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1. Salutació del director
Benvolgudes alumnes i benvolguts alumnes,
Vull aprofitar aquest primer punt de la “guia de l’alumnat” per a donar-vos la benvinguda al nostre Institut i
desitjar-vos que el vostre pas pel nostre centre sigui el més profitós possible.
La direcció del centre i el claustre de professorat, treballarem conjuntament perquè puguis assolir les
competències associades als teus estudis i puguis tenir les millors opcions d’èxit futures. En aquest sentit,
procurarem que la formació que puguis obtenir al nostre centre sigui integral, sense descuidar la vessant v
humana i professional, a més a més de l’acadèmica. Les empreses volen cada vegada més professionals
que sàpiguen i sàpiguen fer (competències bàsiques i tècniques) però també que tinguin tota una sèrie de
competències transversals: responsabilitat, treball en equip, autonomia, iniciativa, bon coneixement de les
mesures de seguretat i conscienciació de l’ús adequat dels equips de protecció individual, coneixements de
sostenibilitat,...
Però perquè això sigui possible, cal de la implicació de tota la comunitat educativa: vosaltres i els vostres
pares/mares o tutors, sou fonamentals perquè pugueu aprofitar al màxim el temps que estigueu amb
nosaltres. El professorat no ho podrà fer sol! Necessitarem el vostre esforç i l’ajut i acompanyament de les
famílies.
Esperem també la vostra implicació i participació per fer que l’Escola sigui d’allò més dinàmica possible.
L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre, per exemple, en la Junta de Delegats.
També mitjançant els vostres representants al Consell Escolar. El vostre tutor/a, en el marc de la seva
competència, us pot informar i/o aconsellar sobre qualsevol qüestió docent.
Quan trobeu que alguna cosa no funciona bé, feu-nos-ho saber. Expliqueu-li primer al tutor/a, o a la persona
que ostenta el càrrec de cap del departament i si considereu que no ho poden resoldre, sempre podeu posar
una queixa/suggeriment o dirigir-vos a prefectura d’estudis.
Al nostre Projecte Educatiu i a les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, trobareu quins són els
vostres drets i deures. Els podeu consultar a la pàgina web: http:// www.escoladeltreball.org. Esperem de
vosaltres que reclameu correctament els vostres drets, de la mateixa forma que esperem que compliu
correctament amb els vostres deures.
L’Escola del Treball de Barcelona és el centre de referència a Catalunya en Formació Professional per
història, per dimensió, però sobretot per la qualitat del seu professorat i de les seves instal·lacions. Estem
molt orgullosos de la nostra història, durant la qual hem format més de 180.000 tècnics que treballen en
moltíssimes empreses del país, tenim posat el focus d’atenció en la innovació i en la millora contínua de les
nostres instal·lacions i equipaments, dels nostres processos de gestió i en la formació del professorat, per
oferir-vos la millor formació d’un institut modern, ben dotat tecnològicament, dins d’un preciós edifici
modernista que recull en les seves parets, vitrines i quadres el testimoni de molts professors i professores
de prestigi, i de molt alumnat que ha passat per les seves aules durant els nostres més de cent anys
d’història.
La direcció de l’Institut resta a la vostra disposició per a qualsevol consulta, suggeriment o dubte que tingueu.
Rebeu una cordial salutació,
José Luis Durán Moyano
Director
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2. Calendari general curs 2019 – 2020

DS
5
12
19
26

D
6
13
20
27

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1
2
3
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
12
13
14
15

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
30
31
32
33
34
35
35

Curs 2020-2021

01/09 Inici de les activitats del professorat.
del 02 al 03/09 Convocatòria extraordinària de 1r de batxillerat i CAS.
09/09 Lliurament notes de la convocatòria extraordinària de 1r batxillerat i CAS.

Setmana
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Tercer Trimestre
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Dia

1r trimestre

11/09
14/09
21/09
24/09
12/10
07/12
08/12
19 al 25/11

Festivitat de la Diada Nacional de Catalunya.
Inici de curs de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i PFI.
Inici de curs de Cicles Formatius de Grau Superior.
Festivitat de la Mercè.
Festivitat del Pilar.
Dia de lliure disposició.
Dia
Festivitat
de la Puríssima.
Setmana d'exàmens globals de la 1a avaluació per a 2n de batxillerat.

26/11 al 02/12

Setmana d'exàmens globals de la 1a avaluació per a 1r de batxillerat i de
pendents de 1r per a 2n de batxillerat.

04/12 Últim dia lectiu del primer trimestre.
Aquest calendari està subjecte a possibles modificacions en funció de les instruccions del Departament d'Educació i del Consorci d'Educació de Barcelona

JUNY

MAIG

ABRIL

MARÇ

FEBRER

GENER

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

CALENDARI GENERAL

Publicació de les notes del 1r trimestre a la web: 14 de desembre de 2020.
https://www.escoladeltreball.org/butlleti/
Reclamació de les UF finalitzades: fins a 48 hores després de la publicació a la web .

Dia

2n trimestre

09/12 Comencen les classes del 2n trimestre.
22/12 al 07/01 Vacances de Nadal.
08/01 Inici de les classes de l’any 2021.
08 al 12/02 28es Jornades Tècniques.
15/02 Dia de lliure disposició.
18 al 24/02 Setmana d'exàmens globals de la 2a avaluació per a 2n de batxillerat.
Setmana d'exàmens globals de la 2a avaluació per a 1r de batxillerat i de
25/02 al 03/03
pendents de 1r per a 2n de batxillerat.
05/03 Últim dia lectiu del 2n trimestre.
Publicació de les notes del 2n trimestre a la web: 15 de març de 2021.
https://www.escoladeltreball.org/butlleti/
Reclamació de les UF finalitzades: fins a 48 hores després de la publicació a la web.

