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1. CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE 
 
 
1.1. Dades de l’institut 
 
L'Institut Illa dels Banyols és un centre d'Educació Secundària que pertany i és finançat 
pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Es troba situat dins la zona 
urbana de El Prat de Llobregat, a la zona coneguda com l’Estruc. 
 
Les dades rellevants del centre són les següents: 
 

           Institut Illa dels Banyols Codi centre: 08031836 
 

ADREÇA POSTAL: 

  c. Lo Gaiter del Llobregat, 121 
  08820 El Prat de Llobregat 
  93 370 62 11 
  93 478 47 34 
  http://www.insilla.net 
  http://erasmus.insilla.net  
  insillabanyols@xtec.cat 
  @insillabanyols 

  http://www.facebook.com/insillabanyols 
   
  

 

 
TRANSPORTS PÚBLICS:  

  METRO Línia 9, parada “Les Moreres”. 
  BUS Línies: 65, 165, 21, L10, L70, L72, L80; L86, L87, L95; PR1, PR2, PR3, PR4, N16, N1. 
  RENFE Rodalies, estació “El Prat de Llobregat”. Línies: C-2, C10. 
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1.2. Oferta formativa 
 
Els Cicles Formatius treballen en un règim de permanència d'horari intensiu per facilitar el 
transport, estudi i les activitats extraescolars dels alumnes. 
 
A l’Institut Illa dels Banyols s’imparteixen els següents estudis: 
 

a)  CICLES FORMATIUS 

Grau Mitjà 
(CFGM) 

1. TM10 Electromecànica de Vehicles automòbils: 1r i 2n  
2. TM11 Avions amb Motors de Pistó: 1r i 2n 
3. TM30 Electromecànica de Maquinària: 1r i 2n 
4. EE10 Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques. Especialitat: Entorns 

Robotitzats: 1r i 2n 
5. IM30 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització: 1r  i 2n 

Grau Superior 
(CFGS) 

6. Itinerari formatiu Manteniment Aeromecànic: (5 títols en 4 cursos) 
TMB0: Manteniment Aeromecànic d’avions amb motor de turbina: 
TMC0: Manteniment de sistemes electrònics i d’aviònica d’aeronaus. 
TMD0: Manteniment Aeromecànic d’Avions amb Motor de Pistó. 
TME0: Manteniment Aeromecànic d’helicòpters amb motor de turbina. 
TMF0: Manteniment Aeromecànic d’helicòpters amb motor de pistó. 

7. EEB0 Automatització i Robòtica Industrial: 1r i 2n 
8. IMA0 Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids: 1r i 2n 
9. HTF0: Guia, Informació i Assistències Turístiques per mitjans de 

transport  aeri (adaptat amb el curs TCP: Tripulant de Cabina), marítim, 
terrestre i esdeveniments:  1r i 2n 

b)  PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ 

CURSOS PFI 

10. Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització. 
11. Auxiliar d’Hoteleria, Cuina i Serveis de Restauració 
12. Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers 
13. Auxiliar d’Operacions aeroportuàries 
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1.3. Horari general del centre 
 
Pots trobar l’horari de Secretaria al web: “L’institut” à “Horari del centre”. 
http://insilla.net/horari-del-centre/  
 
El centre disposa de Biblioteca amb servei de préstec a través de professors de guàrdia 
en horari lectiu. 
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2. CONVALIDACIÓ DE MÒDULS PROFESSIONALS 
 
 
2.1. Tipus de convalidacions 
 
Existeixen dos tipus de convalidacions: 
 

• Directes: Les persones que hagin cursat un altre Cicle Formatiu poden convalidar 
alguns Mòduls Professionals.  

 
• Singulars: Les persones que han cursat plans d’estudis extingits o estudis 

universitaris podrien convalidar algun Mòdul dels Cicles Formatius de Formació 
Professional específica. 

 
 
2.2. Data convalidacions 
 
Cal tenir present que: 
 

• Els alumnes que vulguin realitzar la convalidació d’algun Mòdul Professional 
hauran de lliurar la documentació corresponent al seu tutor no més tard de 2 
d’Octubre. 

• El tutor, en les sessions que imparteixi tutoria a l’alumnat, informarà i orientarà 
d’aquesta possibilitat i facilitarà tota la documentació necessària. 
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3. FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT) 
 
Consulta Normativa  FCT  a la web:  http://insilla.net/normativa/  
Accés Portal BID pel seguiment  FCT/DUAL:  https://www.empresaiformacio.org/sBid/ 
Consulta  Web FP DUAL:  https://agora.xtec.cat/fpdual/ 
 
3.1. Accés i període de realització 
 
L’FCT és un Mòdul que permet a l’alumnat posar en pràctica els coneixements adquirits a 
l’Institut, assolir-ne de nous i tenir una primera experiència en el món laboral.  

• Cada departament té establerts els criteris d’accés al mòdul. Al llarg de les 
primeres setmanes del curs els tutors/es, en col·laboració amb el coordinador d’FP, 
informaran a l’alumnat del contingut, característiques, condicions i esforç que 
implica realitzar l’FCT.  

• L’alumnat formalitzarà una desiderata de calendari per a dur a terme la seva FCT 
així com de l’acceptació de les empreses proposades per l’equip docent. Es poden 
fer fins a quatre hores diàries de manera simultània però no concorrent amb les 
hores lectives del cicle i fins a vuit hores diàries, quan ja només es faci FCT. En 
qualsevol cas, no es podran superar les 40 hores setmanals. 

• En els cicles de durada de dos anys: l’inici mai serà abans del 3r trimestre del 1r 
any, però com a norma general, es realitzarà durant el 2n curs. 

• Finalització: 30 de juny (excepcional fins 15 de juliol). 
 
 
3.2. Seguiment de l’FCT 
 
El seguiment de l’alumnat en formació en centres de treball el farà el Tutor/a mitjançant el 
BID, on anotarà les activitats d’aprenentatge realitzades per l’alumne/a, les hores 
corresponents, i els comentaris que l’entitat col·laboradora estimi oportú de fer. 
L’avaluació del mòdul d’FCT la farà la Junta d’Avaluació, tenint en compte la valoració 
feta per l’empresa i prenent com a referència els resultats d’aprenentatge, les activitats 
formatives de referència i els criteris generals d’avaluació determinats en el decret pel 
qual s’estableix el currículum corresponent al cicle.  
 
