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1. EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE

El Projecte Educatiu de Centre és un document, consensuat per tots els membres 
de la comunitat educativa, on s'expliquen els valors, els objectius, la identitat del centre i 
les prioritats d'actuació. És un document que definix com funciona el nostre centre, que 
inclou  els  principis  rectors  que  ens  diferencien  d'altres  centres  i  que  impulsa  la 
col·laboració dels diferents membres de la comunitat educativa. El PEC s’elabora tenint en 
compte  les  característiques  socials  i  culturals  de  l’entorn  on  és  situat  el  centre  i  les 
necessitats  educatives  dels  alumnes  per  tal  de  donar  resposta  a  la  diversitat  de  les 
necessitats personals i educatives de l’alumnat derivades d’una societat plural.

Este  document  és  el  principal  document  institucional;  és  el  que  possibilita 
l'autonomia pedagògica del centre i orienta els altres documents institucionals. És la base 
de les programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vullga dur a  
terme al nostre centre, a més és objecte d'inspecció per part de l'administració, per tal de 
garantir que s'adeqüe a les lleis vigents sobre educació. La proposta del Projecte educatiu 
de  centre  és  elaborada per  l'Equip  Directiu  d'acord  amb les  directrius  establertes  pel 
Consell Escolar, les propostes realitzades pel Claustre, els departaments i l'AMPA i es 
tenen en consideració les aportacions de la Junta de Delegats d'alumnes. Este document 
el redacta l'Equip Directiu, l'aprova el Director/a i la seua avaluació li correspon al Consell 
Escolar.

2. ANÀLISI DEL CONTEXT

2.1 Marc Legal

Per a la redacció del PEC de l'IES Albal ens hem basat en:

• La Constitució Espanyola
• L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana
• La LODE: Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació
• La LOE: Llei Orgànica 2/2006 del 3 de maig d'Educació
• La LOMCE: Llei Orgànica 8/2013 per a la Millora de la Qualitat Educativa, del 9 de 

decembre d'Educació
• El ROF: Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d'Educació Secundària. 

Decret 252/2019, del 29 de novembre
• LLEI 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el 

plurilingüisme en el sistema educatiu valencià.
• Llei 4/1983 d'Ús i Ensenyament del valencià
• Decret 39/2008, de 4 d'abril, sobre Drets i Deures dels alumnes.
• Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, 

per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el  funcionament dels 
centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 
2020-2021.

• RESOLUCIÓ  de  31  de  juliol  de  2020,  del  secretari  autonòmic  d’Educació  i 
Investigació,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  sobre  ordenació  acadèmica  i 
d’organització de l’activitat  docent  dels centres de la  Comunitat  Valenciana que 
durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de 
grau mitjà i de grau superior.
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2.2 Breu història de l'IES Albal

L’IES Albal es creà l’any 2004 per a donar resposta a les necessitats educatives de 
la  població  d’Albal  i  Beniparrell.  El  setembre  del  2004  inicià  el  primer  curs  amb 400 
alumnes i  60 professors;  setze anys després del  seu naixement,  comptem amb 1070 
alumnes  i  110  professors.  Aquest  creixement  espectacular  s’explica  pel  fet  que 
pràcticament el 100% d’alumnes de secundària i batxillerat d’Albal i Beniparrell assisteixen 
a l’IES Albal. El treball del claustre i la gestió dels equips directius han dotat al centre  
d’una  personalitat  pròpia.  Es  un  centre  que  destaca  per  l’Atenció  a  la  Diversitat,  la 
implementació d’un programa plurilingüe i la participació en projectes europeus.

Tot i que nosaltres valorem el creixement del centre com un èxit de l’escola pública, 
en la mesura que famílies d’Albal i Beniparrell que podrien portar els seus fills a centres 
privats opten per matricular-los a l’IES Albal (per no parlar de la demanada de places de 
poblacions limítrofs), no podem deixar d’assenyalar que paguem un preu molt alt per este 
èxit:  el  centre està massificat,  al  límit de la seua capacitat. Tenim un seriós problema 
d’espai: ens falten aules per ubicar grups i les zones comuns s’han quedat menudes.

Esta problemàtica ha fet que, després de plantejar en múltiples ocasions la situació  
a l'Administració i no trobar massa solucions, el centre haja hagut d'afrontar des del curs  
17-18 una important reestructuració horària.  Actualment continuem tenint  estructurat el 
centre en tres modalitats horàries diferents: 1r, 2n i 3r ESO (horari partit:  5 matins i 3 
vesprades), horari matutí (4t, 1r BATX, 2n BAT, CFGM i CFGS) i horari vespertí (4t, 1r  
BATX i 2n BAT). A més a més, s'han instal·lat 4 mòduls prefabricats a un espai del pati  
per a intentar pal·liar el problema de la falta d'espai.

 Per a este curs 2020-21 s’ha produït una modificació de l’adscripció de l’alumnat 
del  col·legi  Blasco Ibáñez de Beniparrell.  Este canvi  ha significat  que este curs ja no  
tinguem alumnat de 1r  d’ESO de Beniparrell i que en els pròxims 3-4 cursos tindrem al 
voltant d’un 70 alumnes menys.  Però eixa circumstància no soluciona el  problema de 
massificació que hi ha al centre, raó per la qual ja va endavant el projecte d’un nou centre  
(curs 2022-2023).
 
2.3 Entorn Socioeconòmic i cultural

Albal  i  Beniparrell  són  dos poblacions  de  parla  valenciana  de  l'Horta  Sud. 
L’economia tradicional  descansava sobre l’agricultura,  però des dels  anys huitanta,  el 
principal motor econòmic d’ambdós pobles és la industria. Vora 2000 veïns té Beniparrell,  
mentre que Albal suma 16.000.

A nivell demogràfic, cal destacar dos moments històrics que ajuden a entendre la  
realitat  present  del  nostre  centre.  Un  és  la  forta  immigració  interior  que  va  rebre  la 
comarca durant la dècada dels seixanta, a resultes de la qual Albal quasi doblà el seu 
cens (4.784h-7.023h).  Els  nets d’aquells  immigrants castellanoparlants són els actuals 
alumnes del centre, i, tot i  que valencians de naixement, no sempre empren la nostra 
llengua com a vehicle de comunicació social. Per eixe motiu, la normalització del valencià,  
si més no dins del centre, és una de les línies mestres del nostre projecte de direcció.  
L’altre moment és l’última dècada del  S.XX i  els primers anys del  XXI;  a recer  de la 
bombolla immobiliària  que empenta la  construcció  en el  terme i  impulsà el  sector  del  
moble,  Albal  passà  de  8000  a  14000  habitants  en  només  deu  anys;  en  Beniparrell 
l’increment  del  cens fou  més mesurat.  La  deixant  d’aquell  creixement,  frenat  en  este 
moment per la crisi econòmica, ha permès a Albal a abastar els 16.029 habitants. Este 
transformació demogràfica de les poblacions adscrites explica, en gran part, el creixement 
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desmesurat del nostre centre.