Dia

3r trimestre

08/03 Comencen les classes del tercer trimestre.
27/03 al 05/04 Vacances de Setmana Santa.
Setmana d'exàmens de recuperació d'ordinària i de millora de nota per a 2n de
10 al 14/05
batxillerat.
14/05 Últim dia de classes ordinàries per a 2n curs de CFGS.
17/05 Inici de les classes de preparació de les PAU 2021 (per a Batxillerat i CFGS)
21/05 Dia de lliure disposició.
24/05 Festivitat de la Segona Pasqua.
Publicació de les notes de 2n curs de Batxillerat i de 2n curs de CFGS (1a convocatòria) a la web: 26
de maig de 2021.
https://www.escoladeltreball.org/butlleti/
Reclamació de notes: fins a 48 hores després de la publicació a la web.

04/06 Últim dia de classes ordinàries per a 1r i 2n curs de CFGM i 1r curs de CFGS.
Publicació de les notes de CFGM (1a convocatòria) i de 1r curs de CFGS (1a convocatòria) a la web:
09 de juny de 2021.
https://www.escoladeltreball.org/butlleti/
Reclamació de notes: fins a 48 hores després de la publicació a la web.

01 al 04/06 i Segona convocatòria de les UF acabades al primer i/o segon trimestre per a CFGM
08 i 09/juny i per a CFGS.
Segona convocatòria de les UF acabades al tercer trimestre per a CFGM i per a
10 al 16/06
CFGS.
07 al 11/06

Setmana d'exàmens de recuperació d'ordinària i de millora de nota per a 1r de
batxillerat.

04 al 14/06 Convocatòria extraordinària per a 2n de batxillerat
Publicació de les notes de CFGM (2a convocatòria), de CFGS (2a convocatòria), de 1r curs de
Batxillerat (qualificacions finals) i de 2n curs de Batxillerat (convocatòria extraordinària) a la web:
22 de juny de 2021.
https://www.escoladeltreball.org/butlleti/
Reclamació de notes: fins a 48 hores després de la publicació a la web.

24/06 Festivitat de Sant Joan
29/06 Acte de Lliurament dels Premis Rafael Campalans.
30/6 Final del curs escolar.

Codi:

Versió:

Data:29/07/2020
Fitxer: Calendari general 2020-2021_v6

https://calendar.google.com/

calendar/r?cid=Y29y cmV1LmVzY29sYWRlbH Ry ZWJhbGwub3JnX 2YwMGty OGo2a21wMX RobTE 4Mn BoMGg 3MT MwQGdy b3VwLmNhbGVuZGFy Lmdvb2dsZ S5jb20

Sessió de presentació del curs de Batxillerat als pares, mares i/o tutors legals:
- Dimarts, 6 d’octubre a les 18.30h : 1er Batxillerat
- Dimarts, 6 d’octubre a les 19.30h : 2on Batxillerat
Sessió informativa sobre les PAU 2021: dimecres 3 de febrer de 2021 a les 18.30 h.
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3. Normes generals de convivència
1.1.

Assistència i puntualitat

Els ensenyaments impartits en el centre són reglats i presencials, per tant l’assistència i puntualitat són
obligatòries. La inassistència de l’alumne a classe, tot i ser justificada, pot impedir el procés d’avaluació
continua i obligar l’alumne a realitzar proves de recuperació. Els retards i les absències injustificades són
acumulatives i es sancionen com a faltes que poden arribar a determinar l’expulsió del centre.
En cas de preveure que la inassistència pot ser prolongada, l’alumne o la seva família estan obligats a
informar al tutor/a.
Es considerarà falta de puntualitat quan un alumne s’incorpori a classe una vegada hagi sonat el senyal
d’entrada i estigui començada l’activitat docent. Passats 10 minuts es pot perdre el dret a participar en
l’activitat si així ho considera el professorat. A les classes de dues hores, s’haurà d’esperar a la següent
hora per integrar-se a l’activitat.
En qualsevol cas no podrà quedar-se als passadissos.
Les faltes de puntualitat i assistència quedaran reflectides en els fulls de control d’assistència i poden ser
consultades pels alumnes/pares per Internet, amb la corresponent contrasenya.
1.2.

Entrades i sortides de l’Institut

És important destacar, sobretot pels pares, mares i/o tutors legals de l’alumnat menor d’edat, que el nostre
institut és un centre d’ensenyaments postobligatoris, ubicat en un recinte obert, en el que compartim espais
amb altres institucions i per això no és possible establir controls a les portes dels diversos edificis.
No es pot sortir del centre durant les hores lectives, llevat de causa justificada i amb el permís corresponent
d’algun membre de la junta directiva. L’alumnat menor d’edat no pot sortir del centre sense autorització per
escrit dels pares, mares i/o tutors legals i si ho fan, serà sota la seva responsabilitat.
Les entrades i sortides es faran a les hores i espais marcats a l’horari de cada grup.
1.3.

Comportament respectuós

A l’Institut s’aprenen també valors, tan importants per a saber relacionar-se amb els altres com per a
desenvolupar una futura professió amb èxit.
Les expressions i paraules correctes així com el tracte educat i el respecte mutu en les relacions quotidianes
tant amb els companys com amb el professorat i amb el personal d’administració i serveis, són elements
bàsics per a la correcta convivència en el centre.
1.4.

La Normativa de Centre

Els aspectes més importants per a la convivència estan regulats en les Normes d’Organització i
Funcionament del centre (NOFC). Algunes de les conductes irregulars i contràries a la convivència són:

1. Les faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe.
2. No portar, de forma reiterada, el material imprescindible indicat pel professor per seguir la classe
(llibre, quaderns, estris, bolígraf, bates als tallers o laboratoris, etc.).

3. No atendre les indicacions del professorat i del personal d’administració i serveis que treballen
dins de les dependències del centre.

4. Sortir de l’aula sense comptar amb l’aprovació del professor o no voler sortir de l’aula quan
l’alumne sigui expulsat de la classe.

5. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat educativa.
6. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.
7. Utilitzar, en temps lectiu, aparells electrònics: mòbils, MP3, làsers i d’altres que destorbin el
desenvolupament normal de l’activitat lectiva (han de restar tancats).

