- Comissió de Ciència i tecnologia, Comissió de Qualitat i Millora  Continua, 

d’Imatge, Serveis comunitaris i Xarxa CB. 

Consell Escolar 

Òrgan consultiu on els pares i alumnes tenen representació. 

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT (NOFC) 

Cal que els alumnes respectin les instal·lacions del centre. 
La puntualitat és un valor que cal tenir sempre molt present. Els retards es comptabilitzen com una falta, de no ser 
justificats. 
En cas d’absència d’un professor/ora, l’alumne ha de romandre a l’aula fins que vingui el professor/ora de guàrdia. 
Els alumnes NO poden fumar en cap lloc de l’institut. 
Està prohibit l’ús del mòbil a les aules llevat que hi hagi alguna activitat docent que ho requereixi. Es restringeix el 
seu ús a l’estona d’esbarjo. Cal fer un ús responsable dels dispositius mòbils segons el document aprovat pel Ple 
del Consell Escolar de Catalunya, el 4 de març de 2015. 

Control d’assistència  

A primeres hores del matí o, si escau, en altres hores els conserges passen per les aules per comprovar l'assistència 
dels alumnes de l’ESO; en cas d'absència es truca per telèfon a casa per notificar-ho.  
Mitjançant el programa de gestió Clickedu el conserge tramet la informació de l’absència al professorat. A totes les 
classes, la professora o el professor corresponent passa llista i anota les absències i / o retards. 
El responsable de la tutoria informarà periòdicament a la família de les faltes d'assistència i/o retards. 
Les faltes d'assistència injustificades poden ser motiu de sanció. 
Les famílies han de justificar totes les absències del seu fill/a en un període breu. 
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Si l'absentisme és continuat sense justificació, es notifiquen les absències als Serveis Socials de l’EAP, als Serveis 
Socials del Consell Comarcal i, si és necessari, als Serveis Territorials d’Ensenyament. 
Incidències de comportament  
Qualsevol professor pot corregir les conductes contràries a la convivència del centre.  En alguns casos pot haver-hi 
prou amb avisos o amonestacions o la sortida al passadís amb un temps no superior al voltant de cinc minuts.  
En cas d’IRREGULARITAT i DISTORSIÓ GREU  de la classe i esgotada l’opció de la sortida al passadís, el professorat 
podrà enviar un alumne a l’aula de SUPORT sempre que es compleixin les condicions requerides.  
La necessitat de la creació de l’aula de SUPORT sorgeix de la demanda del professorat per tal de millorar el ritme 
de la classe i la convivència grup-classe. També es vol millorar i reconduir la conducta de certs alumnes i fer que 
aquest no es vagin aïllant de l’actitud educativa positiva. 
L’objectiu de l’aula de SUPORT és una alternativa a una expulsió, és una mesura preventiva a aquesta. Això no vol 
dir que en certes actituds molt greus no es pugui expulsar un alumne sempre amb el consentiment dels pares. 
En el cas de CONDUCTES PERJUDICIALS O ESPECIALMENT GREUS, FALTA, el professor omplirà el full de FALTA, 
acompanyarà l’alumne al membre de l’equip directiu de guàrdia, qui serà qui prendrà les accions oportunes.  
En el cas de FALTA o acumulació d’IRREGULARITATS l’equip directiu podrà cursar l’expedient corresponent. 
Carta de compromís educatiu 
Aquesta carta és una eina que facilita la cooperació entre les famílies i el centre educatiu i ha d'expressar els 
compromisos que adquireixen per garantir la cooperació. L'elaboració de la carta de compromís educatiu amb les 
famílies és obligatòria. Ha de ser signada pel pare, mare o tutor legal de l'alumne i per la direcció del centre. 

SORTIDES ESCOLARS 

Tenint en compte el caire complementari d'aquestes sortides dins de la programació, en cas de no anar a una 
sortida s'haurà de complir l'horari normal del centre i presentar un justificant a l'agenda signat pel pare, mare o 
tutor legal. 
L'equip de professors tindrà en compte les faltes d'assistència injustificades i el comportament per autoritzar o no 
l'alumne a assistir a les sortides del centre. 
Si l'alumne/a és sancionat amb la no realització de la sortida no es farà la devolució de la bestreta que hagi 
aportat. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Els criteris de qualificació s’han passat als alumnes en tutoria i es poden consultar, també, a la pàgina web del 
centre, on hi ha un enllaç als criteris d’avaluació de cada matèria (www.iesflix.cat), al clickedu i/o al moodle. 

CALENDARI 

Inici de curs:   01-09-2019 
Inici classes:   12-09-2019 
Inici classes CFGS :   18-09-2019 
Acabament classes:   19-06-2020 
Acabament de curs:   31-08-2020 
Festes:   11-09-19: Diada Nacional de Catalunya 

  12-10-19 (Festa Nacional d’Espanya) 
  01-11-19 Tots Sants 
  06-12-19: La Constitució 
  08-12-19: Immaculada 
  Nadal: del 21-12-19 al 07-01-20 (ambdós inclosos) 
  Pasqua: del 04-04-20 al 13-04-20 (ambdós inclosos) 
  01-05-20: Festa del Treball 

Les festes de lliure disposició escollides pel Consell Escolar Municipal són: 
  04-11-2019 
  17-01-2020 
  24-02-2020 
  14-04-2020 
  30-04-2020 

HORARI VISITES EQUIP DIRECTIU 

http://www.iesflix.cat/
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  VISITA 