Hui en dia l’economia de la comarca descansa en l'agricultura, en la petita i mitjana 
empresa  que  ocupa  els  polígons,  i  en  els  serveis.  La  construcció  està  encara  prou 
paralitzada. El nivell econòmic d’ambdós poblacions correspon, per tant, al d’una classe 
mitjana treballadora que ha patit  els efectes de la crisi  en forma de pèrdua de poder 
adquisitiu. Ara bé, si el nivell econòmic el podem qualificar de mitjà, el nivell cultural, en 
canvi,  és  baix.  Hem  de  comptar  amb  aquest  fet  sociològic  a  l’hora  de  plantejar  les 
solucions que podem implementar per millorar la formació dels nostres alumnes.

2.4 Tipologia de l'alumnat i problemàtica

El  gruix  de  l’alumnat  del  centre  procedeix  d’Albal;  un  petit  percentatge  ve  de 
Beniparrell (este curs, 50 alumnes). Durant diferents anys presentàvem una classificació 
de l’alumnat en quatre grups i el percentatge d’alumnes en cada grup s’havia congelat en  
els últims anys com en una foto fixa. Després de l’aplicació dels diferents plans de millora, 
la imatge del centre ha canviat favorablement i el que trobem és:

a) Un primer grup (50%) d’alumnes treballadors, amb motivació per l’estudi, als  
quals cal estimular presentant-los nous reptes. (Increment del 10%).

b)  Un  segon  grup  (40%)  d’alumnes  que  necessiten  un  suport  permanent  de  
pares, tutors i professors perquè es comporten adequadament i progressen en els 
estudis, controlar el seu treball tant a l’aula com a casa.

c) Un tercer grup (8-9%) d’alumnes que rebutgen el sistema educatiu, i que, si  
funcionen, és gràcies a mesures especials,  algunes de caràcter coercitiu.  Este  
alumnat sotmet el professorat a un esforç esgotador, sovint sense recompensa.  
Part  important  dels  recursos  del  centre  es  dediquen  a  ells.  (En  este  grup  el  
percentatge ha disminuït de forma considerable entre 10 i 15 punts).

d) Finalment, un petit  grup d’alumnes (1%) absentistes que malgrat l’ajuda i la  
insistència del centre i de serveis socials, no s’adapta al sistema educatiu.

Els problemes més greus amb què ens trobem amb l'alumnat de l'ESO són:

• Mancança d'hàbits d'estudi i de tècniques de treball.

• Mancança de motivació i  menyspreu per l’esforç acadèmic que deriva en 
actituds contràries a les normes de convivència del centre.

• Carència d'habilitats socials.

• Augment d'alumnat amb necessitats de compensació educativa (NEE).

• Augment d’alumnat procedent de famílies desestructurades que demanda 
un treball constant amb Serveis socials i SEAFI.

• Desorientació per absència de tutela a casa. En estos casos l’institut tampoc 
troba la col·laboració de les famílies per reconduir la situació.

• Augment d’alumnat amb patologies relacionades amb trastorns de conducta 
i amb tractament mèdic que són atesos per l’USMIA.

• Augment  de  l’alumnat  amb  problemes  de  tabaquisme  i  drogoaddicció,  i  
altres comportaments associats al món de les drogues. Són alumnes que 
presenta habitualment greus problemes de conducta.

• Augment d’incidències amb patrons de bullying i ciberbullying que reclamen 
molta atenció específica en la detecció i la solució.
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Tota  esta  casuística  ens  reafirma  en  la  voluntat  de  mantenir  i  impulsar  els 
programes d'atenció a la diversitat i d'educació compensatòria que té el centre. També 
ens  mostra  la  necessitat  de  continuar  amb la  formació  en tècniques de resolució  de 
conflictes,  així  com  la  conveniència  de  potenciar  l’equip  de  mediació  i  reclamar  a 
l’Administració una inversió més generosa en recursos humans per atendre als alumnes 
de manera adequada.

Pel que fa als resultats acadèmics, l'índex de fracàs escolar es situa en un 15-20% 
a 1r d’ESO, un 15-20% a 2n, un 15% a 3r i un 10% a 4t; són xifres positives que ens 
parlen d’una disminució considerable d’alumnes que no superen el nivell (en el curs 12-13 
estàvem al voltant del 36% al primer cicle d’ESO, el 28% a 3r ESO i el 20% a 4t) però  
hem de estar-nos alerta, perquè continuen sent molt altes. En el Batxillerat els resultats 
són satisfactoris, prenent com a referència els resultats de les PAU on l’índex d’aptes 
frega el 100% i en CF els resultats són molt dispars i cal tenir en compte molts factors.

La millora dels resultats, és cert, indica que les mesures adoptades han funcionat i  
per tant hem de seguir per eixe camí, però som conscients que hem d’explorar altres vies 
de solució com ara la formació del  professorat,  la recerca d’estratègies pedagògiques 
diferents, i el treball amb noves metodologies que permeten els nostres alumnes finalitzar 
l'ESO assolint les competències clau.

2. 5 Oferta Educativa

El catàleg del centre és de 29 unitats de Secundària, 6 Batxillerats i 4 de Cicles 
Formatius. Però la nostra oferta educativa és per a este any:

NIVELL EDUCATIU UNITATS

BATXILLERAT 8

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

33

CICLES FORMATIUS
Grau Mitjà
T. Instal·lacions Elèctriques i 
Automàtiques

2

Grau Superior
TS Sistemes Electrotècnics i Automatitzats

2

El centre té reconegut des de l'any 2005-2006 el  PDC (actual PMAR i PR4), en 
l'any  2008-09  el  programa  INTEGRA (amb  l'ajuda  d'una  treballadora  social  de 
l'Ajuntament que ens permet atendre els alumnes repetidors de 2n ESO i 1r ESO sense 
expectativa de futur) (actual PAC) i està considerat com a Centre Plurilingüe ja que l'any 
2009-2010 encetàrem el nostre Programa Plurilingüe en ESO. És un programa del qual 
estem molt orgullosos. Pensem que ha aportat moltes coses positives al centre; sense 
dubte,  és  la  millor  carta  de  presentació  que  pot  tindre  l'IES  Albal.  I  a  més  a  més 
representa per al professorat del centre un model en el qual inspirar-se. L’excel·lència de  
estos  grups  no  rau  en  les  altes  capacitats  intel·lectuals  dels  seus  alumnes.  Estem 
convençuts que en la bona trajectòria dels grups plurilingües intervenen altres factors. Als 
grups plurilingües trobem alumnes amb bons hàbits de treball, amb bons comportaments 
a l’aula, amb una positiva actitud davant del treball i amb motivació per aprendre, virtuts 
que sense dubte venen reforçades des de casa per les seues famílies les quals, en la 
mesura que s’impliquen i es preocupen per l’educació dels seus fills, valoren de manera 
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positiva el treball del centre i es mostren col·laboradores amb el professorat. Són estos 
factors, sobretot, els que expliquen el bon rendiment dels grups plurilingües. Per tant, en 
les mesures que hem de posar en marxa per tal de millorar els resultats del centre, hem 
d'apostar per propostes que conduïsquen a estendre entre els grups no plurilingües eixes 
virtuts  que  acabem  d'assenyalar.  La  idea  és,  per  tant,  continuar  amb  el  programa 
plurilingüe  reforçant-lo,  però,  això  sí,  sense  desatendre  els  altres  grups.  No  podem 
consentir que a l’institut s’instal·len dos vies educatives de distinta velocitat.