 
3.3. Extinció del conveni 
 
La proposta d’extinció es pot fonamentar per part de l’alumnat, de l’empresa i del centre 
educatiu. En cas de comportaments o actituds inadequades que, per la seva 
permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el normal desenvolupament de la 
formació pràctica i/o acadèmica, les pràctiques quedaran suspeses i l’equip docent 
decidirà si busca una altra empresa en el mateix curs acadèmic.  
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3.4. Exempció de l’FCT 
 

• L’exempció total s’atorga si l’alumne/a acredita l’experiència professional en el 
mateix camp i competències professionals del cicle formatiu que està cursant, i un 
nombre d’hores igual o superior a les del Mòdul/ Crèdit d’FCT. 

 
• Exempció parcial del 50% s’atorga si l’alumne/a acredita experiència professional 

en el mateix camp del cicle formatiu que està cursant i un nombre d’hores igual o 
superior al 50% de les del Mòdul / Crèdit d’FCT. 

 
• L’exempció parcial del 25% s’atorga per experiència professional en qualsevol 

activitat professional, acreditant com a mínim, el doble de les hores del Mòdul / 
Crèdit d’FCT. 

 
Acreditació: L’alumne/a ha de presentar la documentació acreditativa de la seva 
experiència laboral, actual o prèvia en empreses o institucions, realitzant tasques o 
funcions que es corresponguin en cadascun dels supòsits d’exempció.  
 
Els models dels documents relatius als diferents supòsits d’exempció es poden obtenir a 
través del vostre tutor. 
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4. AVALUACIÓ 
 
 
4.1. Criteris generals 
 
r Els criteris generals d’avaluació són: 
 

• L’assistència de l’alumnat matriculat en presencial és obligatòria a totes les hores 
previstes per a cadascun del mòduls lectius i a totes les hores previstes del mòdul 
de formació en centres de treball. 

 

• L’aplicació del procés d’avaluació continuada requereix, per part de l’alumnat, 
l’assistència a les classes, a les visites a empreses i al seguiment de les activitats 
dels diferents UF/Mòduls. Pèrdua amb un 20% de faltes d’assistència. 

 

• L’avaluació dels mòduls es farà a partir del grau d’assoliment de les capacitats 
expressades pels objectius terminals previstos en cadascun dels mòduls. Els 
objectius s’assoleixen mitjançant els continguts de fets, conceptes i sistemes 
conceptuals, així com els de procediments i els d’actituds, valors i normes. 

 

• Per a l’avaluació, el professorat considerarà el resultat de les activitats proposades 
mitjançant instruments d’avaluació com proves escrites, treballs, pràctiques, notes 
de classe, de visites a empreses o observacions de l’actitud (puntualitat, 
participació, comportament, tracte, etc.). 

 

• Les avaluacions de les pràctiques realitzades en els tallers, el professorat 
considerarà (la neteja, organització del treball, l’ordre, informe de treball, 
puntualitat, entre d’altres). 

 

• Absència a proves: causada per emergències justificades per escrit, la qualificació 
serà “No presentat”. La prova es realitzarà a la part de recuperacions. En altres 
tipus d’absències a proves, la qualificació serà zero. 

 

• El tutor/a del curs informarà, per escrit, a cada alumne/a, o als seus representats 
legals, dels acords de cada sessió d’avaluació que l’afectin, incloent-hi les 
qualificacions obtingudes. 

 

• Les qualificacions finals de cadascuna de les Unitats Formatives (UFs), Mòduls 
Professionals (MPs), Mòdul d’FCT i Cicle Formatiu serà la prescrita per la 
normativa vigent. 
 

NOTA: Aquests criteris es poden veure concretats dintre de cada Mòdul o Unitat Formativa. 
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4.2. Altres aspectes sobre l’avaluació 
 
r Prova diagnòstica per als alumnes de primer curs de GFGM:  

• El primer dia/setmana de classes, l’alumnat de primer curs de CFGM realitzarà 
una prova diagnòstica que consistirà en la realització d’una prova escrita per tal de 
detectar el seu nivell en diverses àrees de coneixement. 

 
r Avaluació contínua: convocatòria ordinària 

• Al final de cada trimestre es lliurarà un “Butlletí de Notes” per duplicat, un exemplar 
per a la família i un altre que s’haurà de tornar signat al tutor/a pels alumnes o pels 
seus representants legals, en cas de ser menors d’edat. Als Cicles Formatius LOE, 
les notes seran només orientatives fins que les UFs estiguin finalitzades.  

 
r Convocatòria extraordinària: Segona Convocatòria 

• L’alumnat amb Unitats Formatives no superades mitjançant l’avaluació contínua té 
dret a realitzar una convocatòria extraordinària a final de curs. 

• Les dates dels exàmens de 2a Convocatòria de CFGM i CFGS es publicaran a la 
web en el moment que es concretin juntament amb els horaris de les mateixes. 

 
r Reclamacions motivades per les qualificacions 

• La revisió i possible reclamació de les proves serà individual a sol·licitud de 
l’alumne en l’horari i lloc indicats prèviament pel professor. 

• Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a 
l’alumnat al final de cada mòdul, si no les resol directament la Junta d’Avaluació, 
caldrà adreçar-les per escrit al Director del centre en el termini de dos dies lectius. 

• Si l’alumne no està d’acord amb la resolució podrà reiterar la reclamació, en el 
termini de cinc dies, mitjançant un escrit adreçat a la Direcció General de Formació 
Professional i Educació Permanent, que es presentarà al centre. 

 
r Repetició d’Unitats Formatives 

• L’alumnat podrà cursar una Unitat Formativa tres vegades com a màxim, en el 
mateix centre docent i en un mateix cicle formatiu. Podrà presentar-se a les 
convocatòries d’avaluació i qualificació d’un mateix mòdul un màxim de quatre 
vegades, i computaran tant les ordinàries com les extraordinàries. 