8. Els actes d’indisciplina i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.
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9. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o

de la comunitat educativa: pintar o posar adhesius en les taules o cadires, o dibuixar grafit a les
parets, etc.

10. No es pot córrer ni cridar en l’interior del centre, així com utilitzar qualsevol mitjà de transport (patins,
bicicletes, monopatins i d’altres), a excepció de l’alumnat amb mobilitat reduïda.

11. Les conductes contràries a les normes específiques establertes per cada departament en el seu
àmbit d'autonomia.

12. Realitzar les activitats acadèmiques no complint les normes de seguretat i higiene establertes.
13. Captació d'imatges o sons dins de l’aula o dels espais de l'Escola sense l’autorització expressa del
director.

14. No seguir les indicacions o fer mal ús de les eines o equipaments didàctics que el centre posa a
disposició dels alumnes.

15. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar, que no
constitueixi falta.

Resta totalment prohibit menjar, beure o llençar embolcalls o envasos en les dependències no habilitades
del centre.
Així mateix està totalment prohibit fumar a l’Escola del Treball inclòs els espais oberts, patis i accessos.
En cap cas ni circumstància està permesa la introducció, venda o consum de begudes alcohòliques o altres
substàncies addictives al centre. L’incompliment d’aquesta norma serà considerada com a conducta
greument perjudicial per a la salut i la convivència del centre, i serà sancionada amb el màxim rigor.
Més informació: http://www.escoladeltreball.org/ca/qualitat/documents
1.5 Informació referida a la recollida i tractament de dades personals
Les dades recollides de caràcter personal al centre seran emprades exclusivament amb caràcter educatiu i
informatiu i quedaran guardades en el registres del centre de Secretaria i tutories durant el període d’ús del
servei sent tractats amb la màxima privacitat, confidencialitat i seguretat d’acord amb la llei vigent. Disposeu
dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament, que podreu exercir d’acord amb
al RGPD.
El centre disposa d’espais de comunicació i difusió, inclosos els espais web, on s’informen de les diferents
activitats que es realitzen. En aquests espais es poden publicar imatges en que apareguin, individualment
o en grup, alumnes de l’Escola del Treball que participen en les activitats esmentades.
El centre disposa de càmeres de videovigilància en les zones comunes de l’Escola destinades a fins
de seguretat de bens i persones. Aquesta imatges segons disposa la llei són eliminades com a màxim en
mes. El responsable del tractament d’aquestes dades és el cap d’estudis T1, responsable de la coordinació
informàtica.
Informació bàsica sobre protecció de dades:
Responsable del tractament: Direcció del centre educatiu.
Finalitat: Autorització difusió d’imatge/veu i material elaborat als espais de comunicació i difusió del centre.
Legitimació: Consentiment de l’interessat o de la persona que ostenta la tutoria legal en cas de menors
d’edat.
Destinataris: Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, o si ho heu
consentit prèviament.
Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació.
Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la
pàgina http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/personal-centres-departament
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PLÀNOL RECINTE

EDIFICI A
Subterrani
§ D. Manteniment

Subterrani
§ D. Electricitat

Planta Baixa
§ Informació
§ Oficines
§ D. Arts Gràfiques
§ D. Mecànica

Planta Baixa
§ D. Fusta
§ D. Química

1a. Planta:
§ Direcció
§ Biblioteca
§ Administració
§ D. Educació Física
§ Dpts..Batx.
§ Aules

D

EDIFICI B

1a. Planta
§ Aules

2a. Planta:
§ Dpts. Batx.
§ Sala d’actes
§ Aules
§ D. Administratiu

2a. Planta
§ Aules

3a. Planta:
§ Construcció
§ Aula Dibuix

3a. Planta:
§ Laboratori
Ciències

C
A
B
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EDIFICI C
2a. Planta
§ D. Electrònica
§ D. Informàtica
§ D. Manteniment

EDIFICI D
§ Gimnàs
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4. La Qualitat al Centre
Aquest Institut va decidir seguir, com a principal estratègia de centre, la línia de la Qualitat i la Millora
contínua. Com a reconeixement a l’esforç de molts de mesos l’abril de 2007 vam obtenir la Certificació de
Qualitat UNE-EN-ISO 9001, que seguim revalidant cada any. El 2010 vàrem passar l'avaluació realitzada
per l'Associació Catalana per a l'Excel·lència (Qualicat) segons el model EFQM obtenint el reconeixement
de Centre Excel·lent.
Aconseguir satisfer les necessitats dels grups d’interès (usuaris, famílies, empreses, treballadors del centre
i societat) és la fita i el repte que el centre es proposa.
En aquest sentit s’han establert diferents canals de comunicació per a recollir les opinions i suggeriments i
en el seu cas, les queixes dels alumnes i llurs famílies. Podreu doncs, deixar per escrit els vostres
suggeriments mitjançant els fulls que trobareu a consergeria. També podeu utilitzar el mateix full, si teniu
alguna queixa, per deixar-ne constància (es recomana parlar primer amb el tutor). L’escola es compromet
a registrar i respondre aquests comunicats el més aviat possible
Adreces Web
Pagina Web de l’escola

http://www.escoladeltreball.org

Informació general sobre estudis

http://www.escoladeltreball.org/ca/estudis

Com contactar amb el professorat

http://www.escoladeltreball.org/organitzacio/professorat

Gestió de la qualitat, documentació

http://www.escoladeltreball.org/ca/qualitat/documents

Informació i documentació diversa per l’alumnat a
través de la plataforma Moodle:
(Moodle/Sala d’alumnes/Informació i documents pels
alumnes)

http://moodle.escoladeltreball.org/

Estada Empresa

http://www.escoladeltreball.org/ca/serveis/FCT

Consulta fons biblioteca

http://www.escoladeltreball.org/ca/escola/biblioteca

Informació general sobre convalidacions

http://www.escoladeltreball.org/ca/secretaria

Borsa de treball

http://www.escoladeltreball.org/ca/serveis/borsa-de-treball

Gestió de queixes i suggeriments

http://www.escoladeltreball.org/ca/qualitat#section-4

Reclamació de qualificacions
(Moodle/Sala d’alumnes/Informació i documents pels
alumnes)

https://moodle.escoladeltreball.org/course/view.php?id=81

Gestions de Secretaria

http://www.escoladeltreball.org/ca/secretaria

D’especial importància és la següent adreça, atès que us permetrà veure les notes trimestrals que ja no es
donen en paper. També hi trobareu consignades les faltes d’assistència que s’actualitzen diàriament i
podreu veure les dades de seguiment si feu la matèria específica de 2n curs d’Estada a empresa.
Per entrar se us facilitarà una contrasenya (també als pares i/o tutors legals dels menors d’edat) que us
permetrà accedir-hi de manera individualitzada i personal.

