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1. ORGANITZACIÓ GENERAL DEL CENTRE 

1.1. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL.  1  

MISSIÓ

Som un Institut públic del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que
ofereix  ensenyament  secundari  obligatori  (ESO)  i  ensenyaments  postobligatoris  de
batxillerat i de formació professional.

Oferim una formació integral de qualitat -tenint en compte aspectes com la diversitat,  la
inclusió i  la  coeducació-,  que  permet  que  l'alumnat  adquireixi  les  competències que
afavoreixen  la seva promoció acadèmica i la seva posterior inserció laboral i promoció
social.

Volem  ajudar  la  societat,  que  necessita  persones formades,  autònomes,  conscients,
responsables, competents i compromeses.

VISIÓ

Volem esdevenir un institut caracteritzat per:

• Un clima de centre harmònic, fonamental en la cordialitat al mateix temps que en
el respecte, que promogui la resolució dialogada dels conflictes i l’educació integral
de l'alumnat, en un context d’empatia i compromís del professorat.

• Una  formació  acadèmica  de  qualitat,  que  -desenvolupant  l’oferta
d’ensenyaments  obligatoris  i  postobligatoris-,  respongui  àmpliament  a  les
necessitats de la societat i de l’entorn, que permeti la promoció i la inserció laboral
de l’alumnat. 

• Una bona valoració de l'alumnat, del professorat, de les famílies, de les empreses
i de les institucions, per la qualitat del tracte i per la qualitat dels ensenyaments.

• Una aposta decidida per l’ús responsable de les noves tecnologies, tant a l’aula
com en la gestió del propi centre

• Una  gestió  basada  en  el  lideratge  distribuït,  que  busca  l’autonomia  i  el
compromís  de  les  persones,  no  tan  sols  delegant  funcions  i  responsabilitats
simples i concretes, sinó transferint aquest lideratge a partir de la confiança i la
visió compartida. 

• Ser  un  centre  de  referència  a  la  seva  zona  d’influència  en  tots  els
ensenyaments que ofereix.

• Ser un centre obert que acull l’alumnat i les famílies i els ofereix suport i orientació.

• Ser un centre que aposta plenament pel respecte al medi ambient.
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VALORS

• L’aposta  per  l’educació  integral;  és  a  dir,  aquella  que  té  una  pretensió  de  totalitat,
adreçant-se  no  tan  sols  a  les  facultats  intel·lectuals,  sinó  també  a  les  físiques,  les
afectives i les socials.

• El foment de la cultura de l'esforç individual i col·lectiu i el gust per la feina ben feta.

• La gestió basada, en el treball en equip i en el compromís de cadascun dels professionals
del centre, en un ambient de treball que afavoreixi la participació activa i creativa.

• El  tractament  de  la  diversitat  que  permeti  la  inclusivitat  i  promogui  la  igualtat
d'oportunitats.

• El compromís amb la comunicació fluïda entre els grups d'interès (alumnat, professorat,
famílies, institucions...)

• L’educació en la pau, la tolerància i el respecte a la diversitat, l’entorn i el medi ambient.

• La capacitat d'adaptació als canvis.

1.2. ENSENYAMENTS QUE S’IMPARTEIXEN A L’INSTITUT POMPEU FABRA.  2  

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

ESO (4 línies)   

SECUNDÀRIA POSTOBLIGATÒRIA

BATXILLERATS (dues línies a 1r i una a 2n)

Humanitats i Ciències Socials

Ciències i tecnologia

CICLES FORMATIUS      

GRAU MITJÀ           

Carrosseria (LOE) (2 cursos)

Electromecànica de vehicles (LOE) (2 primers i 1 segon)

Mecanització (LOE) (2 cursos)

Planta Química (2 cursos)
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GRAU SUPERIOR     

Automoció  (LOE)     (2 cursos)

Laboratori d’anàlisi i (2 cursos)
control de qualitat (LOE)

Programació de la producció (2 cursos) 
en fabricació mecànica (LOE) 

Disseny en fabricació mecànica             (1 curs)

Fabricació de productes (2 cursos)
farmacèutics, biològics i afins         

1.3. SERVEIS QUE OFEREIX L’INSTITUT.

1.3.1 BIBLIOTECA

Aquest espai de consulta i d'estudi ocupa un lloc molt important dins l'institut.  Tots els
sectors  de  la  comunitat  educativa  contribueixen  de  manera  diversa  en  el  seu  bon
funcionament. El centre i l'Associació de Pares i Mares n'actualitzen periòdicament el fons
bibliogràfic. L'AMPA contracta els serveis d'una bibliotecària i col·labora en l'organització
de la biblioteca, que funciona com a sala de treball i de lectura i ofereix servei de préstec.