• L’alumnat que no es presenti a les proves extraordinàries no perdrà la 
convocatòria a efectes del còmput màxim. 

• Un cop exhaurides les quatre convocatòries, per motius o circumstàncies de 
caràcter excepcional, l’alumnat podrà sol·licitar una cinquena convocatòria de 
caràcter extraordinari, al Director del centre, qui la resoldrà mantenint el criteri de 
cursar un mòdul un màxim de tres vegades. 
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r Promoció de curs 
• L’alumnat que, una vegada realitzada la convocatòria extraordinària, hagi superat 

un nombre de Unitats Formatives amb càrrega horària superior al 60% del conjunt 
dels mòduls del primer any, es matricularà en el segon curs del cicle i haurà de 
cursar les Unitat Formatives pendents del primer any. 

• En cas contrari, es matricularà del primer curs del cicle i podrà cursar els mòduls 
del segon any que no presentin incompatibilitat horària o curricular, segons la 
programació del cicle formatiu en qüestió. 

 
r Superació del cicle 

• En l’avaluació final del cicle formatiu, l’equip docent que l’imparteix valorarà per a 
cada alumne el grau d’assoliment dels objectius generals amb relació a les 
competències definides en el perfil professional. 

• L’alumne d’últim curs que tingui algun/s Mòduls/UFs pendents, un cop passada la 
convocatòria extraordinària, haurà de repetir només aquells no superats. 

• Per superar el cicle formatiu cal que tots els Mòduls/UFs tinguin una qualificació 
positiva i, a més, haver obtingut la valoració “d’Apte” en el mòdul de Formació en 
Centres de Treball (FCT). 
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5. ORGANS DE GOVERN I DE COORDINACIÓ 
 
 
5.1. Equip directiu i Caps de departament 
 

EQUIP DIRECTIU 
Director Juan Cañete 
Cap d’Estudis Eduard Bartí 
Cap d’Estudis Adjunt Lluis F. García 
Secretari/Administrador Marcos Lara 
Coordinador Pedagògic Santi Cocera 

 
CAPS DE DEPARTAMENT 

Electricitat i Electrònica Jordi Lliberato 
Instal·lació i Manteniment Marcos Lara 
Automoció Roger Mas 
Manteniment Aeromecànic Sergio Mainar 
FOL (FOL-EIE) Lorena Gallego 
Hoteleria i Turisme  Sandra Pérez 

 
5.2. Òrgans col·legiats 
 

• Consell Escolar: format per representants de l’equip directiu, del professorat, de 
l’alumnat, de les mares i pares dels alumnes/as menors d’edat, del personal 
d’administració i serveis, i de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat. 

• Claustre: format per tot el professorat de l’institut. 
 
 
5.3. Òrgans de govern unipersonals 
 

• Director: La competència general del Director és la direcció i responsabilitat 
general de l'activitat de l'institut d'educació secundària, el qual vetlla per la 
coordinació de la gestió del centre, l'adequació al projecte educatiu i a la 
programació general, representa el centre i representa l’administració educativa en 
el centre. 

 
• Cap d'Estudis i Cap d’Estudis Adjunt: Els correspon la planificació, el seguiment 

i l'avaluació interna de les activitats del centre, i la seva organització i coordinació, 
sota el comandament del Director. 
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• Secretari/Administrador: Correspon al Secretari dur a terme la gestió de 
l'activitat administrativa de l'institut sota el comandament del director, i exercir, per 
delegació d'aquest, la prefectura del personal d'administració i serveis adscrit a 
l'institut, quan el director ho determini. Alhora li correspon també dur a terme la 
gestió de l'activitat econòmica de l'institut sota el comandament del director. 

 
• Coordinador Pedagògic: Correspon al Coordinador Pedagògic el seguiment i 

l'avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l'institut, sota la 
dependència del Director. 

 
 
5.4. Òrgans de coordinació 
 

• Cap de Departament: Correspon al cap de departament la coordinació general de 
les activitats del departament i la seva programació i avaluació. A més durà a 
terme la gestió de l'activitat econòmica i administrativa del departament. 

 
• Coordinador Formació Professional: Coordina les relacions entre el centre i les 

empreses i col·labora amb els tutors en el procés que han de seguir respecte de la 
formació en centres de treball (FCT) i convenis en la modalitat DUAL. 

 
• Equips Docents: Efectuen l’avaluació i el seguiment global de l’alumnat del grup, 

establint les mesures necessàries per millorar el seu aprenentatge.  
 

• Tutor/a: És l’intermediari (a) entre els professors del cicle i els alumnes. Planifica i 
realitza el Pla d’Acció Tutorial del grup donant suport en la realització del IPOP 
(Informe Personal d’Orientació Professional). També coordina el procés 
d’avaluació de l’alumnat del seu grup i tutoritza l’FCT o convenis en la modalitat 
DUAL. 

 
• Orientació Professional: L’institut disposa de servei d’orientació acadèmica i 

personal tant per a GM com per a GS. Si ho necessiteu podeu posar-vos en 
contacte per demanar entrevista personal a orientació@insilla.net  
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6. NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE 
 
Consulta NOFC a la web:  http://insilla.net/documents-estrategics-de-centre/  
Consulta Guia de l’alumne a la web: http://insilla.net/alumnat/  
ENLLAÇ A CARPETA AMB PROTOCOLS I DOCUMENTS COVID: 
https://drive.google.com/drive/folders/1RJR0trQwMH03vyb_e51QXojxt7BXDkDQ 
  
6.1. Règim disciplinari de l’alumnat 
 
NOFC Conductes greument perjudicials per a les normes de convivència 
 
1. Es consideren faltes greument perjudicials per a la convivència en el centre educatiu 
les conductes següents: 
a) Les injúries, ofenses, agressions físiques, amenaces, vexacions o humiliacions a 

altres membres de la comunitat educativa, el deteriorament intencionat de llurs 
pertinences i els actes que atemptin greument contra llur intimitat o llur integritat 
personal. 

b) L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les activitats del centre, 
el deteriorament greu de les dependències o els equipaments del centre, la 
falsificació o la sostracció de documents i materials acadèmics i la suplantació de 
personalitat en actes de la vida escolar. 

c) Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ésser perjudicials per a 
la salut, i la incitació a aquests actes. 

d) La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del centre. 
 