  DIA HORA 

Directora M. Mar Carranza Dilluns 12.00 – 13.00 

Cap d'estudis Montse Guiu Dimecres 12.00 – 13.00 

Secretària M. Carmen Gracia Dimarts 12.00 – 13.00 

Coordinador pedagògic Marià Hierro Divendres 12.00 – 13.00 

Cap estudis FP Jordi Bladé Dijous 12.00 – 13.00 

CRÈDITS DE SÍNTESI 

El treballs de síntesi seran els següents: 
1r ESO.  Camp d’aprenentatge d’Empúries 
2n ESO. Camp d’aprenentatge Delta de l’Ebre 
3r ESO. (Per determinar) 

COMISSIONS 

Participació de l’alumnat 
Comissió de delegats 
Comissió esmorzars solidaris 
Comissió dinamitzadors de pati 

Participació  de les famílies 
 Consell Escolar 
 Borsa d’experts (en tràmit) 
 AMPA 

DATES AVALUACIONS 

 Preaval. 1a aval. 2a Aval. 3a Aval. Aval. final Extraord. 

1r ESO 30-10-19 11-12-19 18-03-20 15-06-20 25-06-20 

2n ESO 30-10-19 18-12-19 18-03-20 15-06-20 
25-06-20 

3r ESO 23-10-19 18-12-19 11-03-20 15-06-20 
25-06-20 

4t ESO 23-10-19 11-12-19 11-03-20 10-06-20 
25-06-20 

1r BATX 23-10-19 11-12-19 11-03-20 10-06-20 25-06-20 07-09-20 

2n BATX --- 20-11-19 19-02-20 13-05-20 20-05-20 25-06-20 

CFGM 
Adm. 

23-10-19 11-12-19 11-03-20 10/06/20 17/06/20 

CFGS Adm 23-10-19 11-12-19 11-03-20 10/06/20 17/06/20 

CFGS Elèc. 30-10-19 18-12-19 18-03-20 08-06-20 17-06-20 

CFGS Elèc. 30-10-19 18-12-19 18-03-20 08-06-20 17-06-20 

PFI 
 

18-12-19 01-04-20 25-06-20 
 

 
  

Els alumnes que no facin la sortida, 
realitzaran el crèdit de síntesi al 
centre. 
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EXTRAESCOLARS  

Sortides / Visites escolars Data 

 Jornades centre d’empreses de la Ribera Ebre Durant el curs 

 Jornades Emprenedoria Durant el curs 

 Setmana de la ciència i de la tecnologia Durant el curs 

 Ifescat / Ebre Challeng A concretar 

 Mobilitzem la informàtica A concretar 

 Trobada corals  A concretar 

 Correllengua 8 octubre 

 Jornada inaugural: Fem i compartim Octubre 

 Marató Desembre 

 Presentació a diferents premis de treballs de recerca A partir de gener 

 Química a la URV Gener 

 Participació en Proves cangur 21 març 

 Participació Premi Federico Mayor Zaragoza Març 

 Participació en Lectura en veu alta Març 

 Treballs de síntesi (1r, 2n i 3r ESO) Abril 

 Participació en Jocs Florals Abril 

 Setmana cultural Abril 

 Diada de Sant Jordi 23 abril 

 Tradijoc Maig 

 Col·laboració residència Maig 

 Sortida Projectes de recerca Juny 

 Bones pràctiques "Fem i compartim" Juny 

 Festa de les orles Juny 

 Premis emprenedoria Terres de l’Ebre Juny 

  

TUTORIA 

Algunes de les activitats que es realitzen a tutoria són: 

 Activitat inici de curs 

 Elecció de delegat 

 Què és la tutoria 

 Preparem l’avaluació 

 Confinament 

 Normes de convivència NOFC 

 Pla emergència: Simulacre evacuació / confinament 

 Ús de l’agenda 

 Habilitats socials 

 Autoconeixement 

 Orientació acadèmica i professional 
 Tècniques d’estudi 
 Xerrades monotemàtiques: Marató TV3, Internet segura... 
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HORARI VISITES TUTORS/ES 
 

Grups Tutors Dilluns Dimarts Dimecres Dijous divendres 

1 ESO A Lucia Paulo 12h-13h   12h-13h 12h-13h 

1 ESO B Dolors Montagut  12h-13h 
10,30h-11,30h 

13h-14h 
  

2 ESO A Concepció Roda  10,30h-11,30h 14h-15h  9,30h-10,30h 

2 ESO B Tere Grau  10,30h-11,30h   
9,30h-10,30h 

13h-14h 

3 ESO A Rosa Llusià 10,30h-11,30 12h-13h   13h-14h 

3 ESO B Josep M Llebaria    9,30h-10,30h 
12h-13h 
13h-14h 

4 ESO A Magda Castellví   
10,30h-11,30h 

12h-13h 
 8,30h-9,30h 

4 ESO B Laura Wailke  9,30h-10,30h 
12h-13h 
13h-14h 

  

1 BAT A Jordi Fabra 10,30h-11,30 9,30h-10,30h 10,30h-11,30h   

2 BAT A Mònica Llop   10,30h-11,30h 
9,30h-10,30h 

10,30h-11,30h 
 

1 CFGM EL Miquel Ariño 12h-13h     

2 CFGM EL Miquel Ariño 12h-13h     

1 CFGS EL Ricard Fonfria 12h-13h     

2 CFGS EL Ricard Fonfria 12h-13h     

1 CFGM ADM Montse Jové   14h-15h   

2 CFGM ADM Montse Jové   14h-15h   

2 CFGS ADM Rita Lorente   14h-15h   

PFI Cristina Martínez      

 


