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COORDINACIÓ BIBLIOTECA 

 

 La biblioteca escolar és un dels espais complementaris més importants d'un centre 
educatiu. La tasca educativa ordinària que es realitza a les aules pot trobaren la biblioteca, 
si se saben aprofitar les oportunitats i afavorir les sinèrgies, un recurs didàctic i social 
bàsic per afavorir el desenvolupament d'hàbits i actituds per formar part d'una comunitat 
lletrada i conscient del llegat cultural.   

 Malgrat aquesta importància, reconeguda per les lleis educatives i per la comunitat 
pedagògica, en l'època actual les biblioteques escolars gaudeixen de poc suport 
institucional i d'una dotació mínima de recursos, tant materials com humans, fet que 
dificulta el desenvolupament de les seves possibilitats. 

 Al llarg d'aquest curs i dels propers, la comissió de biblioteca de l'IES Josep Miquel 
Guàrdia intentarà posar les bases per treure el màxim rendiment de les possibilitats 
actuals que ofereix la nostra biblioteca, i captar possibles recursos que permetin 
incrementar la seva dotació i la seva utilització per part de tota la comunitat educativa. 

 Afortunadament, no començam de zero: en cursos anteriors, la comissió de 
biblioteca ha dut a terme una tasca important per inserir l'activitat de la biblioteca dins la 
dinàmica ordinària del centre, i per avançar en la catalogació homologada del seu fons 
amb l'entorn Abiesweb, creat pel Ministeri d'Educació expressament per a la gestió de 
biblioteques escolars. 

 Aprofitant, idò, aquesta feina feta, i en línia de continuïtat amb les propostes de 
millora expressades a les memòries de la comissió de biblioteca dels últims cursos, 
s'estableixen els següents 

 

Objectius  

 

1. Incentivar l'ús de la biblioteca i la visió que dóna cara a l'exterior amb actes a les 
diferents festivitats (Tots Sants, Nadal, Sant Antoni, Carnaval i , sobretot, Sant Jordi) fent 
que els/les alumnes/as hi entrin i hi realitzin activitats a part de la consulta de llibres i fer 
les activitats de classe. 

2. Fer esment especial a la festivitat de Sant Jordi, amb la preparació de concursos, 
activitats i actes especials per commemorar el “Dia del llibre”. 

3. Revisar l'ordre de col·locació dels llibres, segons el criteri homologat de la 
Classificació Decimal Universal (CDU), i ordenar-los per ordre alfabètic. 

4. Revisar i,si escau, actualitzar la documentació de la biblioteca (normes, criteris d'ús, 
consells, materials didàctics). 

5. Estudiar diversos models i propostes de Pla Lector, amb la creació de Clubs de 
Lectura d'alumnes del Centre, a fi de començar la seva elaboració al llarg del curs 2017 - 
2018. 
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A més d'aquests objectius, es duran a terme les següents activitats: 

 Assignació d'una part de la dotació econòmica d'enguany a l'adquisició de llibres per 
al fons de la biblioteca. 

 Assignació d'una altra part de la dotació econòmica d'enguany a l'adquisició de 
materials pels diferents tallers i activitats que es duran a terme en les diferents festivitats i 
commemoracions al llarg del curs. 

 Mantenir l'ús dels ordinadors de la biblioteca a disposició de l'alumnat, i sota la 
supervisió dels professors/es de guàrdia. 

 

 Aquest curs la biblioteca romandrà oberta a l’alumnat durant les hores del primer 
pati, i durant tot l’horari escolar si ho demanen alumnes/as i si hi ha professors/es de 
guàrdia sense alumnes que cuidar. A part d’això, hi pot haver hores en què la biblioteca 
s'empri com a aula, amb la qual cosa quedarà inutilitzada aquesta franja horària. Aquesta 
situació no impedeix que els/les professors/es amb els seus alumnes emprin la biblioteca 
quan vulguin, tret de les hores reservades per a grups fixos. En aquest cas el/la 
professor/a haurà d’apuntar-s’hi a un horari d’ocupació de la biblioteca. 

 

RESPONSABLE MARGA LLOVET ENSEÑAT 
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COORDINACIÓ DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
Les tasques previstes per al curs 2017-18 a realitzar pel coordinador de prevenció de 
riscos laborals són les següents:  
 
- coordinar la prevenció de riscos laborals al centre.  
 
- revisió dels protocols, si escau, per a la realització anual del simulacre d’evacuació.  
 
- coordinar i realitzar, al menys, un simulacre d’evacuació del centre i avaluar-ne les 
incidències.  
 
- revisar les mesures correctores del simulacre.  
 
- coordinar i revisar el pla d’emergència o d’evacuació i el pla d’autoprotecció del centre.  
 
- realitzar el seguiment dels mitjans de protecció contra incendis i instal·lacions del centre 
i complimentar els documents necessaris per enviar-los a la direcció general corresponent.  
 
- revisar els plànols d’evacuació (vostè es troba aquí) de cada espai físic del centre en cas 
d’emergència i reposar els que es trobin en mal estat o malmesos, i les senyals 
indicadores dels elements contra incendis.  
 
- revisar l’estat de conservació i servei del sistema automàtic de bombes per abastir les 
mànegues contra incendis del centre.  
 
- altres tasques que li pugui encomanar el director del centre.  
 
 
 

RESPONSABLE JOAN AMELLER GARCÍA 



 

Coordinacions 17/18            5 

COORDINACIÓ D'EXTRAESCOLARS 

 
Les activitats extraescolars van encaminades a la consecució i ampliació dels objectius 
curriculars de les diferents àrees de coneixement. 
 
Objectius generals: 
  

 Educar per la tolerància i el respecte a les persones i facilitar la vivència de la nostra 
pròpia cultura.  

 Respectar el patrimoni natural i cultural, començant per les instal·lacions del propi 
centre.  

 Aprofitar els recursos en tots els seus àmbits: reutilitzar, reciclar, no malgastar, 
conservar...  

 Experimentar vivències que donin personalitat a l’alumnat.  
 Crear consciència de pertànyer a una comarca específica i així contribuir a reforçar 

el nostre país.  

 Estimular la col·laboració i la solidaritat.  
 Conèixer altres cultures sense perdre les arrels pròpies.  
 Valorar la diversitat cultural i la pluralitat lingüística  

 
Totes les activitats programades en el centre han de complir la normativa de la Conselleria 
d’Educació i Universitat i la normativa pròpia de l’institut inclosa en el Reglament 
d’organització i funcionament (ROF). 
 
Les activitats extraescolars es presenten dividides en 3 blocs: 
 
1.Activitats programades pels departaments didàctics i tutories (ANNEX I): Són les 
organitzades (dins l'horari lectiu) pels departaments i les tutories.  Els responsables de 
cadascuna d’aquestes activitats programades en els diferents departaments didàctics han 
d’omplir la sol·licitud en línia que trobaran al curs de moodle DOCUMENTACIÓ 17/18 
apartat ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Acabada l'activitat s'omplirà l'INFORME 
D'ACTIVITATS I SORTIDES, que es donarà al coordinador d'extraescolars, com a màxim, 
dins els següents 15 dies. 
 
2.Activitats programades des de la coordinació d’extraescolars. Són les organitzades pel 
coordinador nomenat per l’Equip directiu i tenen un abast de tot el centre o d’un nivell. 
 

 31 d’octubre 2017: Bunyolada de Tots Sants (4t ESO) (organitza coordinador 
Extraescolars) 

 16 de gener 2017: Torrada Sant Antoni (4t ESO) (organitza coordinador 
Extraescolars) 

 16 de gener 2017: Tallers Diada de Menorca. 
 24 d’abril 2018: Dia del llibre (organitza coordinadores Biblioteca, Comissió 

Convivència i Extraescolars) 

 Març 2017: Fira del Camp (4t ESO) (organitza coordinador Extraescolars) 

 Març 2017: Festival de 4t ESO  (organitza coordinador Extraescolars) 

 25 de maig 2017: Festa Final d’Etapa de 2n Batxillerat (organitza equip directiu) 
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 20 de juny 2017: Festa Final de CF Grau Mitjà. (organitza equip directiu). 
 21 de juny 2017: Festa Final d’Etapa de 4t ESO. (organitza equip directiu). 

 
3.Activitats programades superior a un dia o fora de l’illa. Aquestes activitats han de 
complir la normativa vigent dictada des de la Conselleria d’Educació i Universitat. (Annex 
II) 
 

 Viatge alumnat final d’etapa de 4t d’ESO. L’organitza el coordinador Extraescolars) 

 Viatge alumnat de Llatí i Grec a Grècia (1r i 2n de batxillerat). L’organitza el 
departament de clàssiques. 

 Viatge alumnat a Roma i Nàpols (2n de batxillerat). L’organitza el departament de 
Geografia i Història. 

 Intercanvi lingüístic i Cultural amb Trostberg (Baviera) de l’alumnat d’alemany. 
L’organitza el departament de Llegües Estrangeres. 
 

ANNEX I 

 
Activitats programades pels departaments didàctics i per les tutories: 
 
DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 

- Sortida a l’antic cinema d’Alaior de tots els nivells educatius per a assistir a unes representacions teatrals 
en anglès per nivells. 

- Intercanvi d’alumnes d’alemany amb un centre de Múnich (segon any). 
 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA  

 
2n ESO 

-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. 
Es programa una sortida per trimestre a una empresa de fabricació local o del polígon industrial d’Alaior o 

Maó. (a determinar) 
3r ESO 

-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. 