2. Els actes o les conductes a què fa referència l’apartat 1 que impliquin discriminació per 
raó de gènere, sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels 
afectats s’han de considerar especialment greus. 
 
Exemples concrets de les conductes anteriors poden ser: 

• Portar a l’Institut o consumir-hi, begudes alcohòliques o qualsevol altra substància 
estupefaent prohibida per la legislació vigent. 

• Inducció al consum o distribució de substàncies prohibides. 

• L’apropiació indeguda de béns del Centre o d’algun membre de la comunitat 
educativa. 

• L’acumulació de tres amonestacions escrites, mentre durin els estudis que cursa, 
derivades de conductes contràries a les normes de convivència de l’Institut. 
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• Alteracions greus de l’ordre que impedeixin la realització de l’activitat acadèmica 
programada. 

• Assetjament físic sobre membres de la comunitat educativa. 
 
NOFC Conductes contràries a les normes de convivència 
 
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència, les següents 
conductes: 

1. Faltes injustificades de puntualitat o d’assistència a classe. 
2. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb els altres membres de la comunitat 

educativa. 
3. Els actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del 

centre. 
4. Els actes d’indisciplina o les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat 

educativa. 
5. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del 

material d’aquest o de la comunitat educativa. 
6. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat 

escolar, que no constitueixi falta i que estipuli les Normes d’Organització i 
Funcionament del centre. 

 
Exemples concrets de les conductes anteriors poden ser: 

• Utilitzar un llenguatge groller o inadequat en el centre educatiu. 

• Alterar l’ordre i la convivència amb crits, aldarulls o corredisses per les 
dependències de l’Institut. 

• Llençar objectes per les finestres o baranes. 

• Dificultar la neteja o embrutar intencionadament les dependències del centre. 

• No respectar l’exercici del dret a l’estudi i l’aprenentatge dels companys. 

• No portar el material escolar necessari per norma habitual. 

• Fumar en l’interior del recinte escolar. 

• Utilitzar aparells electrònics dins de l’aula que alterin la marxa habitual de les 
activitats formatives, com ara, telèfons mòbils, reproductors d’àudio i/o vídeo, 
consoles de videojocs i similars. 
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6.2. Drets i deures de l’alumnat 
 
Tot i la tasca educadora de l’Institut en el camp dels valors (solidaritat, respecte, 
tolerància, responsabilitat,...) cal disposar d’un referent normatiu que pugui regular els 
aspectes pràctics de la convivència al nostre Centre. 
 
Els òrgans col·legiats (Consell Escolar, Comissió d’Atenció a la diversitat, social i 
convivència) i de gestió de l’Institut són els encarregats de fer les oportunes 
interpretacions de la normativa vigent per poder contextualitzar-la i aplicar-la a la nostra 
realitat concreta. 
 
NOFC Drets de l’alumnat 
 
Com a criteri bàsic, tot alumne/a té els següents drets: 

1. Rebre una formació que els permeti aconseguir el ple desenvolupament de la seva 
personalitat dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats a la 
nostra societat. 

2. Tenir una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar, per la 
qual cosa se’ls ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació a què seran 
sotmesos. 

3. Rebre els continguts previstos en el currículum o la programació del curs on està 
matriculat. 

4. Sol·licitar aclariments sobre les qualificacions d’activitats acadèmiques, 
avaluacions parcials o finals de cada curs. També tenen dret a reclamar contra 
aquestes qualificacions. 

5. Ser respectats en la seva llibertat de consciència i les seves conviccions religioses, 
morals i ideològiques i la seva intimitat en relació a aquestes creences i 
conviccions. 

6. Ser respectats en la seva integritat física i en la seva dignitat personal. 
7. Utilitzar les instal·lacions i els equipaments del Centre segons les normes d’ús 

específiques. 
8. Dur a terme l’activitat docent en condicions d’higiene i seguretat adequades. 
9. Que s’apliqui la llei de protecció de dades, per part del Centre, de tota la 

informació relativa a circumstàncies personals de l’alumnat. 
10. Participar en el funcionament, la vida i la gestió del centre a través dels òrgans 

establerts a la llei, així com a rebre la informació necessària per a dur a terme 
aquesta participació. 
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11. Gaudir d’una jornada escolar adequada als seus interessos i necessitats. 
12. Associar-se en els termes que preveu la llei, reunir-se i manifestar amb llibertat les 

seves opinions. 
13. Rebre una orientació escolar i professional en funció de les seves aptituds i 

coneixements. 
14. Rebre els ajuts que necessiti per compensar les mancances de caràcter familiar, 

social, o econòmic i rebre protecció social en cas d’accident o infortuni familiar. És 
responsabilitat de l’Administració educativa vetllar pel compliment d’aquests drets. 

15. Fer ús del sistema de queixes i suggeriments establert en el centre. 
 
Qualsevol incompliment d’aquests drets podrà ser denunciat, per l’afectat o els seus 
representants legals, per escrit al Director/a del Centre, que prendrà les mesures 
oportunes. També es podran presentar a la Direcció General corresponent del 
Departament d’Educació. 
 
 
NOFC Deures de l’alumnat 
 
Com a criteri bàsic, tot alumne/a té els següents deures: 

1. Respectar els drets i llibertats dels altres membres de la comunitat educativa. 
2. Respectar la llibertat de consciència, les creences religioses, morals i ideològiques, 

la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa. 
3. No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, ètnia, 

cultura, sexe o qualsevol circumstància personal o social. 
4. Estudiar per adquirir una bona preparació acadèmica i humana. 
5. Assistir a classe, participar a les activitats establertes en el calendari i horari del 

Centre. 
6. Realitzar les tasques encomanades pel professorat. 
7. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys i companyes. 
8. Respectar i complir les normes de convivència establertes en aquest reglament. 
9. Respectar les decisions i acords dels òrgans de govern del Centre, sense perjudici 

que es puguin denunciar aquelles decisions que es cregui que van en contra dels 
propis drets. 