Este  compromís  amb  el  Programa  Plurilingüe  és  compartit  per  la  majoria  del 
Claustre, raó per la qual el nostre professorat continua formant-se en llengües a traves 
dels cursos de formació en Metodologia CLIL i en diversos programes d'aprenentatge i 
perfeccionament de llengües estrangeres (Cursos Escola Oficial d'idiomes, cursos online 
de  la  Conselleria  d'educació,  cursos  UNED,  formació  del  professorat  en  Regne  Unit,  
França, Finlàndia, Islàndia i Alemanya dins del Programa Erasmus+ K1).

Relacionat  amb el  tema del  Plurilingüisme, el  centre ha portat  endavant  també 
diferents  Programes  Europeus:  Programa  Multilateral  Comenius,  Programa  Europeu 
d'Ajudants lingüístics i actualment treballa en projectes dins del Programa Erasmus+ (K1 
K2).  Professors  i  alumnes  s’involucren  en  estos  programes  que  plasmen  la  idea  del  
plurilingüisme en una experiència viva que li dona sentit, i que alhora ajuden a millorar la  
competència oral en les llengües estrangeres. Lògicament, apostem per impulsar estos 
programes europeus de manera directa, obrint el nostre poble a Europa, i contribuint així a 
elevar el nivell cultural de la població.

En resum, el centre ofereix este curs diversos programes d’Atenció a la Diversitat i 
Educació Compensatòria, molts d’ells en el marc del PAM. Concretament:

• 1r ESO: Tots els grups de 1r ESO treballen per àmbits i amb codocència
• 2n ESO: 1 grup Àmbits
• 2n ESO: 1 grup PAC vinculat a un projecte de fusta (des de 2008-09)
• Programa PAE-FSE: 4 grups 1r i 2n ESO
• 3r ESO: 2 grups PMAR (PDC des de 2005-06)
• 4t ESO: 2 grups PR4 (PDC des de 2005-06)
• Programa Plurilingüe des del curs 2009-10
• Programes Europeus Comenius i ERASMUS+ KA1 i KA2 des del curs 2008- 

09.

2.6 El centre i els seus equipaments

Els edificis de l’institut estan situats en una parcel·la quadrada de 17.500 m2, dels  
quals al voltant de 7.000 són de superfície útil construïda. El centre disposa dels següents 
equipaments:

• 28 aules. (Habilitades des del curs 2011-12 com aules matèria i dotades 
amb un  projector, ordinador, i moltes d’elles amb altaveus. Este curs per 
necessitats de la pandèmia han tingut que tornar a ser aules grup)

•  3 aules d'informàtica (25 ordinadors)
• 1 biblioteca
• 1 sala gran d'usos múltiples                            
• 2 laboratoris de física i química
• 1 laboratori de biologia
• 2 aules de tecnologia d'ESO i 1 de Batxillerat
• 2 aules de música
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• 4 aules prefabricades
• 2 aules de dibuix i 1 aula de dibuix tècnic
• 1 gimnàs
• 1 trinquet i 1 galotxa
• 4 tallers de cicles formatius
• 1 cafeteria
• 2 pistes de bàsquet i/o de futbet
• 1 hivernacle

* Excepcionalment, este curs algunes de les aules específiques s’han convertit en 
aules  grup  per  poder  assegurar  la  pressencialitat  de  tots  els  grups  de  1r  ESO i  2n 
Batxillerat.

El centre presenta deficiències funcionals d’origen:

• Una distribució d’espais poc estudiada. Hi ha massa distància entre la zona 
de despatxos i les aules, la qual cosa dificulta el control de l’alumnat.

• Capacitat  insuficient  per  a  la  població  escolar.  La  mancança  d’aules  ha 
saturat altres espais (departaments, biblioteca, sala multiusos) emprats ara 
per acollir grups. Les aules específiques (informàtica, música o tecnologia) 
no  acullen  la  demanda  d’estes  assignatures.  Les  saletes  de  visita  són 
insuficients.

• Instal·lacions poc eficients que generen despeses innecessàries.

Equipament tecnològic i ús de les TICs

El centre presenta un bon equipament tecnològic i informàtic, tanmateix ara mateix 
resulta escàs degut al volum d’alumnat i professorat:

• Connexió a Internet a totes les aules i Departaments
• Connexió wifi sala professorat, multiusos i biblioteca
• 3 aules d’informàtica
• 5 ordinadors a la Biblioteca
• 10 ordinadors sala professorat
• Aules dotades amb ordinadors i  projectors;  algunes amb pissarres digitals.  Açò 

afavoreix que les TIC esdevinguen un recurs metodològic important en la pràctica 
docent.

• Departaments amb ordinadors i ordinadors portàtils.

A nivell d’organització i gestió, el mitjà de comunicació intern més habitual és el 
correu electrònic. El sistema de comunicació amb les famílies és la web ITACA Família i  
l'App del centre (gestionada per l'AMPA, però que disposa d'una pestanya per al centre).
També  este  curs,  després  de  viure  la  situació  de  la  pandèmia,  s’està  impulsant 
l’ensenyament  on-line  mitjançant  la  plataforma  AULES  (plataforma  que  ens  permet 
treballar en un entorn digital molt més segur i respectuós amb la nova legislació sobre la 
protecció de dades).

I a nivell de difusió i per tall de mantenir una relació més estreta amb les famílies i  
amb l'entorn, el centre disposa d'una pàgina web molt viva, amb actualitzacions constants 
que arrepleguen les notícies i activitats de l’institut; dos pantalles de TV, una instal·lada al 
hall, junt a secretaria, i un altra a la sala de professors, que contribueixen a fer arribar  
tothom eixes informacions i un compte en twitter (#ies_albal) i un altre en instangram.
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Recursos humans

Este curs 2020-21 l’IES Albal compta amb un Claustre de 110 professors dels 
quals un 60% és professorat definitiu i al voltant d’un 20% repetixen al centre, xifra que fa  
que al voltant del 80% de la plantilla siga prou estable. Esta és una de les fortaleses del  
centre que atorga confiança a l’hora d’encetar nous projectes perquè es pot comptar amb 
el suport del claustre.