Hi han programades  dues sortides  amb els alumnes de tercer curs:  
Visita a una depuradora d' aigües  de la zona de Maó  

Visita a una  planta fotovoltaica al voltant de Sant Lluis, o parc de Milà (parc aerogeneradors o consorci de 
residus). 

En cas de no poder fer-se les sortides programades es faran sortides similars de caire industrial a empreses 

del polígon industrial d'Alaior o Maó. (a determinar) 
4t ESO 

-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. 
Es preveu una sortida a empreses locals de fabricació mecànica i industrial del polígon industrial d’Alaior o 

Maó. (a determinar) 

1r Batxillerat 
-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. 

Es preveu una sortida per trimestre a empreses locals de fabricació mecànica i industrial del polígon 
industrial d’Alaior o Maó. (a determinar) 

Visita de la central de GESA a Maó. 
Activitat de Salut Jove d’energies renovables. 

2n Batxillerat 

-ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS. 
Es preveu una sortida per trimestre a empreses locals de fabricació mecànica, elèctrica i/o industrial. (a 

determinar) 
Visita a la central de COINGA a Alaior i/o Transportes Mascaró Morera. 
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DEPARTAMENT DE GREC-LLATÍ 
1- Primer i segon de batxillerat: es proposa un viatge d’estudis a Grècia de 7 a 10 dies, segons dates, preus, 

etc. 

2. Primer i segon batxillerat i quart ESO: sortida prevista el dimecres 7 de febrer al teatre principal de Maó 
per assistir a les representacions de les Bacants d'Eurípides (10:00) i el Miles Gloriosus de Plaute (12:00) (10 

euros més transport, el 50% assumit per la conselleria de cultura) 
3. Primer i segon batxillerat i quart ESO: es preveu alguna sortida a algun jaciment arqueològic de l’illa, així 

com al Museu d’Història de Maó. 
 

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PLÀSTICA VISUAL I AUDIOVISUAL 

 Sortides a dibuixar del natural a l’exterior que normalment es fan en el tercer trimestre del curs amb 

alumnes d’ESO i  batxillerat. 
 Els alumnes de primer de batxillerat de l'assignatura Cultura Audiovisual surten a fer fotografies i 

gravacions en vídeo per les rodalies del centre. 

 Visites a museus i exposicions dins l'àmbit de l'illa, sempre que sigui possible en relació a l'oferta que 

es produeixi durant el present curs escolar. Segons l’exposició es triarà el nivell més indicat. 
 Col·laboració amb altres departaments en la realització de treballs plàstics que sorgeixen durant 

l’any. 

 Realització d'alguna activitat proposada dins del programa de Salut Jove amb els alumnes de primer, 

quart d'ESO i batxillerat. 

 Participar en el concurs de disseny de la portada d'un llibre que organitza l'ajuntament d'Alaior. 
 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES NATURALS. 

Biologia i Geologia 1r ESO 

1r trimestre: 

-          Una sortida de camp, per estudiar la biodiversitat en una zona de Menorca. 

-          Un taller impartit per un docent sobre el món dels fongs. 

2n trimestre: 

-          Una sortida de camp, per estudiar la geologia d’una zona del litoral. 

-          Un taller impartit per un docent sobre la posidònia i la seva importància en el manteniment de les 
platges. 

3r trimestre: 

-          Una sortida de camp, per estudiar una zona humida ( ecologia ). 

-          Un taller impartit per un docent sobre les adaptacions de les plantes de Menorca. 
Biologia i Geologia 3r ESO 

1. Tallers de salut jove: 
-          La donació d'òrgans. 

-          Connectats sempre? Addicions psicològiques. 
-          Primers auxilis 

2. Participació en la fira de la ciència 

Biologia i Geologia 4t ESO 
1.       Tallers de salut jove: 

-          Espècies invasores i exòtiques 
-          La nostra biodiversitat, fauna i flora de la reserva de la biosfera de Menorca. 

2.       Estan previstes dues excursions: 

-          Primer trimestre: Excursió geològica a la zona de Binimel·là. (1r trimestre) 
-          Tercer trimestre: Excursió a una zona humida. (3r trimestre) 

Cultura Científica 4t ESO 
2 n trimestre 

1.       es pretén programar un taller sobre energies renovables de Menorca i visita a la planta fotovoltaica 
d’autoconsum del CIME i visita al parc eòlic de Milà. 

Biologia i Geologia. 1r Batxillerat. 

-          Sortida de geologia 
-          Activitats oferides per la UIB sobre la setmana de la ciència. 

-          Participació en la setmana de la ciència 
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DEPARTAMENT D’ECONOMIA 
Economia de l'empresa – 2n Batxillerat 

Participació a les olímpiades d’economia 

Xerrades Uib. La uib amb tu, sobre economia 
Xerades o tallers que puguin sorgir relacionats amb els continguts 

Fonaments d'administració i  gestió – 2n Batxillerat 
Xerrades Uib. La uib amb tu, sobre economia 

Xerades o tallers que puguin sorgir relacionats amb els continguts 
Participació en un projecte interdisciplinar: Guàrdias pel món. 

Estudi de la situació comercial d’Alaior. 

Sortides al municipi d’Alaior i a altres llocs sempre i quan es presentin activitats relacionades amb els 
continguts de la programació. 

Economia – 1r Batxillerat 
Possibilitat de participar a les olímpiades d’economia. 

Organitzar i participar en les xerrades que proposa la UiB (Universitat de les Illes Balears – seu Alaior). La 
UIB amb tu, sobre economia. 
Activitats o tallers impartits per la institució Centre Balears Europa. 

Xerades o tallers que puguin sorgir relacionats amb els continguts de la matèria. 
Economia – 4t Educació Secundàri Obligatòria 

Possibilitat de participar a les olímpiades d’economia. 
Organitzar i participar en les xerrades que proposa la UiB (Universitat de les Illes Balears – seu Alaior). La 
UIB amb tu, sobre economia. 
Xerrades o tallers que puguin sorgir relacionats amb els continguts de la matèria. 
Visites d’interès econòmic i empresarial, ja sigui a empreses privades de Menorca o a institucions públiques. 

Iniciativa a l'activitat emprenedora i empresarial – 4t Educació Secundària Obligatòria 
Possibilitat de visitar alguna/es empresa/es de Menorca. 

Xerrades o tallers que puguin sorgir relacionats amb els continguts de la matèria. 

 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA 

Les sortides que s’especifiquen emergeixen del currículum de l’Educació Física. La nostra matèria té unes 
particularitats que la fan especial i un dels seus blocs de contingut s’emmarca en el medi natural:  

LOMQE:  Bloc 4. "Accions motrius en situacions d’adaptació a l’entorn" a l'etapa d'ESO 

  
Atès que el municipi d’Alaior i el paisatge de l’illa de Menorca conviden a gaudir de la natura, no podem 

deixar perdre la oportunitat per apropar l’alumnat al seu respecte, cura i gaudi. Per això, hem proposat una 
sortida al medi natural amb cada nivell, tenint en compte els continguts curriculars corresponents a 

cadascun d’ells: 
  

A més, de manera puntual, poden proposar-se sortides per veure esdeveniments esportius, o d’altres 

sortides en el medi natural: activitats físiques a la platja o a la natura en el marc d’alguna unitat didàctica.  
  

Sortides del centre en horari d’Educació Física per a dirigir-nos a les instal·lacions municipals: 
Poliesportiu central, camp de futbol-7, skatepark, entre d’altres de dins el propi municipi. 

  

Resum de les diverses activitats complementàries i extraescolars d’Educació Física 

Nivell Activitats a la Natura Ubicació 

1r ESO Senderisme/orientació pel Camí d’en Kane 1r/2n trimestre 

2n ESO Senderisme i orientació al medi natural 2n/3r trimestre* 

3r ESO Volei (voleiplatja, futvolei...) platja Son Bou Senderisme  2n/3r trimestre* 

4t ESO Kaiac i senderisme per la costa / Orientació 3r trimestre* 

1r Batxiller 
Sortida d’activitats aquàtiques i senderisme per la costa / 

Orientació 
3r trimestre 

Nivell Activitat del Programa SALUT JOVE Ubicació 

1r ESO Circ Social 1r/2n trimestre 

2n ESO Tir amb fona 1r/2n trimestre 
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3r ESO 
Tir amb fona 
La gran travessa 

1r/2n trimestre 

Nivell Altres esdeveniments intra e inter nivells Ubicació 

Tots els nivells 
Setmana dedicada al joc tradicional i popular de Menorca: 
“Dins, fora, surt” 

finals desembre i 
principi gener  

*(Pot ser, coincidint amb la setmana de selectivitat) 
 

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUIMICA 
En general, des del departament estam oberts a qualsevol activitat que se’ns ofereixi per ésser 

desenvolupada en els dos primers trimestres del curs, que tengui relació amb el currículum de les 

assignatures d’ESO i de Batxillerat, i que considerem que pugui resultar interessant i útil per als nostres 
alumnes. 