10. Participar i col·laborar activament en la vida del Centre. 
11. Respectar, utilitzar, desar correctament i compartir els béns mobles i les 

instal·lacions del Centre. 
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12. Propiciar un ambient de convivència i respectar el dret dels altres alumnes, perquè 
no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules. 

 
 
6.3. Assistència a les classes 
 
NOFC Assistència 
 
1. L’assistència a classe és obligatòria i s’avaluarà. Cal justificar per escrit les faltes 

d’assistència al tutor/a individual corresponent. 
2. Per als alumnes serà condició necessària, per no perdre l’avaluació continua, tenir 

una assistència mínima d’un 80%, per cada UF(LOE) o Crèdit LOGSE que cursi. 
Podran recuperar aquesta nota a les proves de recuperació de cada UF i/o de final de 
curs. 

3. No es pot sortir de l’aula entre classes sense permís. Caldrà esperar l’arribada del 
professorat dins de l’aula i en disposició de començar la classe. Si cal canviar d’aula, 
l’alumnat esperarà a que soni el timbre. 

4. En finalitzar cada classe, sonarà un timbre per indicar l’hora, però serà el professor/a 
corresponent qui donarà la classe per finalitzada i el permís per sortir de l’aula. 

5. En cas d’absència d’un professor/a l’alumnat romandrà dins de l’aula tot esperant 
l’arribada del professor/a de guàrdia. Es farà excepció en el cas que l’aula sigui Taller, 
Laboratori i Informàtica en que s’haurà de buscar un espai alternatiu. 

6. Durant les hores de classe no pot haver cap alumne/a als passadissos. 
7. Quan, en cas extrem, s’expulsi un alumne/a de l’aula, caldrà comunicar 

immediatament l’expulsió al professor/a de guàrdia. L’alumne/a expulsat s’hi 
presentarà amb el full d’expulsió omplert que li donarà el professor/a que l’hagi dut a 
terme  on hi constarà la feina a fer. El professor de guàrdia el signarà. 

8. El personal d’administració i serveis mereix el mateix respecte que el professorat del 
Centre. L’alumnat haurà d’obeir les seves indicacions i identificar-se quan li ho 
demanin. 

9. És responsabilitat de l’alumnat i la família portar el material necessari per realitzar les 
activitats escolars. 
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Assistència al centre i/o a l’empresa en modalitat DUAL: 
 

• Assistència i puntualitat a l’Institut:  
 

1. Si les faltes injustificades superen el 15% de les hores a la quinzena, la primera 
vegada suposarà l’amonestació a l’alumne/a per part del tutor/a del centre. La 
reiteració d’aquest fet i la no puntualitat a les entrades a classe suposarà, a més 
de la pèrdua del dret a l’avaluació contínua, el cessament de la relació contractual 
(pèrdua del dret a continuar en la Formació Dual). 

 
• Assistència i puntualitat a l’empresa: 

 
1. Es obligació de l’alumnat ser puntual i fer l’horari pactat complint amb diligència i 

bona fe totes les tasques que li són encomanades per l’empresa. Aspectes a tenir 
en compte per l’assistència a l’empresa: 

2. Els permisos per inassistències i sortides en hores de treball s’ha d’obtenir del/la 
tutor/a de l’empresa o RRHH. Quan la persona responsable de l’empresa li atorga 
a l’alumne/a aquest permís, ha d’avisar al/la tutor/a de l’Institut.  

3. En cas de no poder assistir a l’empresa, s’ha d’avisar al tutor/a de l’empresa i de 
l’Institut, indicant el motiu de la no assistència. En cas de malaltia, l’alumne/a ha 
de portar el certificat mèdic corresponent, l’original a l’empresa i una còpia a 
l’Institut. 

4. En cas de retard, s’ha d’avisar al/la tutor/a de l’empresa o RRHH i més tard, 
comunicar-lo al/la tutor/a de l’Institut.  

5. L’alumne/a que no compleixi el seu horari i falti més del 20% de les hores 
mensuals a l’empresa, suposarà el cessament de la relació contractual (pèrdua de 
continuar en la Formació Dual). 
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6.4. Els delegats i delegades de classe 
 
NOFC Elecció dels delegats i delegades de classe 
 
Els delegats i delegades de classe són els representants de l’alumnat de cada grup 
classe davant del professorat i equip directiu. S’escolliran a cada classe per un període 
d’un curs complet. Cada classe escollirà un delegat i una delegada que es repartiran les 
tasques. En cas de grups sense alumnes d’un dels dos sexes, hi haurà dos 
representants. La votació es recollirà per escrit en una acta d’elecció de la qual se’n 
donarà còpia a la Prefectura d’Estudis. 
 
El procediment d’elecció i substitució dels delegats/des serà el següent: 
 

1. A l’inici de curs, cada grup escollirà, per votació directa un/a delegat/a i un/a sotsdelegat/a 
d’entre els voluntaris que es presentin, recomanant un de cada grup desdoblat i, si no n’hi 
ha, entre els proposats pel tutor/a. El procés el realitzarà el/la tutor/a, segons el calendari 
establert per Prefectura d’Estudis. De la votació s’aixecarà l’acta corresponent i es lliurarà 
a la Prefectura d’Estudis. 

2. L’alumne/a que obtingui un major nombre de vots serà designat per exercir les funcions de 
Delegat/a, i el/la següent, en nombre de vots, serà designat per a exercir les de 
sotsdelegat/a. La resta dels candidats que hagi obtingut vots quedaran com a suplents. 

3. En cas d’empat, es realitzarà una segona votació i, si aquest persisteix, es resoldrà 
s’aplicarà el criteri alfabètic entre els candidats, començant per la lletra que resulti de 
realitzar un sorteig sobre l’alfabet. 