On hi ha una carència de recursos humans dramàtica és en el PAS: sols disposem 
de dues administratives, insuficients per traure endavant la feina que genera el centre de 
maig a novembre, i dos conserges, que pel volum d'alumnat del centre en horari de 8:00 
-17:00 h, fan el seu treball en la franja matutina bàsicament, on inclús a determinades 
hores del dia, són poques. I amb eixe horari per a les dos conserges ens trobem que no 
tenim cap conserge en l'horari vespertí i els membres de l’equip directiu estan fent les 
tasques del PAS.

3. ORGANIGRAMA DEL CENTRE
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ORGANIGRAMA IES ALBAL
ÒRGANS 

UNIPERSONALS ÒRGANS COL·LEGIATS

DIRECTORA

Cristina Peris

VICEDIRECTORA

Carmen Martín

CAP D'ESTUDIS 1

Jesús Mollà

CAP D'ESTUDIS 2

Silvia Martín

SECRETÀRIA

Geni Cerveró

VICESECRETÀRI

Joan Martí

COORDINADOR 1r/2n 
ESO

Javi Rubio

COORDINADORA 3r/4t 
ESO

Laura Esparcia

PERSONAL 
D’ADMINISTRACIÓ I 

SERVEIS
Felisa de la Torre
Francisca Suñer

AMPA
Presidenta:

Rosa

CLAUSTRE DE PROFESSORS
DEPARTAMENTS

CIÈNCIES SOCIALS
Amparo Rovira

LLENGUA I LIT. 
CASTELLANA

 Cristina Soler
VALENCIÀ

 Ángela Busó
ANGLÈS
Laura Esparcia

FRANCÉS
Susa Baldoví

FILOSOFIA
Javi Rubio

EDUCACIÓ FÍSICA
Amparo Ballester

PLÀSTICA I VISUAL
Xelo Puertes

 MÚSICA
Genaro Aviñó

RELIGIÓ
Mª José González

MATEMÀTIQUES
Lucía Puchalt

CIÈNCIES NATURALS
Amparo Caballer

 TECNOLOGIA
 Estrella Reyes

FÍSICA I QUÍMICA
Juan José Villanueva

ORIENTACIÓ
Beatriz Lloret

LLATÍ
Mª Jesús Yago

ELECTRICITAT I 
ELECTRÒNICA
Ximo Guerola

ECONOMIA
Xavi Costa

INFORMÀTICA
Vicent Aracil

ESTUDIS
• ESO
• BATXILLERAT D’HUMANITATS I 

CIÈNCIES SOCIALS
• BATXILLERAT DE CIÈNCIES DE LA 

NATURA I LA SALUT
• CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 

D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I 
AUTOMÀTIQUES

• CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR 
D'AUTOMATISMES I ROBÒTICA
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 4. VALORS, OBJECTIUS I PRIORITATS D'ACTUACIÓ

4.1 Principis d'identitat i valors del nostre centre

1. Centre públic, aconfessional i no sexista

Reafirmem la voluntat de ser un centre públic i compartim la idea que l’ensenyament 
és un servei a la societat en què vivim i on té cabuda tothom. Al mateix temps les nostres  
actuacions  estaran  d’acord  amb  el  principi  de  laïcitat  propugnat  per  la  Constitució 
Espanyola. A més, el principi d’igualtat i no discriminació cap als dos sexes estarà present 
en totes les tasques i objectius del centre.

2. Educació integral

Volem aconseguir una educació integral que desenvolupe la personalitat de l’individu 
a  través  de  l’educació  en  valors.  Activarem  metodologies  que  desenvolupen  les 
competències  personals,  acadèmiques i  professionals  com un mitjà  per  aconseguir  la 
formació personalitzada i integral de l’alumnat.

3. Pluralitat, tolerància i no discriminació

Pretenem formar persones amb esperit crític i reflexiu on qualsevol puga expressar-
se amb llibertat. Promourem la cultura de la pau basada en el respecte mutu, utilitzant el  
diàleg com a mitjà per resoldre els conflictes interpersonals.  La nostra filosofia serà el  
respecte a la diversitat, la igualtat d’oportunitats i el rebuig a tot tipus de discriminació.

4. Centre inclusiu

El  nostre  model  serà  el  d’una  educació  inclusiva.  Tota  la  comunitat  educativa 
vetllarem perquè l’alumnat tinga al centre el seu espai i així poder desenvolupar-se com a 
persona (aspecte físic, intel·lectual i emocional), independentment de les seues capacitats 
i  interessos.  El  centre  s’adaptarà  tant  a  nivell  físic,  desfent  barreres,  com en  el  seu 
desenvolupament personal.

5. Centre valencià i plurilingüe

Promourem el coneixement i la valoració del nostre patrimoni cultural com a signe 
d’identitat. Afavorirem el coneixement de la llengua pròpia com a punt de partida per obrir-
nos a altres llengües europees i  al  món, entenent que l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres constituïx  un instrument fonamental  per  als  nostres  alumnes per  a  poder 
enfrontar-se a les exigències del món contemporani.

6. Respectuós amb la salut i el medi ambient

Treballarem amb l’alumnat els hàbits esportius, de salut, d’alimentació i d’higiene que 
ajuden a la formació integral de la persona. Potenciarem actituds diàries de respecte a 
l’entorn reduint els impactes negatius de les nostres accions sobre la natura i contribuint a 
la defensa, conservació i millora del medi ambient.
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7. Centre innovador i de qualitat

Perseguim que  el  nostre  alumnat  tinga  una  bona  educació  i  una  bona  formació 
acadèmica de manera que en finalitzar cadascuna de les etapes, els permeta continuar la 
seua  vida  laboral  i  personal  amb èxit.  Tenim capacitat  d’innovació  permanent,  estem 
oberts a totes les idees que optimitzen el funcionament del centre i augmenten el nivell de  
qualitat.

8. Democràtic, participatiu i solidari

Un centre basat en el compromís i la col·laboració entre les persones. Buscarem el 
foment de les relacions amb l’entorn (ajuntament, ONGs, centres socials...) afavorint la 
participació de tots els sectors de la comunitat educativa amb el compromís de tots per 
construir una convivència més justa i solidària.

9. Responsabilitat

Creguem en el valor de la responsabilitat sobre cadascuna de les pròpies accions, a 
més de la importància de l’estudi, el treball i la superació personal per a aconseguir les 
metes projectades.