De manera més específica, seguidament es relacionen les possibles activitats extraescolars programades pel 
departament de Física i Química per al curs acadèmic 2017-18: 

 - En les conferències de divulgació científica que proposa cada any la UIB (programa “La UIB amb 

tú”). En el moment d'elaborar la programació no hi ha previstes cap activitats per part de la UIB 
(http://lauibambtu.uib.es/). Quan es publiquin les activitats ja s'escolliran les activitats corresponents i els 

grups a les quals poden anar dirigides. 
 - En cas que l'Institut Menorquí d'Estudis organitzés alguna activitat i/o conferència divulgativa es 

decidirà quins grups participen en l'activitat. 
 - Si escau, en els nivells de segon de batxillerat es plantejarà la possible participació en les 

Olímpiades de Fisica i Química de les illes Balears. 

 - Si escau, en els nivells de quart d'ESO es plantejarà la possible participació en la Miniolimpíada de 
Física i Química. 

 - Visita a la fàbrica de COINGA (Alaior). 
 - Visita al servei de Meteorologia de l’aeroport de Menorca. Alumnes de 4t d’ESO. 

 - Participació en les activitats del programa Demolab (UIB). 

 - Visita als laboratoris de ITEB (Maó). 
 - Visita als laboratoris de PIME (Ciutadella) i visita a una fàbrica de bijuteria de la localitat. Alumnes 

de 4t d’ESO, i de 1r i de 2n de Batxillerat. 
 - Visita a una bodegua de vi (per exemple, a la de Binifadet, Sant Lluís). Alumnes de 1r i de 2n de 

Batxillerat. 
 - Cinema 3D a l’Ocimax de Maó. Es tracta d’una pel.lícula sobre les diferents fonts d’energia i la seva 

problemàtica, continguts propis del currículum de Física i Química de 2n i 4t d’ESO. 

 - Participació i visita a la Fira de la Ciència organitzada per la Fundació Rubió i que tindrà lloc a 
Alaior. 

 - Realització en el nostre centre o assistència fora a alguna conferència relacionada amb temes 
d’actualitat científica o que relacionin qüestions de ciència, tecnologia i societat. 

 

DEPARTAMENT DE SANITAT 
 

CFGM DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 
 

NOM ACTIVITAT DATA PREVISTA 

Visita a la fira d'Ensenyaments Superiors 1r trimestre 

Visita a la destil·leria Gin Xoriguer o Gin Innat 1r o 2n trimestre 

Visita guiada hospital Illa del Rei 1r o 2n trimestre 

Visita guiada CSS Santa Rita 1r trimestre 

Participació en la Fira de la Ciència 1r trimestre 

Taller Salut Jove 1rs auxilis Emergències sanitàries * 

Taller Salut Jove: Prevenció de la violència en parella * 

Taller Salut Jove: Respir@ire * 

http://lauibambtu.uib.es/
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Taller Salut Jove: Sexe segur i responsable * 

 

* No hem posat data prevista per realitzar els tallers de Salut Jove, ja que ens adaptarem a les dates 
proposades per els organitzadors dels tallers. 

 

Si durant el curs sorgeix la possibilitat de realitzar alguna altra sortida que considerem interessant per als 
alumnes (exposició, conferència...), es valorarà la possibilitat de participar-hi i serà recollit a la memòria final 

del curs. 
 

Es contempla la possibilitat de realitzar un viatge per visitar les instal·lacions d'un laboratori farmacèutic o 

assistir a alguna fira o congrés relacionat amb el sector farmacèutic. 
 

CFGS DIETÈTICA 
 

NOM ACTIVITAT DATA PREVISTA 

Visita a industria làctea (fabricació de productes, control matèries primes i de 

producte final) (Coinga, Sa Canova, Queseria Menorquina...) 
1r trimestre 

Visita a empresa productora de vi (procés de producció i característiques 

organolèptiques) (Bodegues Binitord) 
1r trimestre 

Participació en la fira d'Ensenyaments Superiors 1r trimestre 

Visita guiada CSS Santa Rita (adaptació de dietes a determinades malalties) 2n trimestre 

Visita guiada empresa productora pa i pastes sense gluten (Es Gra) 2n trimestre 

Visita instal·lacions Destil·leries Xoriguer o Gin Innat 2n trimestre 

Visita Granja Hort des Pont (Control Avícola Nacional) 3r trimestre 

Visita Laboratori de control alimentari (PIME) 3r trimestre 

Taller Salut Jove 1rs auxilis Emergències sanitàries * 

Taller Salut Jove: Aprèn a explorar la mama * 

Taller Salut Jove: La Donació d'òrgans * 

Taller Salut Jove: Sexe segur i responsable * 

Participació en la fira de la Ciència  

 

* No hem posat data prevista per realitzar els tallers de Salut Jove, ja que ens adaptarem a les dates 
proposades per els organitzadors dels tallers. 

Si durant el curs sorgeix la possibilitat de realitzar alguna altra sortida que considerem interessant per als 
alumnes (exposició, conferència...), es valorarà la possibilitat de participar-hi i serà recollit a la memòria final 

del curs. 

Es contempla la possibilitat de realitzar un viatge per visitar les instal·lacions d'alguna industria alimentària 
d'interès, fira d'alimentació o congrés relacionat amb la dietètica i nutrició. 

 
DEPARTAMENT D’ACTIVITATS COMERCIALS 

Partint del plantejament que aquest tipus d’activitats són altament motivadores per a l’alumnat i permeten 

observar el món real de manera interactiva amb allò que s’estudia a l’aula,  tant en el CFGM en Activitats 
comercials com en el cicle de FPB en Serveis Comercials, es podran realitzar una sèrie d’activitats 

complementàries i extraescolars per a l’ampliació del procés d’ensenyament-aprenentatge dels continguts 
treballats al llarg del present curs escolar. Aquestes poden ser: 

 
- Ponències per empresaris i/o professionals del sector i recursos humans externs. 

- Participació en concursos. 

- Elaboració de projectes. 
- Visites a empreses vinculades als continguts dels mòduls professionals. 

- Assistència a congressos i/o fires. 
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- Viatges organitzats vinculats als continguts dels mòduls professionals. 
- Assistència i participació a cursos i/o tallers. 

- Qualsevol altra de caire similar. 

 
Altrament, dins l’acció tutorial i d’orientació acadèmica, els alumnes de 2n curs del CFGM en Activitats 

comercials realitzen una sortida anual durant tot un matí per visitar una fira dedicada a estudis superiors.  
Tanmateix, al llarg del curs des del departament didàctic o des de la CCP es pot plantejar la possibilitat de 

realitzar altres activitats si es considera interessant o significatiu per completar o millorar l’adquisició de 
capacitats.  Participarem d’aquelles que ens ofereixen, sempre i quan els seus continguts formin part del 

currículum de la matèria, siguin adients per a complementar la formació i no es distorsioni de forma severa 

el calendari de classes. 
 

L’organització activa de les activitats correspondrà al professorat que hi participi conjuntament amb els seus 
alumnes en el mòdul o mòduls dels quals sigui responsable, amb el suport de la resta del professorat de la 

família professional.  Es procurarà, sempre que l’organització del centre ho permeti, que hi participi més d’un 

membre de l’equip docent en totes les sortides escolars, encara que per nombre d’alumnes no fóra obligat. 
 

Criteris per al disseny de les activitats complementàries i extraescolars que es pretenen 
realitzar des del cicle o departament en el CFGM en Activitats Comercials en cadascun dels 

mòduls professionals 
 

MÀRQUETING EN L’ACTIVITAT COMERCIAL 

Es seguiran el criteris del departament, sempre que siguin o puguin ser adequades al contingut d’aquesta 
programació didàctica aquelles en què els alumnes tinguin l’ocasió de participar com a tals dins l’horari lectiu 

d’aquest mòdul formatiu o en horari especial d’acord amb la normativa vigent. 
 

GESTIÓ DE COMPRES 

En aquest mòdul s’intentarà realitzar, sempre que sigui possible, una sèrie d’activitats complementàries per a 
l’ampliació del procés d’ensenyament-aprenentatge dels continguts. Aquests poden ser: 

- Xerrades d’empresaris i/o professionals del sector. 
- Visites a empreses vinculades als continguts del mòdul professional 

- Assistència a congressos i/fires. 

- Tallers del programa Salut Jove, del Consell Insular de Menorca. 
- Viatges organitzats vinculats als continguts del mòdul professional. 

 
DEPARTAMENT DE FILOSOFIA 

- Participació, si escau, a les Olimpíades de Filosofia. 
- Concurs "Foto-filosofia" adreçat a l'alumnat de batxillerat del centre. 

- Tallers de Salut Jove 

- 23. COMBATRE ELS ESTEREOTIPS DE GÈNERE. Alumnat de 1r ESO (tots) 
- 19. IMMIGRACIÓ I DRETS HUMANS. Alumnat de 2n ESO (tots) 

- 30. QUÈ SIGNIFICA SER PERSONA REFUGIADA? Alumnat de 3r ESO (tots). 
- 18. LA GRAN TRAVESSA. Alumnat de 4t ESO (tots)... 

- Possibles activitats complementàries relacionades amb l'assignatura de Psicologia 

 
ANNEX II 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS (Superior a un dia o fora 
de l'illa).  
 
Aquestes activitats han d'estar obligatòriament contemplades dins la Programació anual 
del Departament Didàctic i han de ser aprovades en el Consell Escolar Ordinari 
corresponent.  
 
Han de ser autoritzades expressament pel DIE (Departament d'Inspecció Educativa).  
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Les sol·licituds s'adreçaran al DIE amb una antelació mínima de 30 dies a la data de la 
realització. La sortida no podrà realitzar-se sense obtenir autorització escrita del DIE.  
 