4. Les incidències seran resoltes en el mateix moment pel tutor/a de grup i figuraran en 
l’acta. 

5. Són electors i elegibles els alumnes que figuren a la llista del grup classe facilitada per 
Secretaria. 

6. Si la votació es fa sobre els designats elegibles pel tutor/a i els escollits no accepten la 
representació, el/la tutor/a designarà el delegat i el sotsdelegat, atenent a criteris de 
responsabilitat personal per a desenvolupar la tasca. Aixecarà una acta on es reflectirà la 
no acceptació de la responsabilitat per part de ningú i la proposta raonada de 
nomenament a la Prefectura d’Estudis. 

7. Els nomenaments de delegats/es i de sotsdelegats/es tindran la vigència durant la durada 
del cicle escolar. 

8. Podran ser rellevats dels seus càrrecs per mitjà d’una nova votació quan ho sol·liciti un 
terç del grup. 

9. El delegat podrà demanar la substitució en el càrrec, mitjançant una petició escrita dirigida 
al tutor/a, exposant les causes de la renúncia. Si és acceptada durant el curs en que ha 
estat escollit, el/la candidat/a que segueixi en nombre de vots ocuparà el càrrec vacant. 
En cas de no haver suplents, es procedirà a una nova elecció per a cobrir el lloc de 
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subdelegat/a. Si la renúncia és produeix en el curs següent al de l’elecció inicial, es 
procedirà a un nou procés electoral. 

10. Si es produeixen substitucions en els càrrec de delegat/a i sotsdelegat/a, el tutor/a les 
comunicarà mitjançant una acta a la Prefectura d’Estudis. 

11. El/la tutor/a, a proposta del grup, la Junta d’Avaluació o la Comissió d’Atenció a la 
diversitat (social i de convivència), podrà cessar el delegat o delegada quan no 
compleixi correctament les tasques i funcions que li han estat encomanades. L’alumne/a 
cessat en el seu càrrec serà substituït pel següent alumne/a més votat. 

 
NOFC Funcions dels delegats/es i sotsdelegats/es 
 
El/la delegat/a i el/la sotsdelegat/a dependran funcionalment del tutor/a del grup i 
representaran els alumnes integrants del grup i tindran les funcions o competències que li 
són atribuïdes per aquest NOFC. El Consell Escolar de l’Institut podrà establir un sistema 
d’incentius i de reconeixement a la tasca feta pels delegats/es i sotsdelegats/es, en base 
al grau d’implicació de compliment de llurs funcions. Així mateix, no podran ser objecte 
d’amonestació o sanció derivada de l’exercici de les funcions pròpies del càrrec. 
 
Són funcions dels delegats/es de grup : 
 

1. Representar als companys i companyes de classe en el Consell de Delegats, a les Juntes 
d’Avaluació i davant dels òrgans de gestió del Centre. 

2. Tenir informat als companys i companyes de classe sobre assumptes del seu interès en 
general, i concrets, referits a la tutoria, al procés d’avaluació i als acords del Consell de 
Delegats/des. 

3. Col·laborar amb el/la tutor/a del grup en la detecció i solució de problemes acadèmics, 
disciplinaris, etc., que sorgeixin al llarg del curs. 

4. Actuar de moderador/a i dinamitzador/a del grup de classe quan es facin assemblees per 
discutir i solucionar problemes del grup. 

5. Col·laborar amb el professorat per a dur a terme activitats complementàries, culturals, 
educatives o de lleure. 

6. Totes aquelles altres funcions que l’alumnat consideri interessants sempre que el Consell 
Escolar del Centre (CEC) en doni l’aprovació. 

 
Són funcions del/la sotsdelegat/a: 
 

1. Substituir el delegat/a en cas d’absència. 

2. Col·laborar amb el/la delegat/a en la realització de les seves funcions. 

3. Acompanyar i donar suport al/la delegat/a en les funcions de representació. 
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El Consell de delegats/des de l’Institut.  
 
És l’òrgan de participació dels alumnes en la vida del Centre. Estarà format pels delegats 
i delegades de totes les classes de l’Institut, els representants d’alumnes al CEC i els 
representants de les associacions d’alumnes del Centre en nombre no superior a tres.  
 
La reunió de constitució del Consell de Delegats/es es realitzarà quinze dies després 
d’acabat el procés electoral i serà convocada i presidida pel Director/a. En aquesta reunió 
constitutiva, s’elegirà un dels membres per exerceixi de president/a i un altre com a 
secretari/a. De totes les reunions s’aixecarà acta i se’n lliurarà una còpia a la Prefectura 
d’Estudis.  
Es reunirà una vegada per trimestre en sessió ordinària, que serà presidida pel 
Coordinador/a Pedagògic/a, per delegació del Director/a. A més de les reunions 
ordinàries el president/a podrà convocar reunió extraordinària ho consideri necessari. 
La direcció del Centre facilitarà un lloc adient per a les reunions del Consell de 
Delegats/es. Caldrà notificar aquesta reunió amb la suficient antelació per tal de 
coordinar l’ús del espais i avisar el professorat.  
Els membres i els representants del Consell de Delegats/es no podran ser sancionats en 
l’exercici de les seves funcions.  
Es podran formar comissions diverses en funció dels interessos i temes a tractar.  
 
Funcions del Consell de delegats/des.  
 
Les funcions del Consell de delegats i delegades són:  
 
1) Donar assessorament i suport als representants d’alumnes al CEC, als quals farà arribar les 
propostes concretes de les diferents classes, especialitats i branques.  

2) Elaborar informes per al CEC sobre temes determinats, ja sigui per iniciativa pròpia o bé a 
petició del CEC.  

3) Elevar, davant els òrgans col·legiats i la direcció de l’Institut, totes aquelles inquietuds, 
iniciatives o suggeriments que considerin adients.  

4) Difondre els acords del Consell Escolar als diferents grups per mitjà de llurs Delegats/es.  

5) Informar de les seves activitats a tot l’alumnat de l’Institut.  

6) Rebre informació sobre la planificació i seguiment dels convenis per a la formació en centres 
de treball o estades a les empreses.  
 
7) Supervisar el procés d’elecció dels representants del sector alumnes al Consell Escolar de 
l’Institut i promoure’n la participació.  

8) Elaborar propostes de modificació del Reglament de Règim Intern.  
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9) Coordinar i informar a la Direcció de les mobilitzacions per la no assistència a classe, per raons 
generals.  