Notes i assistència a classe

http://www.escoladeltreball.org/butlleti/ Ï
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5. Matèries de Batxillerat que s’oferten pel curs 2020-21
Les matèries que s’oferten a l’Institut Escola del Treball, en funció de l’itinerari de Batxillerat escollit, són les
que es poden veure en la següent taula.
Segons l’itinerari de batxillerat triat, hi ha l’opció d’escollir matèria (de modalitat i/o específica). Si un cop
acabat el procés de matrícula o de canvi de matèria/modalitat, es dóna el cas de que en alguna d’elles no
hi ha un número mínim d’alumnes inscrits, el Centre es reserva el dret d’anul·lar l’oferta de la matèria, i per
tant, tots aquells inscrits hauran de cursar l’alternativa que el Centre els ofereix, dins de la modalitat de
batxillerat que estiguin cursant.

PRIMER DE BATXILLERAT
Matèries comunes a 1er de Batxillerat:
Llengua i literatura catalana 1, Llengua i literatura castellana 1, Anglès 1, Educació Física, Filosofía i
Ciències del món contemporani.
Matèries de modalitat de 1er de Batxillerat segons l’itinerari triat:
Modalitat Tecnològica
•
Matemàtiques 1
•
Física 1
Triar una entre:
• Dibuix tècnic 1
• Tecnologia
industrial 1

Modalitat Científica:

Modalitat Humanística

•
•
•

•
Llatí 1
•
Grec 1
Triar una entre:
o Economia
o Literatura catalana

Matemàtiques 1
Física 1
Biologia 1

Modalitat Social:
•

Matemàtiques Ciències
Socials 1
•
Economia d’Empresa 1
Triar una entre:
o Literatura catalana
o Economia

Matèries específiques o de modalitat optativa (d’aquestes, se’n tria una):
Matèries específiques o de
modalitat optativa

Matèries específiques o de
modalitat optativa

•
•
•
•

•
•
•
•

Robòtica col·laborativa*
Programació amb Python*
Química 1
Religió + Simbologia
religiosa

Matèries específiques o de
modalitat optativa
•
Literatura Universal
•
Història del món
contemporani
•
Empresa i comunicació en
entorn digital*
•
Religió + Simbologia
religiosa

Ciències de la terra 1
Assajos biotecnològics*
Química 1
Religió + Simbologia
religiosa

Matèries específiques o de
modalitat optativa
•
Literatura Universal
•
Història del món
contemporani
•
Empresa i comunicació en
entorn digital*
•
Religió + Simbologia
religiosa

Descripció de les matèries específiques o de modalitat de la franja optativa
Per tal de facilitar la tria d’aquella matèria de la franja optativa, us facilitem una breu descripció de
cadascuna d’elles:
Robòtica col·laborativa:
Aquesta matèria, pròpia de centre, pretén treballar per reptes els continguts i les competències que es treballen a la
matèria de Tecnologia industrial I. Desenvolupa les estratègies necessàries per a la planificació i desenvolupament de
petits projectes fins a l’obtenció d’un producte final utilitzant les eines i recursos propis (eines i maquinària específica,
aplicacions digitals...) en un entorn específic i especialitzat en funció de l’entorn professional de cada repte (aules i
tallers d’electricitat, d’electrònica, de fabricació mecànica, d’instal·lació i manteniment, d’energia i aigua, etc.).
Aquesta matèria ha d’ajudar a acostar a l’alumnat del batxillerat tecnològic a conèixer l’entorn de les Enginyeries
Industrials, des d’un punt de vista tècnic com de recerca, com s’hi treballa i la quantitat de possibilitats que aquest tipus
d’indústria pot oferir.
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Programació amb Python:
Aquesta matèria, pròpia de centre, ofereix a l’alumnat la possibilitat d’entrar en el mon de la programació informàtica
utilitzant el llenguatge Python. Actualment el Python és el llenguatge més utilitzat i destaca en àmbits com la
biotecnologia, l'internet de les coses (IoT), la intel·ligència artificial (AI), Big Data, jocs, administració de sistemes
informàtics i desenvolupament de software.
Durant aquest curs s'assoliran les nocions bàsiques de programació que l'alumne podrà traslladar fàcilment a altres
llenguatges.
Química:
La química és una ciència present en molts dels àmbits de la societat, estudia les substàncies i els materials, la seva
estructura i propietats i les reaccions que les transformen. Les múltiples aplicacions abasten diferents àrees, com el
disseny de materials i de fàrmacs, el disseny i millora de nous combustibles, l'obtenció de fertilitzants i insecticides per a
l'agricultura, l'elaboració de pigments i colorants sintètics, etc. La química també aporta elements conceptuals i
tècniques molt valuoses a altres disciplines científiques, com ara les ciències de la vida i de la salut, les ciències de la
Terra i del medi ambient i l'enginyeria.
Pel caràcter formatiu i preparatori de la química, cal que l'alumnat comprengui la importància que els conceptes, teories
i procediments apresos tenen per poder valorar les aplicacions actuals de la química en els diferents camps i la seva
relació amb altres ciències, i per tenir una opinió fonamentada de les seves implicacions socials.
Aquesta matèria forma part del Projecte Mentor del Centre. Aquest projecte fa referència a les activitats pràctiques
que es realitzen conjuntament entre alumnes de 1r de CFGS de la família professional de Química i l’alumnat de
Batxillerat que cursa la matèria de Química. Aquestes activitats pràctiques es realitzen als laboratoris habituals de la
Formació Professional, sota la supervisió del professorat de Cicles Formatius i de Batxillerat. Es desenvolupen
mitjançant grups mixtes d’alumnes, on hi han 2-3 alumnes de cicles + 2 alumnes de batxillerat.