El DIE ha de respondre en un termini màxim de 10 dies des de la recepció de la 
documentació.  
 
Tota activitat haurà de comptar amb un/a coordinador/a responsable tant d'omplir la 
documentació necessària com de cercar el professorat acompanyant. El centre haurà de 
preveure l'atenció, dins el seu horari, de l'alumnat que per algun motiu no hi participi. Per 
a l'alumnat menor d'edat, els pares, les mares o els tutors legals han d'autoritzar 
expressament la sortida del seu fill o filla per escrit.  
 
El/la coordinador/a de la sortida ha de tenir en compte els següents punts: 
  

 Dret garantit de participar-hi a tots els alumnes que així ho vulguin, i atenció directa 
en horari lectiu als alumnes que voluntàriament no hi participin. 

 Mesures adoptades per tal d'evitar discriminació d'alumnes per raons econòmiques 
o d'altres. 

 En el cas que la cobertura de les assegurances esmentades anteriorment no sigui 
del tot satisfactòria per als organitzadors, s'ha contractat una assegurança 
complementària, amb càrrec al pressupost de la sortida, per als conceptes no 
coberts a les pòlisses 

 Es compleix la ràtio alumnes/mestres mínima exigida per a l'autorització de 
l'activitat (com a mínim 2 acompanyants, preferentment de diferent sexe, i 1 dels 
quals ha d'esser docent del centre). 

 Tots els acompanyants tenen la certificació negativa de delictes de naturalesa 
sexual. 

 Realitzar l’itinerari pedagògic de la sortida 

 Relació d’alumnes participants 

 Relació del professorat acompanyant 
 
En tot cas, l'equip directiu ha de garantir que, en casos excepcionals, els alumnes puguin 
accedir a una tornada sense dificultat i sense cost. 
 

RESPONSABLE DAVID FONT MAMPEL 
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COORDINACIÓ TALLERS SALUT JOVE (CIME) 

 

1. INTRODUCCIÓ 

El Salut Jove i Cultura és el programa del Consell Insular que posa a disposició dels 

centres escolars de Menorca una oferta àmplia i estructurada de tallers orientats a facilitar 

als infants, al jovent i a també a les seves famílies l’adquisició dels coneixements, les 

habilitats, les actituds i els valors necessaris per créixer i viure de forma saludable i, 

alhora, autoresponsabilitzar-se en la millora i el manteniment del propi benestar físic, 

psíquic i social. 

Reuneix tota l'oferta educativa del Consell Insular i la de les principals institucions i 

entitats de Menorca.  

 

2. DEMANDES DELS TALLERS 

Des de les TOES intentarem arribar a un acord per fer una demanda conjunta dels 

diferents tallers que considerem que puguin ser adients per realitzar a tutoria segons la 

temàtica que vulguem treballar. 

La resta d’àrees podran fer una o diferents demandes  dels tallers si treballen temes 

pròpies de la seva programació. 

Les demandes s’enviaran al coordinador abans de la fi del mes de setembre. 

 

3. FUNCIONAMENT 

Els professors enviaran per correu al coordinador la demanda o demandes dels tallers, la 

temporalització i el nombre d’alumnes a qui va adreçat. 

Una vegada el responsable de realitzar el taller es posi en contacte amb el coordinador, 

aquest es coordinarà amb el professor d’àrea per programar l’activitat. 

 

4. AVALUACIÓ  

El professorat i l'alumnat emplenen un formulari d'avaluació per cada taller o 

programa  
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realitzat i l'envien a través de l'àrea restringida de la plana web, a la qual s'accedeix 

introduint el NOM d'usuari i la CLAU D'ACCÉS del centre educatiu. 

 

5. MEMÒRIA 

Al final del curs es farà una memòria del grau de satisfacció dels diferents tallers. 

 
 

RESPONSABLE PEP VILLALBA MARTÍNEZ 
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COORDINACIÓ TEGNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ i COMUNICACIÓ 

 
1. Introducció 

 
La coordinació TIC del centre és l'encarregada de mantenir i actualitzar tot l'equipament 
informàtic i promoure el bon ús de les eines TIC per part dels docents i alumnes. La 
coordinació està formada per un sol membre i per poder desenvolupar aquesta tasca 
disposa de 12 hores lectives i 7 hores complementaries. 
L'equipament informàtica del centre és molt gran, la qual cosa fa difícil portar al dia totes 
les tasques de manteniment o actualització proposades. Es donarà prioritat a solucionar 
les incidències diàries que puguin interrompre el correcte funcionament de les classes i 
amb la resta de temps s'intentarà anar complint els objectius proposats, establint unes 
prioritats acordades amb l'equip directiu. 
 
2. Objectius de la coordinació 

 
Per aquest curs escolar 2017 / 2018, la coordinació TIC del centre es planteja els següents 
objectius: 
• Mantenir tot l'equipament del centre, i resoldre les incidències amb el màxim de brevetat 
possible. 
• Mantenir la xarxa del centre, i resoldre les incidències amb el màxim de brevetat 
possible. 
• Mantenir les aplicacions web de responsabilitat del centre com són la pàgina web i 
l'aplicació de reserves. 
• Donar suport als docents i alumnes en la utilització del Moodle de la Conselleria. 
• Anar consultant el portal http://coordinaciotic.ieduca.caib.es de la Direcció General 
d'Universitat, Recerca i Transferència del Coneixement per mantenir-me informat dels 
procediments a seguir de la conselleria i de les novetats. 
• Mantenir i millorar els processos d'automatització per donar alta els nous professors a la 
xarxa del centre, G Suite, aplicació de reserves i comptabilitat d'impressores. 
• Mantenir i donar d'alta nous usuaris i grups en el G Suite. 
• Implementar la utilització de les eines de G Suite (Calendar, Correu i Drive) per dur a 
terme la gestió documental del centre. Assessorar als departaments per migrar la gestió 
documental interna cap a les eines de G Suite. 
• Analitzar la xarxa sense fils Openguardia i millorar la cobertura instal·lant nous punts 
d'accessos. 
• Dotar de cobertura WiFi eficient als cicles formatius de dietètica i farmàcia amb la 
finalitat que els alumnes puguin portar els seus propis portàtils i connectar-los a Internet. 
Assessorar i analitzar aquesta iniciativa sorgida del departament en qüestió per estudiar la 
possibilitat d'estendre-la a tots els estudis post-obligatoris. 
• Actualització dels equips amb sistemes operatius obsolets (Windows XP i Ubuntu 12.04), 
per evitar problemes de seguretat. 
• Analitzar les diferents aplicacions utilitzades i adquirir llicències de programari de totes 
les aplicacions. 
• Analitzar la potència dels equips i proposar les renovacions de maquinari que siguin 
necessàries. 
• Estudiar la viabilitat dels netbooks de 1r i 2n ESO. Analitzar les propostes actuals de la 
Conselleria d'educació i cultura per la renovació d'aquests equips. 
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• Elaborar un programa de "Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement (TAC)" amb 
la col·laboració de l'equip directiu i tots els departaments del centre amb l'objectiu 
d'establir de manera clara les línies d'actuació futures referents a l'ús de les TIC en la 
tasca docent del centre. 
• Analitzar la viabilitat de convertir l'actual aula de Desdoblament en una nova aula 
d'informàtica amb els nous ordinadors que seran facilitats aquest curs per la Direcció 
general de formació professional. 
• Millorar la qualitat de projecció del saló d'actes, mitjançant la compra i substitució d'un 
projector i una nova pantalla de projecció. 
• Assessorar a tot el professorat amb l'objectiu de la utilització de formats lliures i 
estàndards en tots els documents generats i utilitzats dins el centre (ODT, ODS i ODP). 
 
 

RESPONSABLE TONI CAMPS CAMPS 
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 COORDINACIÓ DE CONVIVÈNCIA, MEDIACIÓ I COEDUCACIÓ  
 

Introducció 

Context legal i institucional  

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels 
alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb 
fons públics de les Illes Balears; en especial el TÍTOL IV LA MEDIACIÓ I LA NEGOCIACIÓ 
DELS ACORDS EDUCATIUS COM A ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE 
CONFLICTES  

Prendrem com a referència institucional genèrica l'Institut per a la Convivència i l'Èxit 
Escolar1, òrgan del Govern Balear de caràcter consultiu i organitzatiu d'activitats que 
ajuden a la prevenció de situacions de conflicte, la recerca de l'èxit escolar, la socialització 
i formació complementària de l'alumnat, i el coneixement, l'anàlisi, l'avaluació i la valoració 
de la convivència en els centres educatius. 

De la mateixa manera, seran referents fonamentals els documents de centre adreçats a 
fomentar la convivència (ROF; Pla de Convivència; Pla d'acció tutorial; Protocol d'acollida 
d'alumnat d'incorporació tardana; Protocol de prevenció, detecció i intervenció de 
l’assetjament escolar; etc.) 

 

Constitució de la comissió, calendari i planificació de les reunions previstes 

 
En el present curs la comissió de convivència, mediació i coeducació està constituïda per: 

 
- Pep Villalba Martinez (Orientador del centre) 
- Joanma González (Cap d'estudis)  
- Eva Bagur Gomila (Cap d'estudis adjunta)  
- Juanjo Ruiz Rodríguez (Coordinador comissió)   
 

Respecte a la periodicitat de les reunions (1h), es faran setmanalment (dijous de 8.00 a 
8.55h). L'ordre del dia s'anirà fent en funció dels objectius esmentats a continuació, tot i 
que sempre (com a primer punt de l'ordre del dia) es tractaran els possibles casos 
individuals que han pertorbat la convivència en el centre de la setmana anterior -si fos el 
cas. 
 