10) Fer aportacions als criteris per l’elaboració dels horaris de les activitats docents i 
extraescolars.  

11) Col·laborar en les activitats programades per l’Associació de Mares i Pares d’alumnes.  
 
 
Convocatòria de vaga d’alumnes  
 
Quan s’escaigui la possibilitat d’exercir el dret de vaga per part de l’alumnat, el 
procediment a seguir per tal que no afecti negativament al control d’assistència serà:  
 

a) Reunió del Consell de delegats per informar de la convocatòria.  

b) Transmissió de la informació a les classes.  

c) Sol·licitud escrita a la Direcció del Centre i al CEC.  

d) Vist-i-plau del CEC.  
 
6.5. Condicions generals d’ús del compte Google Workspace for Education amb 

domini @insilla.net 
 
NOFC Condicions generals dels comptes Google Workspace amb domini 
@insilla.net 
 
Els comptes de Google Workspace for Education ‘Fundamentals’ són oferts per l’Institut 
Illa dels Banyols amb l'objectiu de donar suport a les funcions de comunicació de tot el 
professorat, personal d’administració i serveis, de l'alumnat i les seves famílies, d'acord 
amb l'acord establert amb Google en activar el domini @insilla.net a Google. 

Aquests comptes aprofiten la tecnologia de les Google Apps for Education (GAFE). Les 
GAFE són un conjunt de solucions de software que Google ofereix als centres educatius 
sota el model de serveis en el núvol. 

El comptes donen accés als diversos serveis que integra Google ( Gmail, Classroom, 
Calendar, Drive, Google Sites, etc.) i aquells altres que selecciona el centre. 
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Aquest compte de correu el proporciona Google, i es regeix amb la seva política, però 
amb els avantatges d’un centre educatiu. 

La gestió d’aquest compte es fa des de l’institut, ja que és un compte corporatiu. 
L’administrador del centre té la funció, entre d’altres, la gestió de comptes d’usuari i la 
d’aplicacions instal·lades, alta i baixa d’alumnes, creació de grups, etc.  

Entre altres avantatges de Google Workspace for Education Fundamentals, se’n poden 
destacar els següents: 

• Capacitat 100Tb d’ús compartit per tot el centre educatiu. 
• En cas d’alguna incidència, no cal contactar amb Google. 
• Disponibilitat de més aplicacions al Drive que en els comptes gratuïts de Google. 

Es poden ampliar segons necessitats del centre. Major privacitat per educació. 
• Possibilitat d’enviar correus a grups d’usuaris: cursos, grups, aules… 

Les GAFE respecten la privacitat dels seus usuaris i usuàries d’acord amb les normatives 
americanes i europees. 

Si un alumne fa un ús de les GAFE contrari a les normes de convivència del centre, pot 
veure suspès, eliminat o supervisat segons el que acordi la direcció del centre i segons 
les següents condicions generals que es contemplen a les Normes d’Organització i 
Funcionament del Centre (NOFC):  

1. El domini insilla.net és propietat de l’Institut Illa dels Banyols. 
2. Per ser usuari registrat d’un correu @insilla.net s’ha d’estar en una de les 

següents situacions: 
1. Ser professor/a o PAS en actiu al centre. 
2. Ser alumnat del centre. 

3. A tot el professorat, PAS en actiu al centre i a tot l’alumnat matriculat al centre 
se’ls assignarà un compte de correu. 

4. L’usuari es compromet a utilitzar el compte de correu només amb finalitats 
educatives. 

5. L’usuari s’obliga a fer-ne un ús correcte i a no fomentar el correu indiscriminat 
(Anti-spamming). En particular ha d’abstenir-se de: 

• Remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda 
o altres de naturalesa comercial. 

• Remetre qualsevol missatge no sol·licitat ni consentit prèviament a una 
pluralitat de persones. 
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• Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través del portal o 
dels serveis per a la realització de les activitats indicades en els apartats 
anteriors. 

• Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades captades a partir 
de llistes de distribució. 

• Deixar comentaris irrespectuosos. 
• Remenar continguts dels companys. 
• Copiar/apropiar-se de treballs. 
• Suplantar la identitat. 
• Canviar la contrasenya d’un company. 
• Molestar/acosar als companys. 
• Entrar a pàgines ‘prohibides’. 
• Emmagatzemar arxius no adequats a la unitat de drive. 

6. L’usuari es compromet a fer un ús privat i diligent de la contrasenya i, per tant, a 
no posar-la a disposició de tercers. 

7. L’usuari és conscient i accepta voluntàriament que l’ús dels serveis i dels 
continguts té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat. 

8. L’institut Illa dels Banyols no es fa responsable de l’ús indegut dels serveis i dels 
seus continguts per part dels usuaris. 

9. El Centre es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als serveis, en qualsevol 
moment a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals. 

10. Quan un alumne/a deixa d’estar matriculat al centre, passats dos anys, es 
procedeix a l’eliminació definitiva del compte i de tots els arxius que hi puguin 
contenir. 

11. Quan un docent deixa d’estar al centre, es procedeix a suspendre el compte. 
Passats dos anys es procedeix a l’eliminació o suspensió definitiva del compte i de 
tots els arxius que hi puguin contenir. 

12. L’institut Illa dels Banyols es reserva el dret a modificar el punt 10 i 11 sobre 
l’eliminació definitiva del compte i de tots els arxius en cas que les polítiques de 
Google canviïn o el centre necessités més espai per funcionar correctament. 

Informació suport pels alumnes: Per qualsevol incidència en el servei, poseu-vos en 
contacte amb el vostre tutor qui us ajudarà per accedir al vostre compte. 

Descripció de Google Workspace For Education (ed. Fundamentals): 
https://edu.google.com/intl/es-419_ALL/products/workspace-for-education/ 

Informació adicional sobre la Privacitat del servei de Google For Education: 
https://edu.google.com/intl/es-419/why-google/privacy-security/?modal_active=none  
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6.6. Enllaços a la web www.insilla.net 

A través de la web del centre http://www.insilla.net podreu accedir a la Intranet del centre, 
a les aules virtuals d’aprenentatge dels diferents mòduls impartits pels professors Moodle 
o bé Google Classroom i també podeu seguir el canal de Telegram amb la app instal·lada 
al mòbil on rebreu totes les notícies publicades a la web de l’institut en temps real. 