Ciències de la Terra:
Les ciències de la Terra i del medi ambient tenen com a finalitat proporcionar, a l'alumnat del batxillerat científic que la
cursi, eines teòriques i pràctiques per al coneixement del sistema Terra, els subsistemes terrestres i les interaccions
d'aquests amb els éssers humans. L'ensenyament i aprenentatge d'aquests continguts té una doble funció: terminal i
propedèutica. Respecte de la primera, ha de facilitar a l'alumnat l'anàlisi i valoració dels problemes rellevants relacionats
amb els continguts de la matèria i presents en els debats socials i, pel que fa a la segona funció, preparar l'alumnat per
seguir els estudis universitaris o de grau superior on els coneixements d'aquesta matèria són imprescindibles.
Les ciències de la Terra i del medi ambient es desenvolupen bàsicament en el marc de l'estudi dels processos geològics
resultants tant de la dinàmica interna com externa del planeta i les seves manifestacions, dels riscos que se'n deriven
per a les persones i també dels problemes ambientals, de les seves causes, processos i conseqüències o impactes
resultants de la interacció dels éssers humans amb el planeta i sobre el planeta, i també la gestió dels seus recursos.
Assajos Biotecnològics:
Matèria, pròpia de centre, que ha de servir d'introducció a les tècniques pròpies que es fan servir a la indústria química,
alimentària, farmacèutica i biotecnològica tot realitzant assaigs microbiològics o biotecnològics per controlar la qualitat
dels productes, aplicant tècniques estandarditzades. Amb aquesta matèria es reforcen les competències que es
treballen a la matèria de Biologia i orienta d'una forma clara cap a estudis superiors de l'àmbit de ciències de la salut i
ciències pures, així com estudis de CFGS de les famílies professionals de Química i de Sanitat.
Literatura universal:
La literatura universal té com a finalitat ampliar la formació literària i humanística de l'alumnat, adquirida durant les
etapes educatives anteriors i en les matèries comunes de llengua i literatura del batxillerat. L'objecte d'estudi de la
matèria és el discurs literari i pren com a base la lectura d'obres o de fragments representatius. Per mitjà de la literatura
es pretén que l'alumnat aprofundeixi en la seva visió del món i l'ampliï. El contacte per mitjà de la lectura i l'estudi de les
obres més rellevants de la tradició literària és un motiu d'enriquiment que cal afavorir tot establint vincles entre les
obres, el context i les idees. El coneixement de la mateixa tradició literària és necessari per entendre el capteniment, les
actituds i el marc cultural que configuren la societat actual i és clau en l'evolució de les persones i en l'ampliació i
consolidació del domini dels recursos de la competència comunicativa. Aquesta tradició, a més, es projecta en una gran
varietat de contextos i de manifestacions artístiques.
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Història del món contemporani:
La història del món contemporani permet entendre el present com una fase d'un procés inacabat, que es configura a
partir d'elements del passat sobre els quals és possible actuar per modelar el futur. Aquesta matèria desenrotlla
aspectes abordats en altres etapes i aprofundeix en el desenrotllament del pensament històric de l'alumnat. El
coneixement històric aporta un marc de pensament que permet comprendre la dimensió temporal i causal dels
fenòmens històrics, dels motius de les accions humanes, comparar diverses alternatives de solució a problemes
comuns, considerar l'evolució social com una successió d'encreuaments on les decisions humanes són fonamentals i on
els conflictes socials adquireixen sentit. L'aprenentatge històric també fomenta el gust per indagar sobre el passat,
plantejar-se preguntes i tractar de respondre-les usant de mode crític una varietat de fonts per a seleccionar evidències i
la informació rellevant i interrelacionar-la per a comprendre els fets i processos històrics clau. S'insisteix de manera
expressa en les capacitats d'identificació, anàlisi i interpretació d'esdeveniments i processos socials en el passat.
Empresa i comunicació en entorn digital:
La matèria "Empresa i comunicació en entorn digital" és una matèria pròpia de centre que té com a objectiu fer conèixer
a l'alumnat els processos de comunicació d'una organització en un entorn digital. La matèria ofereix a l'alumnat la
possibilitat de conèixer els processos de comunicació d'una empresa i la gestió d'aquests mitjançant l'ús de les noves
tecnologies de la informació i comunicació. Així mateix, permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i
actituds generals que són indispensables per conèixer la gestió de les comunicacions internes i externes en els circuits
d'informació d'una empresa. Aporta el desenvolupament de dues competències complementàries que ja es treballen a
Economia i Economia de l'empresa i reforça les competències d'aquestes. Cursant aquesta matèria podem oferir un
ventall de competències als alumnes del Batxillerat de Ciències Socials que els pot preparar a assolir amb èxit estudis
superiors de Grau Universitari d'Economia i Empresa així com els CFGS de la família d'Administració i gestió.