10. El treball en equip

La  participació  activa  i  l’esforç  compartit  de  tots  els  membres  de  la  comunitat 
educativa serà l’instrument més adient per a poder aconseguir els nostres objectius.  

4.2 Objectius

Partint d'estos valors plantegem uns objectius molt bàsics que es poden resumir en 
estos quatre:

• Volem ser un centre amb bona convivència, amb millors resultats acadèmics 
i major implicació de les famílies.

• Volem desenvolupar la competència digital, cultural i el domini de diferents 
llengües europees.

• Volem formar ciutadans integrats en la societat, en el món laboral i preparar-
los per afrontar els reptes de les societats modernes de l’Europa del segle 
XXI  i  per  a  ser  capaços  de  participar  en  la  construcció  d’una  societat 
democràtica.  

• Volem disposar dels suficients recursos humans i materials per poder dur a 
terme totes estes visions.

4.3 Prioritats d'actuació

I  intentar  aconseguir  els  objectius  anteriors  ens  porta  a  prioritzar  les  nostres 
actuacions en unes línies molt concretes:

a) Coordinació i Organització del centre

• PLA DE TRANSICIÓ: Revisar anualment i desenvolupar el Pla de Transició 
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per a aconseguir una major coordinació amb els centres de Primària adscrits 
a l'IES Albal.

• PLA DE CONVIVÈNCIA:

◦ Revisió  anual  el  Pla  de  Convivència  per  a  adaptar-lo  a  les  diferents 
circumstàncies que van sorgint.

◦ Continuar treballant amb el Programa Pigmalió / Aula seguiment (“Tutor 
personal”) per a disminuir l'índex de conflictivitat al centre i augmentar 
l'èxit  acadèmic,  donant  suport  personal  a  l'alumnat  amb  dificultats 
d'aprenentatge  i  a  l'alumnat  que  presenta  conductes  contràries  a  les 
normes  de  convivència  a  través  de  l'assignació  de  tutories 
individualitzades  i  l'ajuda  d'alumnat  major.  (Coordina  coordinadora  de 
convivència)

◦ Manteniment de l' aula de convivència. Esta és una mesura que es du 
aplicant  al  centre ja  fa  uns anys i  que permet evitar  que determinats 
alumnes no acaben amb un expedient disciplinari.

◦ Foment de l'Equip de Mediació.
◦ Treball coordinat de la Comissió de Convivència.
◦ Treball de la Coordinadora de convivència.
◦ Treball amb l'educador de l'Ajuntament d'Albal dins del projecte "Imagina 

Albal". Aula de Treball per al alumnes expulsats.
◦ Treball amb el Centre d'inserció socio-laboral «Parke-Massanassa I»

• PLA DE MILLORA:  Dissenyar i portar a la pràctica un Pla de Millora de la 
qualitat  a  l'IES  Albal  (xarxa  de  centres  de  qualitat  de  la  Conselleria 
d'Educació) que servix de base per a la redacció del PAM i revisió anual 
d'este Pla.

• Revisió  anual  del  PROJECTE  EDUCATIU  DEL  CENTRE  (PEC),  per 
adaptar-lo  a  les  diferents  necessitats  del  centre  i  relacionar-lo  amb  el 
desenrotllament del currículum.

• PLA D'ACCIÓ TUTORIAL: Amb un treball de col·laboració molt estreta amb 
el  Departament  d'Orientació,  mantenir  un  ampli  Pla  d'Acció  Tutorial  que 
fomente i done suport al treball dels tutors i intente cobrir les necessitats dels 
alumnes en els diferents nivells, i que intente donar l'orientació i el suport 
necessari tant als alumnes com a les seues famílies.

• Revisió del REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR (RRI) per a adequar-lo a 
les  noves circumstàncies,  entre  altres  motius  per  la  nova reestructuració 
horaria del centre, que es presenten i fer-lo el més efectiu possible.

• Dinamitzar  el  Consell  Escolar  i  donar  a  conéixer  el  seu  treball  amb  la 
intenció de fomentar la participació dels alumnes i de les seues famílies en 
este òrgan.

• Dinamitzar l'Assemblea de Delegats del centre i fomentar la participació dels 
alumnes.

• Continuar treballant en diferents propostes per a gestionar eficientment els 
recursos (revisió de totes les instal·lacions de llum, aigua i gas del centre i 
instal·lar  mecanismes  que  permeten  un  ús  més  responsable)  i  per  a 
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fomentar la cultura del  reciclatge entre els alumnes. Continuem treballant 
este any, dins de les accions del PAM, amb un projecte d'Ecoauditoria i amb 
el projecte 50/50: Aprenent a ser ciutadans sostenibles.

• Encetar un projecte per a l’excel·lència «Making Future. Fent futur» amb la 
participació de pares i mares. (No està clar que la situació de pandèmia ens 
ho permeta).

  b) Plantejaments pedagògics i processos d'ensenyament i aprenentatge    
     dels alumnes

• Revisar constantment la nostra oferta educativa i intentar adaptar-la a les 
demandes de la comunitat educativa. (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius; 
revisió i ampliació del programa plurilingüe). (Veure document Estructura del 
PAM i “Programes del centre 2020-21)

• Disseny de mesures especials per a l'alumnat de 1r ESO i 2n ESO (Grup de 
recursos  extraordinaris  /  Projecte  Ajuntament  Albal-Col·lectiu  El  Parke, 
treball per àmbits, grup PAC, etc.) amb la finalitat de reduir el fracàs escolar,  
reduir  l'absentisme  i  millorar  els  resultats  acadèmics.  Implementació  de 
treball per àmbits i codocència en 1r ESO.

• Revisió  anual  del  PAM  i  ampliació  de  les  seues  actuacions  que  poden 
repercutir en una millora per al centre i en la millora dels resultats acadèmics 
dels alumnes. (Veure document Estructura del PAM)

• Compliment  del  PROJECTE  LINGÜÍSTIC  DE  CENTRE  on  clarifiquen  el 
model lingüístic de centre que volem. (Elaborat el curs 18-19). Pendent de la  
normativa per a implementar-lo de forma generalitzada.

• Fomentar  la  coordinació  i  el  treball  cooperatiu  entre  els  Departaments, 
Equips Docents, Equip Directiu, etc.

• Mantenir un PLA ANUAL DE FORMACIÓ per al professorat que permeta fer 
front a les necessitats que es van plantejant al centre.

• Fomentar  la  innovació  al  centre.  Impulsar  la  implantació  de  les  noves 
tecnologies i de noves metodologies de treball que ens poden ajudar a ser  
més competents els docents i, per tant, a fer més competents als nostres 
alumnes. Formar-nos en la plataforma Aules i continuar amb el projecte AMT 
(Aula mòbil de tablets).

     c) Àmbit relacional i extensió cultural

• Continuar portant endavant tot el procés d'Internacionalització en el que està 
immers l'IES Albal, tant per als alumnes com per als professors. Participació 
en els programes Erasmus + (Accions KA1 i KA2), fomentar els intercanvis, 
ser centre d'acollida de voluntaris europeus, etc.