També és el punt on es porta a terme el Projecte de Reutilització de llibres del centre.

Un grup de voluntaris ajuda la responsable de la biblioteca en tasques com ara folrar
llibres, registrar-los, ordenar la biblioteca, col·laborar en la parada de llibres de la festa de
Sant Jordi, etc.
Recordeu que la biblioteca és un espai de treball, on no es permet parlar en veu alta,
menjar ni beure. Dimarts i dijous a migdia, l’alumnat que es queda a dinar al centre pot fer
ús de la biblioteca per fer deures i estudiar. 

1.3.2. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

L'institut disposa, per a les classes d'Educació Física, de pistes a l'aire lliure, on es poden
practicar  diversos  esports,  i  d'un  gimnàs  per  a  la  pràctica  d'exercicis  amb  aparells,
vestidors i dutxes.

1.3.3. AULA D’INFORMÀTICA

L’aula d'informàtica s'actualitza i es modernitza periòdicament.

Tos els alumnes tenen l'oportunitat d'aprendre informàtica a un nivell bàsic i disposen dels
ordinadors per fer el crèdit de síntesi i el treball de recerca.

A més a més, totes les aules estan dotades amb pissarres digitals i canons. També hi ha
carrets de portàtils disponibles per a ús de l'alumnat.
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1.3.4. LABORATORIS

Aquestes  instal·lacions  s’utilitzen  per  fer-hi  classes  pràctiques  de  les  matèries
corresponents, tant d'ESO com de Batxillerat, i per als alumnes dels Cicles Formatius de
Química.

1.3.5.TALLERS I AULES DE TECNOLOGIA

El centre disposa de tallers d'automoció i de metall per als Cicles Formatius i d'aules de
Tecnologia per  a  ESO i  Batxillerat,  dividides en dos àmbits:  un per  fer-hi  les  classes
teòriques i un altre per a la realització de la part pràctica de la matèria.

1.3.6.AULA D’IDIOMES

L’aula d’idiomes està equipada amb material  audiovisual  i  informàtic amb l’objectiu de
facilitar la utilització d’aquestes tecnologies en l’ensenyament de les llengües estrangeres.

1.3.7.SERVEI DE BAR

El bar és un servei  que ofereix l'institut  i  s'adapta a la normativa vigent ratificada pel
Consell Escolar.

El bar roman obert i a disposició dels alumnes fora de l'horari lectiu i durant l'esbarjo. Per
tant,  no es pot accedir  a  la  cantina ni  durant  ni  en hores de classe.  A més,  cal
reservar amb anticipació el servei de menjador abans de l’esbarjo (Sra. Lluïsa). 

El comportament dels alumnes al bar ha de ser totalment correcte i respectuós amb els
responsables d'aquest servei.

1.3.8. SERVEI DE MEDIACIÓ

L’institut disposa d'un servei de Mediació que té com a objectiu la resolució pacífica dels
conflictes  que  puguin  aparèixer  entre  l’alumnat.  El  funcionament  d’aquest  servei  serà
presentat a l’hora de tutoria.

1.3.9. ASSESSORAMENT PSICOPEDAGÒGIC

L’institut gaudeix de l’orientació professional de dues psicopedagogues de centre i d'una
psicòloga  de  l’EAP  que,  entre  altres  funcions,  tenen  la  d’atendre  individualment  els
alumnes que, bé personalment, bé per mitjà dels pares o professors, sol·liciten el  seu
consell. 
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1.4. ORGANIGRAMA DEL CENTRE   3  

Consell Escolar:
President: Guillem Ruiz
Secretari: Daniel Moya
Cap d’estudis:                              Amparo Valls
Representants del professorat: 6 membres 
Representants de pares i mares: 3 membres
Representant de l’AMPA: 1 membre
Representants dels alumnes:            3 membres
Representant del PAS: 1 membre
Representant de l’Ajuntament: 1 membre

Equip de Gestió:
Director Guillem Ruiz
Cap d’estudis d’ESO i Batxillerat Amparo Valls
Cap d’estudis de cicles formatius Miguel Àngel Copado
Cap d’estudis adjunt Imma Cerdà
Coordinador pedagògic         Gemma Alsina
Secretari i administrador Daniel Moya