SEGON DE BATXILLERAT
Matèries comunes a 2on de Batxillerat:
Llengua i literatura catalana 2, Llengua i literatura castellana 2, Anglès 2, Història, Història de la Filosofia i el Treball de Recerca
Matèries de modalitat de 2on de Batxillerat segons l’itinerari triat:
Modalitat Tecnològica
•
Matemàtiques 2
•
Física 2
Triar una entre:
• Dibuix Tècnic 2
• Tecnologia Industrial 2

Modalitat Científica:

Modalitat Humanística

•
•
•

•
Llatí 2
•
Literatura Castellana
Triar una entre:
•
Història de l’Art
•
Geografia

Matemàtiques 2
Física 2
Biologia 2

Modalitat Social:
•

Matemàtiques Ciències
Socials 2
•
Economia d’Empresa 2
Triar una entre:
•
Història de l’Art
•
Geografia

Matèries específiques o de modalitat optativa (d’aquestes, se’n tria una):
Matèries específiques o de
modalitat optativa
•
Química 2
•
Electrotècnia
•
Fabricació productes
farmacèutics*
•
Alemany
•
Psicologia + Sociologia

Matèries específiques o de
modalitat optativa
•
Química 2
•
Fabricació productes
farmacèutics*
•
Electrotècnia
•
Alemany
•
Psicologia + Sociologia

Matèries específiques o de
modalitat optativa

Matèries específiques o de
modalitat optativa

•
•

•

•
•
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Descripció de les matèries específiques o de modalitat de la franja optativa
Per tal de facilitar la tria d’aquella matèria de la franja optativa, us facilitem una breu descripció de
cadascuna d’elles:
Electrotècnia:
La matèria d'electrotècnia és una disciplina tecnològica que té com a finalitat l'aprofitament racional de l'energia
elèctrica. S'encarrega de l'estudi de les aplicacions pràctiques dels fenòmens elèctrics i magnètics, les quals s'estenen a
diversos sectors de l'activitat humana, com ara l'industrial, el domèstic, el de serveis o el científic. Això comporta, per
tant, el disseny de dispositius elèctrics i electromagnètics i l'anàlisi i l'experimentació dels que ja estan construïts i
instal·lats. L'electrotècnia és una ciència aplicada, de caràcter didàctic i il·lustratiu, que utilitza coneixements procedents
d'altres matèries, com ara la física, la química o les matemàtiques, i els atorga una finalitat pràctica i funcional. Aquest
caràcter de ciència aplicada li confereix, també, un valor formatiu, en integrar coneixements d'altres disciplines
científiques.
Química:
La química és una ciència present en molts dels àmbits de la societat, estudia les substàncies i els materials, la seva
estructura i propietats i les reaccions que les transformen. Les múltiples aplicacions abasten diferents àrees, com el
disseny de materials i de fàrmacs, el disseny i millora de nous combustibles, l'obtenció de fertilitzants i insecticides per a
l'agricultura, l'elaboració de pigments i colorants sintètics, etc. La química també aporta elements conceptuals i
tècniques molt valuoses a altres disciplines científiques, com ara les ciències de la vida i de la salut, les ciències de la
Terra i del medi ambient i l'enginyeria.
Pel caràcter formatiu i preparatori de la química, cal que l'alumnat comprengui la importància que els conceptes, teories
i procediments apresos tenen per poder valorar les aplicacions actuals de la química en els diferents camps i la seva
relació amb altres ciències, i per tenir una opinió fonamentada de les seves implicacions socials.

Fabricació de productes farmacèutics:
Matèria pròpia de centre, que ha de servir d'introducció a les tècniques pròpies que es fan servir a la indústria química,
alimentària, farmacèutica i biotecnològica tot realitzant assaigs microbiològics o biotecnològics per controlar la qualitat
dels productes, aplicant tècniques estandarditzades i envers a la fabricació d’un producte final. Amb una dinàmica molt
semblant a la matèria pròpia de centre de primer curs “Assajos Biotecnològics”, però que es pot cursar sense haver fet
la matèria de primer. Amb aquesta matèria es reforcen les competències que es treballen a la matèria de Biologia i
orienta d'una forma clara cap a estudis superiors de l'àmbit de ciències de la salut i ciències pures, així com estudis
de CFGS de les famílies professionals de Química i de Sanitat.
Grec:
El coneixement de la llengua i la cultura de Grècia contribueix a la comprensió de la realitat lingüística i a la correcció de
les tècniques de comunicació oral i escrita de les llengües vehiculars i de les llengües estrangeres pel fet d'ajudar a
precisar l'ús del lèxic del llenguatge culte (tècnic, científic, artístic, literari, filosòfic, etc.), ja que en totes les llengües del
món occidental el llenguatge culte està format majoritàriament per mots d'origen hel·lènic. Els continguts de la matèria
contemplen dos grans vessants: el lingüístic i el cultural. Respecte al vessant lingüístic, desenvolupa la capacitat
d'anàlisi, indispensable per a la interpretació dels textos i la capacitat d'aplicar els coneixements a la pràctica d'una
manera autònoma. I respecte al vessant cultural, desenvolupa la potenciació de la capacitat de recerca i de síntesi en el
camp de la història, de la literatura, de l'art, de la filosofia, del periodisme, etc.
Business game:
La matèria pròpia de centre "Business Game" té com a objectiu fer conèixer a l'alumnat els processos de gestió d'una
empresa mitjançant la simulació d'empreses. La matèria ofereix a l'alumnat la possibilitat de conèixer l'estructura
organitzativa d'una empresa i la gestió dels seus recursos humans, materials i energètics; les condicions legals que
afecten les relacions laborals; i la identificació de les capacitats pròpies referides al món laboral. Així mateix, permet
posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per conèixer la gestió
d'una organització, mitjançant la simulació empresarial.
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Estada empresa:
L'Estada a l'empresa consisteix bàsicament en un període de permanència i activitat de l'alumnat en una empresa,
entesa com a unitat de producció, distribució o de serveis. L'estada a l'empresa té una funció bàsicament orientadora i,
per tant, no s'ha de confondre amb unes pràctiques laborals o amb el pre-aprenentatge d'un ofici. Així mateix, l'estada
permet posar en pràctica un seguit de procediments, habilitats i actituds generals que són indispensables per a la bona
adaptació de l'alumnat al món laboral futur (assistència, puntualitat, curiositat, creativitat, afany de superació, capacitat
de treball individual i en grup, etc.).
Psicologia + Sociologia:
La psicología i la sociología ajuda a comprendre i analitzar l'entorn social, i dóna eines per poder dur a terme una
reflexió acurada i personal de les situacions i els fenòmens que constitueixen la complexa xarxa de les relacions
humanes. Aquesta matèria és molt útil per a la formació de ciutadans i ciutadanes que sàpiguen pensar per ells
mateixos quan, més tard o més d'hora, s'hagin d'encarar de manera responsable als aspectes positius i negatius que
comporta la vida en societat, i, sobretot, que es puguin plantejar d'intervenir amb criteri. Part del seu contingut està molt
connectat amb altres ciències com l'antropologia, la psicologia social, l'economia, la demografia o la història; per això,
caldrà estar atent al caràcter interdisciplinari de la matèria.
Alemany:
La matèria d'Alemany com a segona llengua estrangera proporciona a l'estudiant de Batxillerat uns coneixements de la
llengua equivalents al nivell A1 segons el Marc Europeu de Referència per a les Llengües. Així doncs, si l'alumne
treballa les quatre destreses lingüístiques (expressió i comprensió oral; expressió i comprensió escrita), en acabar el
curs podrà comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars, frases bàsiques i podrà interactuar de manera
senzilla. No cal tenir coneixements previs de la llengua.