• Treballar  conjuntament amb l'AMPA per a fomentar la participació de les 
famílies (fer publicitat del treball de l'AMPA, organitzar activitats conjuntes 
per a les famílies, etc.).
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• Mantenir  una col·laboració  molt  estreta  amb els  Ajuntaments  de les  dos 
poblacions  i  diferents  ONGs  i  Associacions  de  la  població  d'Albal  i 
Beniparrell que ens permeten millorar les actuacions que podem dur a terme 
entre  els  alumnes  (activitats  extraescolars,  col·laboracions  entre 
professionals,  etc.).  Acords  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Albal  i 
l'Associació d'agricultura biològica “Del camp a la taula” dins del Programa 
d'Aula Compartida (PAC).

Respecte a l'Ajuntament d'Albal, cal destacar que, des d'un principi existix un acord 
d'utilització de les instal·lacions esportives del centre per a realitzar activitats esportives  a 
les  vesprades.  A  canvi  l'Ajuntament  es  fa  càrrec  de  la  neteja  d'estes  instal·lacions  i 
col·labora  en  el  manteniment  de  les  citades  infraestructures.  També  l'Ajuntament 
col·labora al PAC amb la presència (15 hores a la setmana) d'una tècnica de joventut  
especialista en adolescents en risc d'exclusió social.

L'Ajuntament d'Albal col·labora econòmicament en la realització de tallers adreçats 
a  l'alumnat,  inclosos  dins  del  programa  d'activitats  extraescolars,  sobre  prevenció 
d'addiccions, violència de gènere, ciberbulling, etc.

5. CRITERIS BÀSICS D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CENTRE

* CRITERIS ELABORACIÓ D'HORARIS

NORMATIVA. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

* Llei Orgànica 8/2013. Article 132

* Orde d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la qual  
s'establixen els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els 
centres  docents  de  la  Comunitat  Valenciana  que  impartixen  ensenyances  d'Educació 
Infantil,  Educació  Primària,  Educació  Secundària  Obligatòria,  Formació  Professional, 
Batxillerat, ensenyaments artístics i ensenyament d'idiomes (DOGV 18.06.1998).

* Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel la qual establix el currículum i desplega  
l'ordenació general  de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat 
Valenciana.

* Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, per  
la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que 
imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021.

* RESOLUCIÓ de 31 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació,  
per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat  
docent  dels  centres  de  la  Comunitat  Valenciana  que  durant  el  curs  2019-2020 
impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de grau mitjà i de grau superior.

HORARI GENERAL DEL CENTRE

A partir de la normativa anterior els criteris que deuen regir l'horari general del 
centre són:
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a) S'establirà  un màxim de huit  períodes lectius diaris  per  a  cada una de les  
ensenyances, de dilluns a divendres.

b) Després de cada dos o tres períodes lectius hi haurà un període de descans de 
vint minuts com a mínim.

c) Les hores lectives tindran una duració mínima de 50 minuts al mati i  de 45  
minuts a la vesprada.

* El problema de la massificació del centre ens ha abocat a tindre que combinar tres 
modalitats  d'horari  diferents  i  sol·licitar  a  la  Direcció  Territorial  la  seua  corresponent  
autorització. (Veure horari especial centre)

Per altra part, els criteris pedagògics, que el Claustre ha aprovat i que apareixen 
en la Programació General Anual (PGA) són:

1.  Les matèries, àmbits i mòduls es distribuiran adequada i equilibradament al llarg de 
cada sessió diària.

2.  Les matèries,  àmbits i  mòduls als quals corresponguen dos o tres períodes lectius 
setmanals no podran ser impartides en dies consecutius. Distribució equilibrada de les 
hores de cada matèria al llarg de la setmana.

3. Alternança en la distribució de les hores de la matèria per a evitar que es puguen 
impartir més d´una en un mateix dia. No hi haurà dos o més períodes lectius diaris de la  
mateixa matèria, a excepció de les matèries que tinguen un caràcter eminentment pràctic 
(aquest  és  el  cas  de l´assignatura  d´Educació  Física).  Les matèries  optatives  podran 
tindre, a este efecte, un tractament especial d´acord amb les seues característiques.

4.  En l´Educació Secundària  Obligatòria,  l´horari  de l´alumnat no inclourà en cap cas 
hores liures intercalades en el seu horari lectiu.

5. Simultaneïtat de les diferents matèries optatives i reforços d´instrumentals per nivells.

6. Respectar al màxim l´elecció de matèries optatives i de modalitat.

7. En 1r ESO àmbits, PMAR, PR4 i  grups PAC/Íntegra de 2n ESO les sessions d´un 
mateix àmbit podran comprendre dues hores consecutives.

8. Repartiment òptim en l´elaboració de l´horari de l´alumnat amb necessitats educatives 
especials.

9. Respectar la decisió dels equips docents sobre l´alumnat proposat per a l'aplicació de 
mesures d´atenció a la diversitat.

10. Sempre que les circumstàncies ens ho permeten s'intentarà que un mateix grup no 
tinga la mateixa assignatura a les últimes hores.

11. Per poder donar resposta a les opcions triades pels alumnes de Batxillerat, tant del 
mati com de la vesprada, hi ha determinades assignatures que s'impartixen sempre a la 
franja horaria de les 14:50-14:35.
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12. Per poder implementar els àmbits en millors condicions als grups de 1r ESO, i sempre  
que  siga  possible,  les  sessions  d'un  mateix  àmbit  podran  comprendre  dues  hores 
consecutives per poder treballar amb metodologies innovadores.

HORARI DEL PROFESSORAT

• L'horari del professorat s'elaborarà respectant la següent normativa:

- Orde de 29 de juny de 1992 (modificada per l'Orde 75/2013, de 5 de juliol)
- Decret 73/2012 article 2
- Reial Decret Llei 14/2012
- Reial Decret 1364/2010 disposició addicional 2a
- Llei Orgànica 2/2006
- Orde 101/2010, de 27 de desembre

• Es mantindrà la possibilitat de fer una desiderata de la següent forma:

- Marcar 3 hores (no de forma estratègica; per exemple, si es marca la 2a 
           hora d'un dia, s'entendrà la 1a i la 2a hora)

- Poder afegir a la desiderata, en l'apartat observacions, les circumstàncies 
personals, ja que és una mesura que permet conciliar la vida laboral i 

           personal, però tindre en compte que en moltes ocasions sols es pot 
           respectar parcialment i que uns anys ens eixirà millor i altres pitjor.