Objectius, accions i activitats específiques 

Introducció 

Cal recordar que els que els eixos fonamentals de la convivència al centre són:  
E1.- Construcció de la pròpia identitat.  
E2.- Relació amb les altres persones.   
E3.- Pertinença a la comunitat 

Els objectius de la comissió són, com no pot ser d'altra manera, els indicats en el Pla de 
Convivència aprovat pel claustre el curs anterior.  

                                                 
1
  http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/mena_presentaciaa2/?campa=yes 
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 Objectiu 1 Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la comunitat 
educativa.(E1, E2, E3) 

 Objectiu 2: Promoure la participació dels alumnes. (E2, E3) 

 Objectiu 3: Impulsar les relacions positives entre els alumnes de diferents nivells 
educatius (E3) 

 Objectiu 4: Prevenir els conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne la gestió 
positiva.(E1, E2) 

 Objectiu 5: Fomentar la igualtat entre ambdós sexes (coeducació). (E1, E2) 

 Objectiu 6: Desenvolupar l’hàbit de treballar en equip (E1, E3) 

 Objectiu 7: Prevenir i sensibilitzar l'assetjament escolar. (E1, E2) 

De cada un dels objectius es van indicar les accions / activitats específiques que caldria 
desenvolupar per dur-los a terme. En el present curs, considerarem com a "prioritaris" 
aquelles accions / activitats no aconseguides, parcialment aconseguides o que estaven en 
procés de desenvolupar-se en el curs anterior [partim així de la MEMÒRIA DE 
COORDINACIÓ COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA (Subcomissió de convivència i mediació) del 
curs 2016-2017]. Així, les activitats / acciones prioritàries seran: 

 

Objectiu 1 Aconseguir la integració efectiva de tots els membres de la 
comunitat educativa.(E1, E2, E3) 

Activitats / accions Responsable Temporització PRIORITAT OBSERVACIONS i RECURSOS 

Integració 
d'alumnes 
nouvinguts 

DO / T 
1r dia nova 
incorporaci

ó 
 

Accions previstes pel DO 

Integració 
professors 
nouvinguts 

DE 
1r dia nova 
incorporaci

ó 
 

DE realitzarà accions concretes 

Reunió famílies 
inici de curs 

DE / T Inici curs  
Algunes accions previstes en el 
PAT 

Atenció famílies  DE / CD / 
P 

1 dia per 
trimestre 

 
Algunes accions previstes en el 
PAT 

Dinàmiques 
de grup / 
classe 

DO / T Tutories SI 
Accions previstes en el PAT 

Treballar les 
diades de 
manera que 
ningú es senti 

DE / P / 
CC 

En totes 
les diades 

SI 

La CC hauria d'estar present en 
la planificació de les diades del 
centre (per garantir que ningú 
es senti exclòs, que els 
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exclòs. alumnats es sentin partícips en 
la programació d'aquestes 
diades; i, per impulsar les 
relacions positives entre els 
alumnes de diferents nivells 
educatius). Seran d'especial 
interès els tallers de Nadal, la 
diada de Menorca, la diada de 
Sant Jordi, la setmana de la 
solidaritat i les activitats de final 
de curs. 

Objectiu 2: Promoure la participació dels alumnes. (E2, E3) 

Activitats / accions Responsable Temporització PRIORITAT OBSERVACIONS i RECURSOS 

Treballar 
cooperatiu per 
fomentar la 
participació dels 
alumnes 

P 
Al llarg del 

curs 
 

Es pot treballar des de les 
REDs, en especial les de 1r i 
2n d'ESO. 

Aconseguir 
objectius 
comuns a 
través de la 
junta de 
delegats 

DE / T / CC 
Al llarg del 

curs 
SI 

La CC intentarà fer reunions 
periòdiques (mínim 1 per 
trimestre) amb la junta de 
delegats  

Fer participes 
als alumnats 
en la 
programació 
de diades  

DE / CC / 
CE / T 

Al llarg del 
curs 

SI 

L'alumnat hauria d'estar 
present en la planificació de 
les diades del centre (la junta 
de delegats pot ser una bona 
eina en aquest sentit).  

Objectiu 3: Impulsar les relacions positives entre els alumnes de diferents 
nivells educatius (E3) 

Activitats / accions Responsable Temporització PRIORITAT OBSERVACIONS i RECURSOS 

TEI: Tutoria 
entre iguals 
(4t ESO / 1r 
ESO) 

DO / T / 
CC 

Mínim de 2  
per 

trimestre 
SI 

Iniciar projecte TEI. 
L'apadrinament es farà de la 
següent manera: 1r ESO A - 
4t  ESO A; 1r ESO B - 4t ESO 
B; 1r ESO C - 1/2 4t ESO C; 
1r ESO D - 1/2 4t ESO C  

Diada Sant 
Jordi: activitat 

DE / P Diada Sant SI Seguirem dinàmica curs 
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compartida 
alumnat 3r i 
4t ESO 

Jordi anterior 

Tallers de 
Nadal: 
activitat 
compartida 
alumnat ESO i 
FPB 

DE / T Inici curs SI 

Es proposaran tallers de 
diferents activitats per tot 
l'alumnat d'ESO i FP bàsica 
(possiblement dia 21 /12 / 
2017) 

Sessions 
d'orientació: 
alumnat de 1r 
BAT informa a 
alumnat de 4t 
ESO 

DE / DO 3r trimestre  

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Sessions 
d'orientació: 
alumnat de 
CFGM informa a 
alumnat de 4t 
ESO 

DE / DO 3r trimestre  

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Recepció, per 
part dels 
alumnes de 1r 
d'ESO, als 
alumnes de 6è 
de primària 

DE / DO 3r trimestre  

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Sessions 
informatives ex-
alumnes a 
alumnat de 2n 
BAT 

DE / DO 3r trimestre  

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Setmana 
solidaritat DE / CC / 

P 
3r trimestre SI 

Seguirem dinàmica curs 
anterior, tot i que caldrà 
revisar programació 
d'activitats.  

Projectes 
d'Intercanvis  

CD / P 

En el 
moment 
que sigui 
possible 

 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 
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Divulgació 
d'activitats 
fetes per 
l'alumnat 
(exposicions, 
web, etc,)  

P 
Al llarg del 

curs 
SI 

Caldrà recordar-ho a les 
REDs, per tal de que tot el 
professorat estigui 
assabentat. La CC ajudarà en 
qüestions tècniques i 
organitzatives.   

Objectiu 4: Prevenir els conflictes i, si se’n produeixen, facilitar-ne la gestió 

positiva.(E1, E2) 

Activitats / accions Responsable Temporització PRIORITAT OBSERVACIONS i RECURSOS 

Mediació escolar 
(realitzada per 
membres de la 
CC) 

CC 

En el 
moment 

que 
sorgeixi un 
conflicte 
mediable 

 

Descartem l'opció de formar 
alumnes mediadors. La 
mediació serà, en tot cas, 
vertical.  

Contracte 
escolar de 
convivència 

CC / T 
Màxim de 9 
setmanes 

 
Si fos necessari, s'utilitzaran en 
funció dels models del curs 
anterior.  

Activitats 
d'autoconeixe
ment 

DO / T 
Al llarg del 

curs 
SI 

Accions previstes en el PAT 

Activitats 
d'autocontrol 

DO / T 
Al llarg del 

curs 
SI 

Accions previstes en el PAT 

Activitats 
d'educació 
emocional 

DO / T 
Al llarg del 

curs 
SI 

Accions previstes en el PAT.  

Tutories 
individualitzades 

T 
Al llarg del 

curs 
 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Organització 
efectiva dels 
espais del 
centre 

DE 
Inici de 

curs 
 

 

Organització 
efectiva dels 
patis i revisió de 
la mateixa. 

DE / P 
Inici de 

curs 
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Informació als 
alumnes de les 
normes generals 
IES 

T 
Inici de 

curs 
 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Consens de les 
normes de 
funcionament 
d'aula 

T / 
Alumnat 

Inici de 
curs 

 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Informació a 
les famílies en 
cas de 
conducte 
contraria a les 
normes de 
convivència 

DE 

En el 
moment 
que es 

produeixin 

SI 

Iniciar, per part de caporalia 
d'estudis, gestió e informació 
de sancions per GESTIB.  

Reunions 
periòdiques 
Policia Tutor 

DE / DO 
Al llarg del 

curs 
 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Reunions 
comissió 
socioeducativa  

DE / DO 
Al llarg del 

curs 
 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Objectiu 5: Fomentar la igualtat entre ambdós sexes (coeducació). (E1, E2) 

Activitats / accions Responsable Temporització PRIORITAT OBSERVACIONS i RECURSOS 

Incorporació de 
la coeducació i 
la prevenció de 
la violència 
masclista o 
homòfoba als 
diferents 
documents de 
centre 

DE / P / 
CCP 

Inici de 
curs 

 

 

Sensibilització 
sobre la 
importància 
d’una acció 
educativa que 
potenciï la 
igualtat 
d’oportunitats 

CC 
Al llarg del 

curs 
SI 

En part es treballarà des del 
PAT i a partir d'alguns tallers 
del programa Salut Jove 
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entre al·lots i 
al·lotes 

Activitats per 
educar l’alumnat 
en el respecte i 
la no 
discriminació per 
raons de gènere 
o orientació 
afectivo-sexual. 