6. Sol·licitud de canvi de matèries específiques o de modalitat:
Els alumnes tenen dret a canviar de modalitat o de matèries optatives durant el primer més de classe,
sempre que això sigui compatible amb l’organització actual del centre.
Hauran de sol·licitar-ho per escrit dins del termini establert i raonant els motius, mitjançant el registre “RG159
Petició canvi matèria específica/modalitat” (aquest registre li facilitarà el seu tutor/a). Aquest registre un
cop omplert s’entregarà al tutor i aquest ho trametrà a Coordinació Pedagògica. En cas d’alumnat menor
d’edat caldrà l’autorització expressa dels pares, mares i/o tutors legals.
Coordinació Pedagògica estudiarà la sol·licitud i ho comunicarà a l’alumne a través del seu tutor pedagògic.
Fins que l’alumne no tingui la resolució positiva per escrit, no s’efectuarà el canvi de matèria i per tant
continuarà assistint a la matèria en que està matriculat inicialment.
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 9 d’octubre de 2020 i la resolució de la mateixa
es farà efectiva el dia 14 d’octubre, com a molt tard. Es recomana, però, que si és té intenció de canviar
de matèria o modalitat no es faci més enllà del 25 de setembre, per tal de no perdre classes de la matèria
d’interès.
Només s’admetrà una sol·licitud de canvi per alumne, amb independència de si la resolució de canvi és
positiva o no. Es recomana que us informeu bé abans de l’estat de les diferents matèries i de la possibilitat
real del canvi, aquesta informació us la podrà facilitar el vostre tutor/a.
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7. Pla d’acollida i Setmana zero
Durant la primera setmana de curs es realitzarà el Pla d'acollida per a l'alumnat de 1r de Batxillerat i la
Setmana Zero per a l'alumnat de 2n de Batxillerat, dins del mateix marc horari habitual del curs
(de 8.00 a 14.00h).
La finalitat del Pla d'acollida és facilitar el coneixement del centre, assegurar l'itinerari de batxillerat triat i les
diferents opcions dins d'aquest. Donat que tot l'alumnat que comença primer de batxillerat a l'Institut Escola
del Treball, és alumnat nou i que la majoria no es coneix entre ells, un altre dels objectius del Pla d'acollida
és fomentar la coneixença i la cohesió del grup classe mitjançant tot un seguit d'activitat dissenyades a tal
efecte.
La finalitat de la Setmana Zero és consolidar els coneixements i competències treballats durant el curs
anterior (a 1r de batxillerat) i començar amb l'orientació de cara als itineraris educatius a seguir un cop
s'acabi en batxillerat.

8. El treball de recerca (TR)
El treball de recerca és una activitat d’investigació individual i de lliure elecció, relacionada amb la modalitat
de batxillerat triada, on es desenvolupen estratègies de recerca, autonomia i un seguit de destreses que
enllacen directament amb el futur professional i/o acadèmic de l’alumnat.
Com a norma general la realització del treball de recerca comença durant la 2a avaluació del 1r curs i
finalitza en acabar la primera avaluació del 2n curs, que és quan s'ha de fer la presentació oral del TR davant
d'un tribunal. Els alumnes que no superin el treball en la primera convocatòria podran anar a convocatòria
de recuperació (dins de la convocatòria ordinària). En els cas que un alumne no pugui fer la presentació per
causes de força major pot presentar-se a la convocatòria d'incidències (imprescindible disposar de la
justificació corresponent). Aquells alumnes que no hagin superat el TR en convocatòria ordinària (inclou la
convocatòria de recuperació i la d’incidències) podran presentar-se a la convocatòria extraordinària de juny.
Seguiment del Treball de recerca
Està dirigit per un professor-tutor que en determina les sessions de treball necessàries (fora de les hores de
classe) per tal d’orientar a l’alumne i fer-ne el seguiment oportú. El seguiment es realitza en dues fases
avaluables (una primera fase en finalitzar el 1r curs de Batxillerat i una segona en finalitzar el 1r trimestre
de 2n de Batxillerat, moment en que es fa l’exposició del treball davant d’un tribunal).
Per tant, durant el primer curs és molt important realitzar una bona part del treball, de manera que es pugui
aprofitar l'estiu per si s'ha de dur a terme qualsevol mena d’investigació, com per exemple: enquestes,
entrevistes amb experts en la matèria, etc. i així, durant el primer trimestre de 2n curs tant sols quedarà
optimitzar el contingut, la presentació i extreure’n les conclusions finals.
Avaluació del Treball de recerca
El treball de recerca representa un 10% de la qualificació mitjana de tot el Batxillerat.
S’avalua el dossier presentat (que representa un 30% de la nota del TR), la defensa i exposició oral davant
d’un tribunal (que representa un 30% de la nota) i el seguiment que el tutor n’ha fet durant la realització del
mateix (que representa un 40% de la nota).
Abstract del TR:
"A partir del curs 2019-20, en la línia del que són els articles i treballs de recerca en àmbits universitaris, en
la presentació escrita del treball, s'introdueix l'obligatorietat d'escriure un resum o abstract del TR.
Concretament, ha de ser un text breu (d'unes 250 paraules) que ha de sintetitzar el contingut del treball i
fer-ne ressaltar especialment els resultats o les conclusions més importants. L'objectiu principal del resum
o abstract és que el lector del text es faci càrrec ràpidament de què hi trobarà”.
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Aquest resum s'ha de redactar per duplicat, en una llengua estrangera i en la mateixa llengua en que s’ha
redactat la resta de la memòria (sempre que la memòria no s’hagi realitzat en llengua estrangera).
Donat que al nostre centre, la llengua estrangera és l'anglès. Aquest resum es farà en anglès. Si algun
alumne vol fer-ho en una altra llengua (alemany, francès...) se li exigirà el mateix nivell que en el cas de
l'anglès.
Aquest resum tindrà una qualificació específica en el total de la nota de la memòria dossier del TR, amb
un valor màxim de 0,5 punts.