A la Intranet podreu accedir a través de la clau que us 
facilitarà el vostre tutor i trobareu control de faltes 
d’assistència, missatgeria interna, realització d’enquestes 
durant el curs, incidències d’aules, etc. 

Al Moodle de l’institut us heu de registrar vosaltres mateixos 
amb un nom d’usuari i clau personal. Un cop enregistrats us 
podreu inscriure al curs d’un Mòdul o UF concret d’un 
professor. Por ser que necessiteu un codi que us facilitarà el 
professor de la classe. 

Amb aquest accés a Google del vostre compte 
nom.cognom.anypromoció@insilla.net, que us facilitarà el 
tutor, podreu entrar als cursos dels professors amb Classroom, 
així com accedir a qualsevol Google app (Drive, Gmail, 
Calendar, Docs,etc.) 

Molt recomanable seguir el canal de Telegram amb la app 
instal·lada al mòbil on rebreu totes les notícies publicades a la 
web de l’institut en temps real i estar al dia de tot el que passa 
al centre. També Recordeu que podeu seguir-nos a les 
nostres xarxes socials d’Instagram, Youtube, Facebook i 
Twitter. @insillabanyols 

 

 

 

Accés a la web del dept. d’Educació sobre la FP Dual. 

Accés al portal BID per realitzar el seguiment de les pràctiques a 
empresa per part del alumnes. 
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7. DISTRIBUCIÓ DE L’EDIFICI 
 
7.1. Aulari del centre 
 

EDIFICI  A  EDIFICI  C 
PLANTA BAIXA  PLANTA BAIXA 

A 0.2.1  HANGAR HELICÒPTERS  C 0.1    SECRETARIA 
A 0.2.2  SECCIÓ SISTEMES  C 0.2    DIRECCIÓ 
A 0.2.3  SECCIÓ PISTÓ  C 0.3    TALLER GAS 
A 0.4     SECRETARIA TMA  C 0.4    TALLER TÈRMICA-CALEFACCIÓ 
A 0.5     SALA PROFESSORS  C 0.5    TALLER HIDRAULICA- PNEUMÀTICA 
A 0.7    TALLER METROLOGIA  C 0.6    AULA PETITA 
A 0.9    WC MINUSVÀLIDS  C 0.7    BIBLIOTECA 
A 0.10  VESTUARI FEMENÍ  C 0.9     WC NOIS 
A 0.11  VESTUARI MASCULÍ  C 0.10   WC NOIES 
A 0.12  FARMACIOLA  C 0.12  TALLER SINGULARS 

PRIMERA PLANTA  C 0.14  TALLER AUTOMATISMES 
A 1.2 AULA INFORMÀTICA  C 0.15  AULA INFORMÀTICA 

SEGONA PLANTA  C 0.16  CONSERGERIA 
A 2.3 TALLER D'AVIÒNICA  PRIMERA PLANTA 
A 2.4 TALLER ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC  C 1.2    TALLER MESURA I REGULACIÓ 
  C 1.4    TALLER CONTROL SEQUENCIALS 

EDIFICI  B  C 1.5    AULA GRAN 
B 0.1.1  TALLER D’ESTRUCTURES   C 1.6    AULA PETITA 
B 0.1.2  TALLER DE COMPOSITES  C 1.7    AULA PETITA 
B 0.2    CANTINA  C 1.8    AULA GRAN 
B 0.3    VESTUARIS NOIS  C 1.9    AULA GRAN 
B 0.3    VESTUARIS NOIES  C 1.10  TALLER SOLAR TÈRMICA 
B 0.7     HANGAR CABINA  DC-9   C 1.11  TALLER VENTILACIÓ 
B 0.8.1  HANGAR DE TURBINES   C 1.12  AULA PFI/PTT 
B 0.8.2  TALLER MAGATZEM  C 1.13  AULA  INFORMÀTICA 
B 0.8.3  AULA PETITA   
B 0.9     TALLER MAQUINÀRIA   
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EDIFICI D  EDIFICI  F 
D 0.1  TALLER INSTAL. ELECTROTÈCNIQUES  PLANTA BAIXA 
D 0.2  TALLER INSTAL. FRIGORÍFIQUES   F 0.2   DESPATX  DELEGATS 

   F 0.3   DESPATX  Q i M  
  F 0.4   DESPATX  PFI / PTT 

  F 0.5   AULA PFI / PTT 
EDIFICI  E  F 0.6   SALA DE REUNIONS PETITA 

E 0.2  TALLER SIST. SEGURETAT I CONFORT  F 0.7   DESPATX 
E 0.3  TALLER SIST. AUXILIARS DEL MOTOR  F 0.8   WC NOIES 
E 0.4  TALLER DE TRANSMISSIÓ I FRENADA  F 0.9   WC MINUSVÀLIDS 
E 0.5  TALLER MOTOR  F 0.10 TALLER CIRCUITS ELECTRÒNICS 
E 0.7  TALLER MECANITZAT  F 0.11 TALLER SISTEMES DE SEGURETAT 
E 0.8  TALLER DE FLUIDS, SUSP I DIRECCIÓ  PRIMERA PLANTA 
E 0.9  TALLER DE SOLDADURA  F 1.1    SALA REUNIONS 
  F 1.1.1 DEP FOL 
   F 1.2    DEP AUTOMOCIÓ 
  F 1.3    DEP MANTENIMENT 
  F 1.4    DEP ELÈCTRIC 
  F 1.5    PREFECTURA - Cap d’Estudis Adjunt 
  F 1.6    PREFECTURA - Cap d’Estudis / Coord. P. 
  F 1.7   WC PROFESSORES 
  F 1.9    SALA D'ACTES 
  F 1.10  SALA CONTROL SALA ACTES 
  F 1.11  WC PROFESSORS 
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7.2. Plànol de l’institut 
 
 

 