DO / T 
Al llarg del 

curs 
 

 

Objectiu 6: Desenvolupar l’hàbit de treballar en equip (E1, E3) 

Activitats / accions Responsable Temporització PRIORITAT OBSERVACIONS i RECURSOS 

Organització de 
l'aula promoure 
activitats 
cooperatives 

P 
Al llarg del 

curs 
 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Realització 
d'activitats a 
partir de 
l'organització de 
treball 
cooperatiu. 

CD / P 
Al llarg del 

curs 
 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

Reunions ED 
per arribar a 
acords de 
mínims sobre 
les 
dinàmiques 
docents 

DE / P / 
ED 

Inici de 
curs 

SI 

L'organització horari del centre 
ho permet, en especial pels 
grups de 1r i 2n ESO. D'alguna 
manera, la subcomissió de 
convivència hauria d'estar 
present en les reunions ED. 
Aquesta presencia hauria de 
vetllar per arribar a acords de 
mínims encaminats a generar 
un bon clima de convivència 

Objectiu 7: Prevenir i sensibilitzar l'assetjament escolar. (E1, E2) 

Activitats / accions Responsable Temporització PRIORITAT OBSERVACIONS i RECURSOS 

Activitats de 
sensibilització 

DO / T 
Al llarg del 

curs 
SI 

Recollides, entre d'altres, en el 
PAT 

Sessions Policia 
Tutor  

DE/ DO / T 1 per curs  
Seguirem dinàmica curs 
anterior 
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Engegar 
protocol en el 
moment sospita 
de possible 
assetjament.  

P / CC 

En el 
moment 
que es 

produeixi. 

 

Seguirem dinàmica curs 
anterior 

 
Recursos i temporalització 

Coordinació: Juanjo Ruiz Rodríguez 

Hores setmanals: 4 (3 dedicades a la coordinació i 1 reunió) 

Hores anuals totals: 120 aprox. 

Aula de convivència i mediació 
 
 

RESPONSABLE JUANJO RUIZ RODRÍGUEZ 
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COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 
 
Enguany la comissió està formada per Eugeni Roig Rebaque i per un membre de l'equip 
directiu. Ens proposam seguir les directrius que ens marqui la conselleria a les reunions de 
coordinadors (la primera està fixada per al mes d'octubre) 
 
Així, aquest curs treballarem els punts següents:  
 
1-.Revisar, si és el cas perquè algú ho sol·licita, el PLC perquè s'ajusti al que dicta la nova 

normativa i als canvis que s'hagin pogut detectar en el centre: alumnat, famílies, 

professorat etc. 

2- Atendre i estimular l’ús institucional de la llengua catalana en tots els àmbits de 

comunicació del centre: 

3- Coordinació des del Servei d’Ensenyament del Català amb els responsables de les 

Comissions de Normalització Lingüística dels centres de secundària de Menorca. 

4- Anàlisi de les necessitats que sigui convenient tractar per a una més efectiva consecució 

dels objectius del mateix PLC per part de l’equip directiu i a proposta seva incloure-ho a la 

PGA. 

5- Col·laboració amb el Programa d’Acolliment Lingüístic i Cultural del centre, per tal 

d’aconseguir unes estructures pedagògiques que facilitin i assegurin la integració 

lingüística, cultural i social dels nous alumnes. 

6.-Assessorar el claustre en la seva tasca per a integrar l’alumnat nouvingut. 

7.-Revisar, tal com va quedar reflectit a la memòria de l’any passat, l’us lingüístic als cicles 

formatius.  

8- Assistència a les sessions de la comissió de coordinació pedagògica del centre, amb veu 

i sense vot. 

 
RESPONSABLE EUGENI ROIG REBAQUE 
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COORDINACIÓ ECOAMBIENTAL 
 
Projecte d’ambientalització 
 
Eixos temàtics 
 

Eixos prioritaris 
 

 Aigua 

x Energia i canvi climàtic 

 Residus 

 
Altres eixos 

 

x Consum responsable 

 Hort i jardí 

x Biodiversitat 

 Mobilitat 

 Altres: __________________ 

 
Eix prioritari preferent 
 
Donar a conèixer les diferents fonts d’energia i fomentar-ne l’estalvi; així com, la seva 
relació amb el canvi climàtic, i  les causes i efectes d'aquest sobre el medi ambient. 
 
Eix temàtic: energia i canvi climàtic 
  

Diagnosi de la situació inicial Sí No NS* 
1. Heu fet mai una ecoauditoria d’energia al centre?   x 

2. S’ha definit un decàleg de bones pràctiques respecte a l’ús 
sostenible de l’energia al centre? 

  x 

3. S’ha incorporat el problema ambiental de les energies no 
renovables i el canvi climàtic al currículum del centre? 

x   

4. Hi ha algun encarregat de revisar periòdicament les 
instal·lacions i avisar que es faci el manteniment necessari (llums, 
climatització, etc.)? 

  x 

5. Es fan seguiments periòdics dels consums i les despeses 
d’energia del centre? 

x   

6. Es fan activitats educatives relacionades amb les fonts 
d’energia i l’ús eficient d’energia? 

  x 

7. Hi ha rètols que recordin l’estalvi d’energia al centre?   x 

8. Teniu sistemes de generació d’energia eòlica o solar en 
funcionament al centre? 

 x  

9. Teniu identificades les fonts energètiques que s’utilitzen al 
centre (electricitat, calefacció, cuines)? 

x   

10. Teniu una bona il·luminació a les aules que us permeti treballar 
sense encendre els llums durant la major part del dia? 

x   



 

Coordinacions 17/18            27 

11. Els llums que estan més hores encesos, són de baix consum?   x 

12. Hi ha persones encarregades d’apagar els llums quan no són 
necessaris? 

  x 

13. Hi ha mecanismes útils per regular l’entrada de llum a les 
finestres? 

x   

14. Posau la calefacció a més de 21 ºC?  x  

15. Posau l’aire condicionat a menys de 24 ºC?  x  

16. La calefacció i l’aire condicionat estan programats perquè 
estiguin encesos només les hores i els dies que hi ha gent al centre? 

x   

17. Es pot regular la temperatura a les aules i als despatxos (amb 
termòstats, o apagant els aparells de climatització)? 

 x  

18. Els radiadors estan col·locats eficientment (lluny de portes i 
finestres, sense mobles que els cobreixin)? 

  x 

19. Les finestres tenen un bon aïllament?  x  

20. Les geleres, les rentadores i la resta d’electrodomèstics, són de 
baix consum? 

  x 

21. Indicau la darrera lectura del comptador d’electricitat o gas i la 
data 

   

*No ho sé / No s’aplica 
 

Objectius (triau-ne un com a mínim) 

1. Reduir el consum d’electricitat a l’escola. X 

2. Reduir el consum de combustibles fòssils per a la calefacció i la cuina de 
l’escola. 

 

3. Generar energia amb mitjans renovables a l’escola.  

4. Inculcar bones pràctiques d’ús sostenible de l’energia a la comunitat educativa.  

5. Sensibilitzar sobre els avantatges i els inconvenients de les diverses fonts 
energètiques, renovables i no renovables. 

X 

6. Donar a conèixer què és el canvi climàtic i quines accions es poden dur a 
terme per mitigar-lo. 

X 

7. Altres:  

 
Exemples d’accions 
 

1. Definir instruccions, bones pràctiques, etc. sobre l’ús sostenible de l’energia 
al centre educatiu i fer-les extensives a les famílies. 
2. Revisar els cartells o adhesius amb consells de bones pràctiques devora els 
interruptors i els termòstats, afegir-ne si cal. 
3. Augmentar la formació i el control als alumnes per fomentar comportaments 
d’ús eficient de l’energia, tant a l’escola com a casa (per exemple, campanyes de 
conscienciació, tallers, xerrades, projecció de documentals, etc.). 
4. Afavorir la implicació del personal docent i no docent en l’estalvi d’energia. 
5. Recordar i incentivar l’aplicació diària de les bones pràctiques respecte a l’ús 
de l’energia al centre (per exemple, per mitjà de la comissió ambiental, delegats 
ambientals, ecobrigades, concurs ecoaula, etc.). 
6. Vigilar que no es deixin aparells en posició d’espera. 
7. Utilitzar llum natural sempre que sigui possible. 
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8. Instal·lar voladissos, persianes o cortines on faci falta. 
9. Ajustar les temperatures dels termòstats a més de 24 ºC a l’estiu i a menys 
de 21 ºC a l’hivern. 
10. Dur a terme activitats amb els alumnes que relacionin el consum d’energia 
amb el canvi climàtic com, per exemple, interpretar dades comparatives sobre 
l’evolució del consum d’energia mundial i relacionar-ho amb la temperatura global. 
11.  Sensibilitzar sobre la importància de fer un consum responsable de les fonts 
energètiques per al desenvolupament sostenible. 
 

 

Pla d’acció 

 
L'objectiu és donar a conèixer els diferents tipus d’energia i els seus efectes de la seva 
utilització sobre el medi ambient, per tal de conscienciar a l'alumnat de la importància de 
reduir-ne el consum. 
 