1.5. MATÈRIES DE MODALITAT

– 1r de Batxillerat

CIÈNCIA I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS

Branca de Ciència Branca d'Humanitats

1MA Matemàtiques CT I 1LA Llatí I

1BI Biologia I 1GR Grec I

1QI Química I HM Història del Món

Branca de Tecnologia Branca de Ciències Socials

1MA Matemàtiques CT I 1MS Matemàtiques CCSS I

1TI Tecnologia I EC Economia de l'Empresa I

1DT Dibuix Tècnic I HM Història del Món

OPTATIVES OPTATIVES

1FS Física I LIU Literatura universal

SF Francès SF Francès
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– 2n de Batxillerat

CIÈNCIA I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES 
SOCIALS

Branca de Ciència Branca d'Humanitats

2MA Matemàtiques CT II 2LA Llatí II

2BI Biologia II 2GR Grec II

3QI Química II HA Història de l'Art

Branca de Tecnologia Branca de Ciències Socials

2MA Matemàtiques CT II 2MS Matemàtiques CCSS II

2TI Tecnologia II GG Economia de l'Empresa II

2DT Dibuix Tècnic II HA Història de l'Art

OPTATIVES OPTATIVES

2FS Física II AS Geografia

PS Psicologia i Sociologia PS Psicologia i sociologia

1.6.   ACTIVITATS RELACIONADES AMB EL CURRÍCULUM   

1.6.1. Treball de recerca

Forma part dels crèdits que s’han de cursar al llarg de batxillerat. A 1r de Batxillerat, 
l’alumnat rep la formació i orientació per a la seva elaboració. Al juny l’alumne presenta la 
primera fase del treball, a l’octubre la segona i al desembre  presenta el treball acabat. La 
defensa davant del tribunal es durà a terme al mes de desembre. 
L’alumnat trobarà l’explicació al dossier d’elaboració de TdR que se’ls farà arribar. 

1.6.2. Sortides de convivència, visites culturals o excursions.

Estan relacionades amb les  matèries  del  currículum o  amb el  pla  d’acció  tutorial.  Es
considera que contribueixen a la formació integral de l’alumnat, poden ser avaluades pels
professors i, per tant, és obligatori participar-hi.

L’AMPA té  previst  proporcionar  una  ajuda  si  algun  alumne  no  hi  pot  participar  per
dificultats econòmiques i ho comunica al seu tutor.

És important que els pares facin entendre als fills la importància d’aquestes activitats, que
contribueixen a consolidar el currículum i a crear lligams d’amistat entre  l'alumnat. 

A més de les sortides pròpies de cada Departament didàctic el Centre organitza un viatge
cultural a l’estranger a 1r de Batxillerat.
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1.7. PROCEDIMENT DE RECLAMACIÓ DE QUALIFICACIONS

Durant els dos dies hàbils posteriors al lliurament del butlletí de qualificacions l'alumnat
podrà demanar la revisió formal de les qualificacions amb una sol·licitud normalitzada pel
registre de la secretaria del centre. Aquest procediment s'iniciarà un cop informat al tutor i
el professorat implicat.

1.8. ASSISTÈNCIA OBLIGATÒRIA.

A batxillerat, el 20% de  faltes  d‘assistència  a  una  matèria  implica  la pèrdua  del  dret
d‘avaluació  contínua.  
El centre controla l’assistència mitjançant un aplicatiu que informa les famílies via sms i 
notificacions als mòbils. Els tutors/res en fan el seguiment i registre i s’informa Prefectura 
d’estudi que, en cas necessari, pren les mesures oportunes. 

1.9. DELEGATS.  4  

Els delegats i subdelegats dels alumnes són els representants del grup davant del tutor,
dels professors i de l’equip directiu.

Són elegits pels propis alumnes entre els membres del grup al començament del curs 
acadèmic. El tutor orienta i organitza aquesta elecció.

Són funcions del delegat: 

• Actuar com a interlocutor del grup davant del tutor i de la resta de professors.

• Anar a buscar el professor de guàrdia si falta el professor titular de la matèria.

• Assistir al principi de les reunions d’avaluació com a representant de la seva classe
i donar a conèixer el calendari d’activitats i de controls del trimestre.