* CRITERIS ASIGNACIÓ TUTORIES

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

• Resolució de 28 de juliol de 2020, del secretari autonòmic d’Educació i Investigació, 
per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el  funcionament dels 
centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 
2020-2021.

• RESOLUCIÓ  de  31  de  juliol  de  2020,  del  secretari  autonòmic  d’Educació  i 
Investigació,  per  la  qual  es  dicten  instruccions  sobre  ordenació  acadèmica  i 
d’organització de l’activitat  docent  dels centres de la  Comunitat  Valenciana que 
durant el curs 2019-2020 impartisquen cicles de Formació Professional bàsica, de 
grau mitjà i de grau superior.

Tutories. Assignació

1. La tutoria i  l’orientació de l’alumnat formaran part de la funció docent. Les activitats 
orientadores del professorat seran arreplegades en el pla d’acció tutorial.

2.  Cada  grup  d’alumnat  tindrà  un  tutor  o  tutora  que  serà  professorat  amb  dedicació 
completa  i  que  impartisca  una  matèria,  àrea o  mòdul  comú a  tot  l’alumnat  del  grup.  
Únicament en el  supòsit  de la impossibilitat  d’assignar la tutoria a tots els grups d’un 
centre,  podrà  assignar-se  la  tutoria  a  professorat  amb menys de 12 hores  lectives  o 
itinerant. No obstant això, la tutoria dels primers curs d’Educació Secundaria Obligatòria 
serà assignada a professorat amb destinació definitiva en el centre, Per a l’assignació de 
tutories es tindrà en compte l’orde següent:
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a) Professorat amb destinació definitiva.
b) Professorat en expectativa.
c) Professorat en pràctiques.
d) Professorat interí.

3. Una vegada confirmada la plantilla autoritzada per a cada especialitat del professorat, 
el professor tutor o professora tutora serà designat per la direcció del centre, a proposta 
de la direcció d’estudis, d’acord amb els criteris establits prèviament pel claustre.

* PROTOCOL ACTUACIÓ GUÀRDIES

1. Els professors de guàrdia acudirem “TOTS” el més prompte possible a la sala de 
guàrdia, signarem el part de guàrdia i valorarem la situació. Si les circumstàncies ho 
permeten, respectem el que tenim pactat en el nostre quadrant.

* Sempre que les circumstàncies ho permeten a la sala de guàrdia romandrem dos 
professors. Un dels professors s’encarregarà del control de la sala de guardià i l’altre  
farà vigilància dels corredors.

2.  Recorrerem  els  passadissos  de  l’aulari,  sense  oblidar-nos  de  les  aules 
específiques (Tecnologia, Informàtica, Música i EPV), per comprovar que professors i 
alumnes estan dins les aules. Si falta un professor que pensàvem que anava a estar, 
prendrem  les  mesures  que  considerem  oportunes  per  tal  que  els  alumnes  no 
destorben la resta de companys mentre esbrinem què ha passat. En el recorregut pel  
centre, passarem també pel Bar. Allí no poden haver alumnes de Secundària; els de 
Batxillerat poden romandre si nosaltres ho creiem convenient. Si trobem alumnes que 
s’han pelat la classe, els posarem un part d’incidències i els enviarem a la seua aula o 
els tindrem a la sala de guàrdia, si pensem que el temps transcorregut des de l’inici de 
la classe és excessiu.

3. Este curs es crea la figura del professor de guàrdia COVID. És un professor que fa 
la seua guàrdia a la sala de professors i que gestió la incidència si es presenta un 
possible cas de COVID-19.

3. Absències del professorat

Actuacions del professorat que falta:

a)  En  el  cas  d’absències   o  retards  previstos  (visita  mèdica,  viatge 
inajornable, assumpte familiar greu, etc.), s’intentarà avisar a la regidoria d’estudis 
amb la major antelació possible i per escrit (correu electrònic, nota manuscrita, etc) 
perquè el  cap d’estudis  puga anticipar  i  solucionar  les possibles hores de guàrdia 
problemàtiques. Els avisos fets de paraula en els corredors o en la sala de professorat  
no són efectius.

Es deixarà feina preparada per als alumnes (activitats, lectures, etc), podent-se 
fer  extensiva aquesta informació als  companys de guàrdia que hagen de cobrir  la 
nostra absència. La feina es pot enviar per correu electrònic o deixar en la regidoria 
d’estudis. No deixar la feina damunt de la taula de la sala de professors sense advertir  
el cap d’estudis o els companys de guàrdia que es deixa, altrament hi ha possibilitats 
que passe desapercebuda o es perda.

S’avisarà els grups de la nostra absència, advertint-los que tindran feina, posant 
especial èmfasi que hauran de romandre a la seua aula, amb el company de guàrdia  
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que hi acudisca, fent-la. Especial atenció hem de posar en informar els alumnes que 
tenen classe amb nosaltres a primera hora, de manera que puguen optar per quedar-
se a casa i entrar a segona hora, alliberant així les primeres hores guàrdia on només  
tenim dos companys.

b) Si l’absència és imprevista, s’intentarà avisar via telefònica en el mateix 
moment en que es tinga la certesa que es va a faltar i, si fóra possible, enviar correu 
electrònic al cap d’estudis. Si es podem fer aquestes comunicacions abans de les huit 
del matí hi ha més possibilitats que es puguen resoldre les molèsties que causarà la 
nostra absència. També s’ha deixar, si la situació ens ho permet, algunes indicacions 
sobre la feina que poden fer els alumnes eixe dia.  La mateixa recomanació es fa 
extensible  als  retards  imprevistos.  Recordem  que  deixar  feina  posada,  ajuda  els 
companys de guàrdia a ocupar-se dels nostres alumnes i facilita la seua tasca.

Actuacions del professorat de guàrdia davant les faltes del professorat

a)  MOLT  IMPORTANT. Quan  falta  un  professor  els  alumnes  sempre  han 
d’esperar a la porta de la seua aula a que arribe el professor de guàrdia a l'aula i 
que passe llista. Anotarem en un full els alumnes que no estan i més tard el deixarem 
al prestatge del tutor/a del grup perquè li pose la falta.

b) El professorat de guàrdia, davant l’absència d’un company, s’encarregarà  que 
els alumnes facen la feina a l’aula que els toca.  Si  un professor de guàrdia és 
membre  del  departament  de  la  persona  que  falta  i  pot  encarregar-se  de  la  seua 
assignatura,  es  recomanable  que  siga  ell/a  qui  acudisca  a  l’aula.  En  el  cas 
d’assignatures amb aules especials per la naturalesa dels materials que tenen, com 
ara  informàtica  o  tecnologia,  sobretot  si  toca  amb  grups  potencialment  difícils  de 
controlar, el professorat de guàrdia podrà optar per ubicar aquests alumnes en altre 
espai del centre. A aquest efecte, es pot emprar l’aula multiusos, sempre que no estiga 
reservada, així com la cafeteria del centre en l’eventual situació de trobar-se oberta. 
Evidentment, el professorat de guàrdia haurà de romandre amb ells tot el temps.