9. Exàmens trimestrals i finals
Al llarg de les diferents avaluacions, el professor de cada matèria farà diferents activitats puntuables
(treballs, exàmens parcials...) per tal de poder valorar el grau d’assoliment de la seva matèria. Es realitzaran
sempre dins l'horari lectiu i a l'hora de classe de la matèria corresponent, d’acord amb els criteris d'avaluació
establerts en la programació didàctica de cada matèria.
Setmana d’exàmens:
Al final de cada avaluació, tant de primer com de segon curs, hi ha una setmana d’exàmens, i es dedica a
la realització de proves escrites de les diferents matèries amb una durada aproximada de 90 minuts per
matèria.
Durant aquestes setmanes l'horari lectiu és el mateix que la resta de curs i per tant qualsevol absència
s’haurà de justificar degudament, en cas contrari comptarà com a falta d’assistència injustificada. La direcció
del centre procurarà, en el màxim de les seves possibilitats, que no es facin més de dos exàmens per dia i
que es puguin dedicar un mínim de dues hores lectives per a repassar les matèries.

Les dates per aquest curs escolar es poden consultar al calendari general del curs d’aquesta mateixa guia.
Els alumnes de segon de batxillerat, amb matèries pendents de primer, faran l’avaluació d'aquestes matèries
al llarg del curs en el mateix moment i lloc en que s’examinin d’aquella matèria els seus companys de 1r
curs de batxillerat.
Les recuperacions de les matèries no superades en la primera i segona avaluació, es recuperaran durant el
primer mes de l'avaluació següent, en una hora de classe de la matèria corresponent. Els alumnes que no
hagin de recuperar cap matèria, continuaran assistint amb normalitat a les classes, i faran aquelles activitats
que els proposin els professors dins l’aula amb una actitud respectuosa envers els companys que estiguin
fent les recuperacions en aquell moment.
Les recuperacions de les matèries no superades durant la 3a avaluació, es recuperaran al llarg de la
setmana d’exàmens de recuperació i millora de nota. Aquesta mateixa setmana, aquells que ja tinguin
superada la matèria podran millorar la nota de la mateixa d’acord a les indicacions de la guia / programació
de la matèria.
Els exàmens de recuperació i millora de nota de final de curs es distribuiran en 3 ó 4 dies (depenent de
si es tracta de 2n o 1r curs de batxillerat), i es faran fins a un màxim de 3 exàmens/dia.
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En qualsevol cas, tot l’alumnat menor d’edat, a inici de curs, haurà d’emplenar l’autorització del seu
pare/mare/tutor legal per tal que l’autoritzi a presentar-se únicament als exàmens de recuperació i
millora de nota de final de curs. Aquesta autorització s’ha d’entregar al tutor pedagògic el 30
d’octubre com a molt tard.
Després de cada avaluació (excepte l'avaluació inicial de 1r curs) el tutor/a informarà al seu alumnat de
quan poden accedir al programari propi del centre per tal de veure les notes corresponents a la primera i
segona avaluació. L'alumnat, per poder accedir-hi, necessitarà la clau d'accés que li serà proporcionada al
començament de curs.
El programari permet a l'alumnat comprovar també les seves faltes d'assistència.
Els pares/mares/tutors de l'alumnat menor d'edat haurà d'utilitzar el mateix programari i clau d'accés que el
seu fill.
A la primera i segona avaluació no es lliuren, doncs, butlletins de notes impresos sinó que seran
consultades en http://www.escoladeltreball.org/butlleti

A l’avaluació final i extraordinària, els alumnes sí que rebran el butlletí de notes en format paper.
En cas que un alumne no estigui d’acord amb les qualificacions finals, podrà demanar una revisió de nota
directament al professor de la matèria, si després de la revisió amb el professorat continua sense estar
d’acord amb la qualificació obtinguda podrà fer una sol·licitud de revisió de qualificacions adreçada al
Director del Centre, mitjançant el registre RG083 (que li facilitaran a secretaria de direcció. L’alumnat
disposa de 48 hores, des del moment en que es publiquen els butlletins amb la qualificació final de la
matèria, per presentar aquest registre RG083 de Revisió de qualificacions, a la secretaria de direcció amb
registre d’entrada.

10. Intensiu preparació a les PAU.
D'acord amb el calendari de curs establert per segon de batxillerat, les dues setmanes anteriors a les Proves
d'Accés a la Universitat (PAU), tot i haver acabat ja el curs per a 2n de Batxillerat, caldrà continuar assistint
a classe, ja que aquestes classes es dedicaran a la preparació dels exàmens de les PAU, per tal d’afrontar
amb més garanties d’èxit aquestes proves.
En el cas de l’alumnat que li quedi matèries pendents, podran assistir-hi també, i així destinar aquestes
classes de cara a les PAU de setembre.s
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