• Coordinar-se periòdicament amb la resta de delegats i amb els seu representants
al Consell Escolar.

Si el tutor o la majoria del grup consideren que el delegat no compleix les seves funcions,
podrà ser substituït per un altre alumne.

La direcció del centre convocarà una reunió per trimestre amb els delegats de curs per tal
de fomentar la participació de l’alumnat en la vida del centre, d’informar-los sobre acords
presos que els afectin directament i tractar temes relacionats amb els seus interessos.
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1.10. BASES PER A LA CONVIVÈNCIA

1.10.1 DRETS I DEURES DELS ALUMNES.  5  

L’alumnat té el dret de: L’alumnat té el deure de:
Els  alumnes  tenen  dret  a  rebre  una
formació  adequada,  a  ser  informats
dels criteris d’avaluació i  les proves a
què seran sotmesos.

Els  alumnes  tenen   dret  que  se’ls
respecti  la  llibertat  de  consciència,  la
seva integritat  física i  la  seva dignitat
personal.

Els alumnes tenen dret a participar en
el  funcionament  i  la  vida  del  centre,
mitjançant els seus representants en el
Consell  Escolar  i  el  Consell  de
Delegats.

Els alumnes tenen dret a una cobertura
sanitària  en  cas  d’accident,  i  en  cas
d’una malaltia perllongada es posaran
en marxa els mecanismes adients per
tal  de  no  veure’s  impossibilitats  de
continuar els estudis.

Els  alumnes  tenen  el  deure  de
respectar  l’exercici  dels  drets  i  les
llibertats dels membres de la comunitat
educativa.

L’estudi constitueix un deure bàsic; això
comporta, entre altres,  les obligacions
següents:
-  Assistir  a  classe,  respectant  els
horaris establerts.
-  Realitzar  les  tasques  encomanades
pel professorat.
- Respectar l’exercici del dret a l’estudi
dels seus companys.

Els  alumnes  tenen  el  deure  de  no
discriminar  i  de  respectar  a  tota  la
comunitat  educativa  i  també  de  ser
respectuosos  amb  els  espais  d'ús
comú.

Els alumnes tenen el dret i el deure de
conèixer  i  complir  les  Normes
d'Organització  i  Funcionament  del
Centre  (NOFC  aprovades  en  Consell
Escolar de 25 juny de 2007)

1.10.2 NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE.

Puntualitat.6

La  puntualitat  a  l’hora  de  començar  les  classes  és  un  fet  que  contribueix  al  bon
funcionament  de  l'institut.  Els  alumnes  tenen  l’obligació  de  ser  puntuals  no  només a
primera hora del matí o de la tarda sinó també a totes les altres classes. 
La porta d'entrada a l'Institut es tancarà cada dia a les 8:20 i no es tornarà a obrir fins a
les 9:10. Els alumnes que arribin tard no podran accedir al centre fins a la segona hora. 
Si l'alumne no assisteix a classe, s'enviarà un missatge informatiu a les famílies. 
Si  l’alumne  té  tres  retards  no  justificats  en  una  setmana,  serà  sancionat  amb  una
incidència i haurà de complir la mesura correctora pertinent. 
Si un alumne arriba tard a una classe, el professor podrà no deixar-lo entrar i posar-li una
incidència.
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L’ALUMNAT  QUE  ARRIBI  AL  CENTRE  DESPRÉS  DE  LES  10:15  SENSE  CAP
JUSTIFICACIÓ OFICIAL, NO PODRÀ ACCEDIR AL CENTRE I HAURÀ DE TORNAR A
CASA, PREVI AVÍS A LA FAMÍLIA. 

Hora d’esbarjo.

La franja horària dels matins estarà compresa entre les 11.15 i les 11:45 h. Durant aquest
període, els alumnes poden sortir del centre.  

Guàrdies.7

En cas d’absència d’algun professor els alumnes han romandre a l’aula i  esperar  un
professor  de  guàrdia,  que  s’encarregarà  d’atendre’ls.  En  determinats  supòsits,  els
alumnes podran anar a la biblioteca, sempre amb el permís del professor de guàrdia. 
En cap cas l’alumnat podrà sortir del centre en horari lectiu (tret que sigui la darrera hora
del matí o la tarda). L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’expulsió de dos dies
hàbils. 

Control d’assistència de l’alumnat.8

Es passa llista cada hora de classe. Els pares són informats puntualment de les faltes
d’assistència dels seus fills. 