Per fer -ho de manera adient, serà necessari elaborar instruccions sobre les bones 
pràctiques i l’ús sostenible de l’energia i col·locar cartells o adhesius a devora els 
interruptors i els termòstats. 
 
La comissió de medi ambient serà responsable d’avaluar els grups participants en el 
projecte de Ecoaula, i es posarà especial atenció a si hi ha els llums encesos o aparells en 
marxa que ningú utilitza. 
 
Es faran diversos tallers del programa Salut jove i cultura relacionats amb energia. 
 
Hi ha la possibilitat de fer una exposició de treballs relacionats amb els diferents tipus 
d'energia, on es  comparin les fonts renovables i no renovables d’energia, analitzant 
aspectes econòmics i mediambientals. 
 
A primer d'eso des dels projectes de lectura científica es podran treballar conceptes 

relacionats amb l'energia i el canvi climàtic. 

 
Es farà una visita al Parc Eòlic Es Milà. 

 
Eix temàtic: consum responsable 
 

Diagnosi de la situació inicial 
Sí No 

NS
* 

1) Heu fet mai una ecoauditoria de consum al centre?   x 

2) Es duen a terme mesures d’estalvi energètic al centre? x   

3) Es duen a terme mesures d’estalvi d’aigua al centre? x   

4) Es duen a terme mesures de reducció, reutilització i reciclatge de 
residus al centre? 

x   

5) Es planegen prèviament les compres a fi de comprar només el que 
és estrictament necessari? 

x   

6) Habitualment comprau materials i productes amb criteris   x 
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ambientals (productes locals, reciclats, amb ecoetiquetes, amb el 
contingut mínim de substàncies perilloses)? 

7) Habitualment comprau materials i productes que produeixin els 
residus mínims? (productes que no siguin d’un sol ús, amb poc 
embalatge, envasos retornables o recarregables) 

 x  

8) A la cafeteria o al menjador, s’utilitzen productes en dosis 
individuals? 

x   

9) A la cafeteria o al menjador, s’ofereixen productes locals, 
d’agricultura ecològica o de comerç just? 

  x 

10) Es reutilitzen els llibres de text? x   

11) Utilitzau preferentment paper reciclat a l’escola?   x 

12) Hi ha un manteniment periòdic que faci incrementar la vida útil de 
les coses (mobiliari, instal·lacions, aparells)? 

x   

13) Es parla als alumnes sobre el comerç just i la producció sostenible?   x 

14) Es fan activitats amb els alumnes sobre el consumisme i la 
tendència de “comprar-tudar-llençar”? 

  x 

15) Es tracten, amb els alumnes, els impactes del consum excessiu de 
recursos i la petjada ecològica? 

   

16) Es consciencia els alumnes de la necessitat de conservar en bon 
estat el material escolar propi i el del centre? 

  x 

17) Es consciencia el personal docent i no docent de no fer un consum 
excessiu de recursos al centre? 

  x 

18) Comprau, o feis comprar sovint als pares, material que només 
s’utilitzarà un cop (disfresses, manualitats, decoracions efímeres, 
etc.)? 

  x 

*No ho sé / No s’aplica 
 

Objectius (triau-ne un com a mínim) 
1. Reduir el consum de recursos al centre (aigua, energia, materials). x 

2. Aplicar criteris ambientals en les compres i en les activitats de les diverses 

àrees i departaments. 
 

3. Sensibilitzar la comunitat educativa de la necessitat de consumir 

responsablement en la vida diària. 
x 

4. Donar a conèixer el comerç just i altres formes de producció sostenibles. x 

5. Altres:  

 
Exemples d’accions 
 

1. Definir instruccions, bones pràctiques, etc. sobre un consum sostenible al 
centre i fer-les extensives a les famílies. 

2. Implantar un sistema de reutilització de llibres de text, de material     escolar, 
d’uniformes, o altres. 
3. Fer activitats de conscienciació sobre el consum i la petjada ecològica, com ara 
xerrades, debats, projecció de documentals, etc. 
4. Utilitzar recursos de què disposam o material de rebuig per fer manualitats o 
decorar el centre, de manera que s’hagi de comprar el mínim de material nou. 
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5. Fer activitats de conscienciació de les necessitats de consum que ens crea la 
publicitat i la moda. 
 

Pla d’acció 

 

Per reduir el consum, i fomentar l'estalvi, es farà un concurs de decoració nadalenca amb 

materials reutilitzats. 

Des de diferents departaments, es parlarà de la petjada ecològica i de les necessitats de 

consum creada per la publicitat i la moda. 

Es plantejarà dur a terme un mercadet d'intercanvi, tot i que està per definir si es durà a 

terme. 

 
Eix temàtic: biodiversitat 
  

Diagnosi de la situació inicial 
Sí No 

NS
* 

1) S’ha incorporat l’estudi de la biodiversitat al projecte curricular del 
centre? 

x   

2) Es fan activitats a tots els nivells relacionades amb la importància 
de la biodiversitat? 

  x 

3) Heu fet algun estudi de les espècies de flora i fauna presents al 
vostre centre? 

  x 

4) Es fan sortides a espais naturals protegits? x   

5) Es fan sortides al medi natural (platges, boscs, etc.)? x   

6) S’aprofiten aquestes sortides per estudiar la natura? x   

7) Es manté un comportament respectuós amb el medi (no deixar 
fems, no fer renou, no fer malbé les plantes, no molestar els animals, 
etc.)? 

  x 

8) Heu fet mai una repoblació forestal?   x 

9) Teniu alguna mascota exòtica al centre?  x  

*No ho sé / No s’aplica 
  

Objectius (triau-ne un com a mínim) 
1. Afavorir que els alumnes coneguin, valorin i respectin la fauna i la flora de 

les Illes Balears. 
x 

2. Conèixer els ecosistemes de les Illes Balears, i la seva importància i fragilitat 
(boscos, zones humides, platges i dunes, praderies submarines, etc.) 

x 

3. Aprendre a valorar el paisatge natural i tradicional de les Illes Balears.  

4. Estudiar l’entorn proper al centre, i fomentar-ne el coneixement i el 
respecte. 

 

5. Fomentar la visió de l’ésser humà com un element més de l’ecosistema  

6. Sensibilitzar sobre l’impacte que determinades accions humanes poden 
provocar en la natura. 

x 

7. Sensibilitzar sobre la importància de no llençar residus al medi natural. x 

8. Donar a conèixer els riscos dels incendis forestals, i què es pot fer per evitar-
los. 
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9. Fomentar actituds de respecte envers els animals: fer veure la 
responsabilitat que tenim sobre els animals domèstics, la importància de no 
abandonar-los o maltractar-los, el mal que es fa tenint un animal salvatge en 
captivitat i el mal que es pot fer si s’allibera un animal exòtic al medi natural. 

x 

10. Fomentar una actitud positiva envers les normes de protecció d’espècies i 
espais naturals, i el treball científic previ que els dóna suport. 

x 

11. Altres:  

 
Exemples d’accions 
 
1. Dibuixar xarxes tròfiques a diferents ecosistemes, i exposar els dibuixos. 
2. Enumerar les espècies animals i vegetals que han estat necessàries per elaborar 
diversos menús, o la roba que vestim, i relacionar-ho amb la dependència que tenim dels 
éssers vius. 
3. Veure alguna pel·lícula o documental relacionat amb el respecte al medi natural. 
4. Elaborar un herbari fotogràfic. 
5. Fer activitats de recerca sobre algun dels problemes que amenacen la biodiversitat i 
el planeta, i proposar solucions. 
 

Pla d’acció 

 

Per donar a conèixer la nostra biodiversitat i el perill que corre degut a l'acció antròpica es 

faran diferents activitats programades des del departament de biologia i geologia. Entre 

elles està pensat sembrar plantes medicinals autòctones i posar cartells amb el nom. 

 

Es faran diversos tallers del programa Salut jove i cultura relacionats amb la biodiversitat i 

una sortida amb 4t d'eso a una zona humida per estudiar ecosistemes. 

 

Aprofitant les diferents sortides es farà un herbari fotogràfic i també es podria fer un 

concurs de fotografia compromesa amb el medi. 

 

A 4t d'eso es faran treballs sobre els diferents ecosistemes de Menorca, posant especial 

atenció a la flora i fauna d'aquests. 

 

A primer d'eso des dels projectes de lectura científica es treballaran conceptes relacionats 

amb els éssers vius. 

 
En acabar el curs es pretén que l'alumnat, professorat i personal no docent s'hagi esforçat 
en reduir el seu consum energètic i en faci un ús més sostenible i respectuós amb el medi 
ambient. 
 