L’alumne  té  l’obligació  de  justificar  al  tutor  les  seves  faltes  d’assistència  mitjançant
l’agenda o justificant mèdic. Si no es justifiquen les faltes, el tutor es posarà en contacte
amb els pares per esbrinar-ne els motius.

No  es  consideren  faltes  justificables  adormir-se  o  faltar  a  classe  abans  d'un
examen.

Sortides.

Per tal que els alumnes menors d'edat puguin participar en les activitats que tenen lloc
fora del  centre,  cal  que els  pares hagin signat  un full  d’autorització en el  moment de
formalitzar  la  matrícula.   En  el  moment  que  hi  hagi  una  sortida,  se'ls  donarà  un  full
informatiu on constaran les dades de l'activitat a realitzar. 

Aparcament, entrada i sortida de vehicles.9

Les bicicletes han d'entrar al pati abans de les 8.15h. del matí i no en podran sortir fins a
la darrera hora del matí.  A la tarda, s'ha de deixar aparcat el vehicle abans de les 15.15h.
i no es podrà treure fins a les 17.05h.

Cal recordar que la responsabilitat sobre els vehicles aparcats en aquesta zona és del seu
usuari, i que el centre no es farà responsable dels danys que es puguin ocasionar. 
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Els alumnes que vulguin aparcar  la  bicicleta  a la  zona marcada hauran de portar  un
cadenat. 

Les bicicletes i vehicles motoritzats no poden entrar al centre. Tampoc es podrà entrar al
centre amb monopatins, patinets, etc. 

Prevenció del tabaquisme.

D’acord  amb tota  la  normativa  vigent,  es  prohibeix  la  venda  i  el  subministrament  de
productes derivats del tabac, i també fumar en totes les dependències dels centres de
treball del Departament d’Ensenyament. . La normativa preveu que els centres educatius,
serveis educatius i altres centres dependents del Departament d’Ensenyament no tinguin
àrees reservades per a fumadors.

Telèfons mòbils, consoles, etc.

L’ús del telèfon mòbil i altres aparells electrònics està prohibit en hores de classe a tots
els espais del centre, inclosos els passadissos. Només es permet  tenir-los a l'hora
d'esbarjo, sempre que se'n faci un bon ús.  Els telèfons s’han d'apagar tot just en entrar a
l’institut i es deixaran a dins de la motxilla o butxaques. Només es podran fer servir a l'aula
com una eina didàctica sempre amb permís del professor. 

El telèfon mòbil no es podrà utilitzar com a calculadora en els exàmens Si un alumne ha
de rebre una trucada urgent, haurà de fer-ho mitjançant el telèfon del centre.

En cas d'incomplir la normativa, el telèfon mòbil serà requisat i retingut al centre
durant un màxim de 5 dies.  Si l’alumne o la família es neguen a entregar el mòbil,
l’alumne haurà de complir la sanció corresponent d’expulsió de 5 dies ,  tal  i  com
s’explicita a les NOFC (Normes d’organització i funcionament del Centre)

1.10.3.  DECÀLEG DE NORMES DE COMPORTAMENT PER A L'ALUMNAT   

1. S'ha de mantenir una actitud d'estricte respecte cap al   professorat en particular,
així com envers la resta de membres de la comunitat educativa en general.

2. Cal manifestar una acurada actitud d’estudi durant les classes. Això implica: estar
atent a les explicacions del professor i  no parlar sense permís; no molestar els
companys ni destorbar el desenvolupament de la classe; seure correctament i no
aixecar-se sense autorització; portar el  material  necessari  i  realitzar les tasques
encomanades pel professor; tenir cura d’ordinadors, mobiliari ...; etc.

3. Quan sona el timbre, s'ha de pujar a classe puntualment  i entrar a l'aula de manera
ordenada. 

4. No està permès fer soroll, córrer o jugar pels passadissos, ni sortir de classe sense
una causa justificada. 

5. L'alumnat no pot sortir de l'aula entre classe i classe.  Si un professor no arriba a
l'hora, l'alumnat ha d'esperar el professor de guàrdia dintre de l'aula i en silenci.
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6. Durant les hores de classe no es permet sortir de l'aula ni per anar al lavabo ni a la
taquilla. Totes dues accions s'han de fer abans de pujar a l'aula o a l'hora del pati.
En  cas  excepcional,  es  podrà  baixar  amb  el  corresponent  permís  escrit  del
professor. 

7. L’aula ha de mantenir-se sempre neta i endreçada. El grup classe no pot sortir de
l'aula mentre hi hagi taules i cadires desendreçades o papers pel terra.

8. No es permet l'ús de mòbils, càmeres de fotos, o reproductors de música dins del
Centre,  tret  de  l'ús  acadèmic  que consideri  un  professor.  Durant  l'esbarjo   l'ús
d'aparells electrònics està permès quan el seu ús sigui correcte. Tampoc es poden
utilitzar patinets, monopatins o bicicletes dins de l'edifici. 

9. No es permet menjar ni  beure a l'aula (exceptuant aigua, amb previ permís del
professorat). El tabac, l'alcohol i el consum d’altres tipus de substàncies tòxiques
està prohibit en tot el recinte.

10.Per  assistir  a  classe  s’exigeix vestir  de  manera  apropiada. Indumentàries  que
podrien ser adients per altres àmbits (gorres, banyadors,pantalons massa curts,
etc) han d'evitar-se.

L'objectiu  fonamental  d'aquest  decàleg  és  propiciar  l'ambient  idoni  per  a
l'optimització dels processos d'ensenyament – aprenentatge.

Les NOFC  es poden consultar a la següent adreça: 
http://www.ipompeufabra.cat/

1.11. CALENDARI DEL CURS 2019-20.   10  

Aquestes dates quedaran sotmeses a possibles variacions que es puguin produir al
llarg del curs.

DATES DE COMENÇAMENT DE CURS

12 de setembre 11.45 h: Presentació del curs als alumnes de Batxillerat.

DATES DE FINAL DE LES CLASSES

8 de maig Últim dia de classe ordinària de 2n Batx 

16 de juny Últim dia de classe ordinària de 1r Batx

19 de juny Últim dia de curs

10 Programació general anual de centre 2018-19
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DATES D'EXÀMENS

11 al 15 de novembre Proves de recuperació d'ESO de cursos anteriors 
(1a convocatòria) 

23 al 27 de març  Proves de recuperació d'ESO de cursos anteriors 
(2a convocatòria) 

15 al 19 de maig Recuperacions  ordinàries  de 2n BATX  

10 al 12 de juny Proves PAU 

15 i 16 de juny Recuperacions extraordinàries de 2n de Batx 
17 al 19 de juny Recuperacions ordinàries 1r de Batx  

2 i 3 de setembre            Recuperacions  extraordinàries  de 1r Batx 

DADES DE LLIURAMENT DE TREBALLS DE RECERCA

9 de desembre Lliurament de treballs de recerca de 2n de Batxillerat

18 i 19 de desembre Defensa davant dels tribunals

DATES D’AVALUACIONS I DE LLIURAMENT DE BUTLLETINS

20 de desembre Lliurament de butlletins 1a avaluació.

27  de març Lliurament de butlletins 2a avaluació.  

22 de maig Lliurament de notes finals de 2n Batx

12 de juny Lliurament de butlletins 3a aval de 1rBatx 

18 de juny Lliurament de notes extraordinàries 2n Batx

8 de setembre Lliurament de notes extraordinàries 1r Bat.

RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS FINALS I EXTRAORDINÀRIES

Fins a dos dies després del lliurament de qualificacions finals.
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VACANCES I FESTES DE LLIURE ELECCIÓ

Períodes de vacances

Del 21 de desembre al 7 de gener ambdós inclosos Nadal
Del 4  al 13 d'abril  ambdós inclosos Setmana Santa

Festes de lliure elecció aprovades pel Claustre

Dilluns 4 de novembre
Dilluns 24 de febrer 
Dilluns 12 de maig

Festes locals
Dilluns 11 de maig Sant Anastasi
Dilluns 1 de juny 2a  Pasqua

19 de juny Acte de graduació de 2n de Batxillerat
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Per retornar signat al tutor/a 

En ....................................................................... i Na ...........................................................

pare i mare  (o tutors legals) respectivament de l’alumne/a ................................................. 

Han llegit la guia de l’alumnat i es donen per assabentats de tota la informació sobre el 

funcionament de l’Institut Pompeu Fabra. 

Badalona, a ....... de ..................................................... de 201....

Signatura del pare *                                          Signatura de la mare *  (tutors) 

* La signatura d’ambdós és obligatòria. En cas de causa justificada que ho impedeixi 
caldrà informar el tutor corresponent.
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