 

RESPONSABLE MARIA ADROVER DURAN 
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PROGRAMACIÓ PROJECTE EOIES 
 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE 
 
Els nous reptes de la globalització ens obliguen com a docents a proveir als nostres 
alumnes amb diferents eines d'aprenentatge lingüístic que els puguin ajudar a assolir un 
dels requisits laborals i acadèmics més importants de la nostra societat: el domini d'una 
llengua estrangera. En aquesta línia, al nostre Centre, i en particular al Departament de 
Llengües Estrangeres, venim realitzant un esforç considerable des de fa uns anys per 
aconseguir que el nivell de competència dels nostres alumnes en anglès i alemany sigui 
òptim. Hem participat en diferents programes Comenius entre els anys 2006 i 2011 i 
sempre hem potenciat la participació dels alumnes en diferents activitats d'intercanvi 
lingüístic: auxiliars de conversa, voluntaris de parla anglesa de la nostra comunitat, etc. En 
darrer lloc, un dels nostres objectius actuals és “Retornar a implementar projectes 
europeus basats en intercanvis culturals i idiomàtics, a més de potenciar els projectes 
Erasmus+. “ 
 
Un dels eixos principals de la línia pedagògica del Centre és afavorir l’intercanvi cultural i 
lingüístic dels alumnes. Al curs passat (2016-17) van dur a terme un intercanvi realitzat 
amb els alumnes de alemany del centre amb un institut de Trostberg (Baviera, Alemanya). 
A principis d’abril van rebre a Menorca un grup d’alumnes i professors alemanys i a finals 
de juny uns 14 alumnes nostres van viatjar a Trostberg. La valoració de la estada dels 
alumnes alemanys a Menorca ha estat molt positiva: es van organitzar diferents tallers i 
sortides i els alumnes van viure amb satisfacció aquesta experiència. En el curs actual, 
tenim la intenció de continuar amb aquest intercanvi. 
 
En la mateixa línia,  el Centre participa des de fa un anys en el programa d’auxiliar de 
conversa del MEC per a l’àrea d’anglès, amb la finalitat de proporcionar als alumnes 
l’exposició oral a la llengua objecte d’aprenentatge amb un parlant nadiu.  
 
Per totes aquestes raons, resulta evident l’esforç pedagògic que des del Centre es fa per 
afavorir l’aprenentatge dels alumnes d’una llengua estrangera. Aquesta necessitat no és 
només una realitat social, si no també acadèmica. Els alumnes han d’acreditar de manera 
oficial la seva competència lingüística en llengua anglesa al finalitzar els estudis 
universitaris mitjançat l'obtenció d'un títol acreditatiu nivell B2. Per això, la participació en 
el programa EOIES és també un dels nostres objectius com a professors de llengües 
estrangeres.  
 
Per aquest motiu i amb la intenció d'establir una relació més estreta entre el nostres 
criteris d’ensenyament a Educació Secundària i Batxillerat i els establerts al Marc Europeu 
Comú de Referència per a les Llengües, considerem que la participació en el pla de 
col·laboració de EOIES és de gran utilitat pels alumnes del nostre centre. A aquestes 
criteris, s’ha d’afegir també el propi interès dels alumnes i les seves famílies pel programa. 

 
2. ANTECEDENTS 
 
El nostre centre ha participat durant els dos cursos acadèmics previs (2015-16 i 2016-17) 
en el programa EOIES, un projecte de col·laboració entre instituts de secundària o col·legis 
concertats i una EOI adscrita,  amb la finalitat de preparar part del alumnat per ser 
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avaluat segons les formes, criteris i nivells de l’ensenyament que s’imparteixen a les EOI.  
 
Els idiomes i nivells en els quals va participar el nostre IES en les convocatòries abans 
esmentades són:  
 
Curs 2015-16 
 

NIVELL IDIOMA EQUIVALÊNCIA 
SEGONS EL MARC 
COMÚ EUROPEU 

Bàsic 1 Alemany A1 

Intermedi 2 Anglès B1+ 

Avançat 2 Anglès B2 

 
Quant al nombre d’alumnes participants, 28 alumnes van formar part del nivell Intermedi 
2 (la majoria dels quals cursaven 1r de batxillerat al Centre); i 22 al nivell Avançat 2 
(repartits entre els cursos de 1r i 2n de batxillerat amb l’excepció d’un alumne de 4t 
d’ESO). Quant a alemany, es van inscriure 6 alumnes al nivell Bàsic 1. Pel que fa al 
nombre d'alumnes finalment matriculats, 15 alumnes ho van fer al nivell Intermedi 2 
d'anglès i 18 al nivell Avançat 2. Cap alumne es va matricular finalment a les proves 
d'alemany. Els resultats del nivell Intermedi 2 van ser molt satisfactoris: més d’un 80% 
dels alumnes van superar les proves. Al nivell Avançat 2, els percentatge d’aprovats va ser 
superior al 50%. 
 
Curs 2016-17 
 

NIVELL IDIOMA EQUIVALÊNCIA 
SEGONS EL MARC 
COMÚ EUROPEU 

Bàsic 2 Alemany A2 

Intermedi 2 Anglès B1+ 

Avançat 2 Anglès B2 

 
El nombre d’alumnes inicialment inscrits per a la participació en el programa va ser 
superior al del curs anterior: 30 alumnes al nivell Intermedi 2 d’anglès, 29 al nivell Avançat 
2 i 9 al nivell Bàsic 2 d’alemany. D’antre aquests, el nombre final d’alumnes matriculats per 
a la realització de les proves va ser:  9 alumnes d’alemany Bàsic 2; 22 alumnes d’Anglès 
Intermedi 2 i 26 alumnes d’anglès Avançat 2. 
 
Quant als resultats obtinguts pels alumnes en les convocatòries de juny i setembre, cal dir 
que van ser prou satisfactoris. 
Alemany Bàsic 2:  57% d’aprovats 
Anglès Intermedi 2: 59% d’aprovats 
Anglès Avançat 2: 61% d’aprovats 
3. IMPLEMENTACIÓ AL CURS 2017-18 
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3.1. Objectius i temporalització 
 
L’objectiu del programa és ajudar als alumnes que hi formin part a la realització durant les 
seves hores habituals de classe de llengua estrangera (anglès i/o alemany) d’una sèrie 
d’activitats per tal de millorar diferents destreses lingüístiques amb l’objectiu de fer un 
examen final per poder obtenir una certificació oficial del seu nivell corresponent: Bàsic 2 
d’alemany; Intermedi 2 d’anglès o Avançat 2 d’anglès. 
 
Entre els dies 9 i 19 d’octubre es farà una prova d’anivellament per tal d’assignar a cada 
alumne el nivell adient a les seves competències lingüístiques.  
 
Els professors implicats es coordinaran amb el professorat de l’EOI de Maó per a la 
realització d’una tasca setmanal de diferent tipologia (Use of English, Comprensió escrita, 
Comprensió oral, Producció escrita i Producció oral). 
 
El professorat de l'EOI de Maó realitzarà un mínim d'una visita per trimestre al IES per tal 
de practicar amb l'alumnat i també orientar el professorat del centre en la correcció de les 
proves. 
 
Els professors de l’EOI de cada idioma elaboraran exàmens-prova que al llarg del curs, 
amb caràcter orientatiu, els professors col·laboradors del nostre Centre faran fer als 
alumnes del programa. 
 
Aquells alumnes que vulguin presentar-se a l'examen final, hauran de matricular-se a l'EOI 
i pagar la taxa corresponent durant el període de matrícula del programa EOIES. 
 
En les convocatòries de juny i setembre tindran lloc les proves escrites i orals amb 
qualificació efectiva. 
 
3.2. Nivells i grups 
 
Al programa EOIES només hi poden participar alumnes de 4t curs de l'ESO i de 1r i 2n 
batxillerat. Té caràcter voluntari pels alumnes, però la seva participació queda subjecta al 
resultat de les proves d’anivellament i als criteris pedagògics del professors implicats en el 
programa. 
 
Al curs actual (2017-18), els nivells que es constituiran al Centre són tres:  
Bàsic 2 d’Alemany 
Intermedi 2 d’Anglès 
Avançat 2 d’Anglès 
 
3.3. Coordinació i professors implicats 
 
La coordinadora del programa serà la professora Beatriz Rodríguez Prada (Professora 
d’anglès dels grups de 4t d’ESO i 2n de batxillerat a l’IES). A més, hi participaran en el 
programa les professores: Elena Florit (Professora d’anglès dels grups de 1r de batxillerat) 
i Esperança Mayans (Professora d’alemany).  
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La coordinació dels dos nivells d’anglès: Intermedi 2 i Avançat 2 dependrà dels resultats 
de les proves d’anivellament dels alumnes de les dues professores implicades. 
 
3.4 Avaluació 
 
Els alumnes participants en el programa seran avaluats atenent als nivells exigits en la 
EOI. Realitzaran les mateixes proves escrites que els alumnes de l’EOI en les 
convocatòries de juny i setembre i que són elaborades per les Comissions d’Exàmens 
unificats d’EOI. 
 
La prova d’expressió escrita serà corregida per un tribunal format per una professora del 
Centre (d’anglès o d’alemany segons el idioma avaluat) i un professor de l'EOI. La prova 
d’expressió oral es durà a terme a l’EOI de Maó per un tribunal format igualment per una 
professora de l’IES i un professor de l’EOI, els quals emetran una nota conjunta. 
 
Per a aprovar s’aplicaran els mateixos criteris que en les EOI (per obtenir la qualificació 
global d’Apte, cal superar cada part de la prova amb un mínim del 60% i la suma total de 
totes les parts ha de superar el 60%). 
 
L’alumnat que superi les proves i vulgui obtenir una certificació oficial de l’EOI haurà de 
pagar les taxes corresponents. 
 
Tots els alumnes que hagin aprovat el nivell corresponent tindran la possibilitat de 
continuar el curs següent en el programa EOIES o incorporar-se com a alumnes 
presencials a les diferents EOIs de les Illes Balears. En aquest cas han de fer la sol·licitud 
de transcripció en els terminis previstos i podran passar a l’ensenyament presencial si 
resulten admesos. 
 
 
 

RESPONSABLE BEATRIZ RODRÍGUEZ PRADA 
 
 
 
 
 
 
 
 