La mesura de baixar els alumnes al pati és una mesura que s’ha de convertir 
en  excepcional,  i  que,  en  el  cas  que s’aplique,  s’ha  d’aplicar  amb molt  de  rigor, 
respectant aquestes indicacions:

➢ No molestar els companys d’Educació Física. Recordem que el pati 
és també l’aula d’educació física, per tant, cal consultar el quadrant d’utilització del pati  
durant les guàrdies abans de baixar un grup, i tindre després especial cura que els 
alumnes no dificulten la docència dels companys d’educació física.

➢ Assegurar-se  que  els  alumnes  que  es  troben  al  pati  són 
efectivament alumnes dels grups que no tenen professor. La presència d’alumnes 
al pati convida altres alumnes a no entrar en classe i quedar-se a les taules de pic-nic, 
la font o les pistes, camuflats entre els altres companys. Si es detecta aquesta situació 
anormal, cal retornar l’alumne a classe, després de posar-li un part.

➢ Els  alumnes  no  poden  estar  mai  soles  al  pati atès  el  perill  i  les 
molèsties que aquesta situació comporta. Sempre ha d’haver un professor de guàrdia 
com a mínim controlant-los, essent aconsellable que hi haja com a mínim dos quan 
tenim més d’un grup al pati.

c) Quan falte professorat de PT, els alumnes es quedaran als seus grups.
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Actuacions del professorat de guàrdia davant les faltes dels companys de 
guàrdia.

Quan falte professorat de guàrdia  s’aplicaran les seues mesures, i en aquest 
ordre de prioritat:

1. S’incorporarà a la guàrdia el professorat que haja pogut quedar-se alliberat de la 
seua  classe  en  eixa  franja  horària  per  trobar-se  el  seu  grup  en  activitat 
extraescolar, devent d’informar als companys de guàrdia o al cap d’estudis de la 
seua situació de disponibilitat. S’entén que si no cal col·laborar en la guàrdia, 
aquesta incorporació no és necessària.

2. S’incorporarà a l’aulari el professor/a que li toque sala de professors, i ho 
farà encarregant-se en principi de la sala de guàrdia, a menys que entre la resta 
de  professors  de  guàrdia  s’arribe  a  un  acord  diferent  en  atenció  a  les 
assignatures i grups dels quals calga ocupar-se. La zona de despatxos quedarà 
a càrrec del membre de la directiva que tinga guàrdia en eixe moment.

3. Si es dona el cas que falta professorat de guàrdia per atendre la guàrdia, el 
professorat  que  tinga  aula  de  convivència s’incorporarà  a  la  guàrdia, 
quedant-se l’alumnat de l’aula de convivència en la sala de convivència a càrrec 
del personal d’orientació o de la directiva. En última instància, se’ls pot enviar a 
la sala de guàrdia o amb el professor de convivència, al grup que atenga.

4. Si es dona el cas que falta professorat de guàrdia, malgrat haver aplicat les 
recomanacions  anteriors,  s’incorporarà  a  la  guàrdia  el  professorat  amb 
guàrdia  de  biblioteca,  encara  que  no  serà  necessari  que  abandone  la 
Biblioteca,  atès  que  podria  acollir  un  grup  en  aquesta  dependència,  amb 
preferència grups de batxillerat o dels nivells superiors.

5. Si  segueixen faltant  professors de guàrdia,  es revisarà les assignatures que 
s’haja de cobrir. En el cas que falten professors de tallers de valencià, castellà 
o matemàtiques, els companys del departament que tinguen els altres grups 
s’encarregarà d’aquests alumnes.

6. En  el  cas  de  les  assignatures  desdoblades,  el  professorat  de  l’altre 
desdoblament  s’encarregarà de l’altra  part  del  grup,  sempre que prèviament 
haja donat el seu consentiment als companys de guàrdia, i que, per tant, estiga 
avisa’t amb antelació que s’ha d’encarregar d’aquests alumnes. En el cas de les 
absències imprevistes, aquesta mesura no s’aplicarà.

7. En el cas de la  codocència, sempre que falte un dels dos professors, l’altre 
assumirà el grup complet.

8. En el cas que seguisca faltant professorat de guàrdia, el professorat de guàrdia 
disponible  baixarà al pati (a les zones assignades, segons franja horària), o 
l’aula multiusos (si està disponible en eixe moment), o a la cafeteria (en el cas 
que estiga oberta) els grups que s’hagen quedat desatesos, donant prioritat en 
l’aplicació d’aquesta mesura, i en aquest ordre, als grups que no tinguen feina 
posada,  als  que  estiguen  en  aules  temàtiques  de  difícil  control,  com  ara 
tecnologia, o que presenten especial dificultats de control dins d’una aula, com 
els cas dels grups del primer cicle de l’ESO a últimes hores del matí. En cap cas 
es quedarà la sala de guàrdia tancada durant tota la sessió de guàrdia, ni els 
grups del pati, de l’aula multiusos o de la cafeteria desatesos. Els membres de 
la  directiva  que  estiguen  de  guàrdia  s’ocuparan  de  la  zona  de  despatxos, 
podent-se també, excepcionalment, sumar-se a la vigilància dels grups que no 
estan a les aules.
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9. En casos excepcionals, quan la peculiaritat de la situació així ho reclame, es 
demanarà la col·laboració d’aquells professors que tinguen en el seu horari 
una AC. En cap cas aquests professors tenen obligació d’entrar a una aula, si 
no volen, i la seua contribució a la guàrdia serà o bé encarregar-se de la guàrdia 
de la zona de despatxos o bé reforçar els companys que estan al pati,  a la 
multiusos o a la cafeteria controlant els grups que s’han quedat desatesos.

Actuacions del professorat davant les absències de més de tres dies.

• El company/a deixarà al cap d’estudis la feina per als seus grups per als dies 
que vaja a faltar, sempre que la seua situació personal així ho permeta. Si no és 
el  cas,  el  cap d'estudis  demanarà al  cap de departament  feina per  a  eixos 
grups, de manera que el professorat de guàrdia la tinga al seu abast el més 
aviat possible.

• S’informarà als grups que tinguen classe a primera hora perquè sàpien que a 
eixa hora no estarà el professor/a la centre. En el cas que acudisquen a l’IES, 
romandran a la sala multiusos o a la biblioteca sota l’atenció del professorat de 
guàrdia o dels membres de la directiva que estiguen de guàrdia fent la feina 
encomanada.

• Si l'absència està prevista per a un periode de temps superior a tres dies (com 
ara passa quan hi ha un permís, una llicència o quan un company/a té una 
baixa de llarga duració, que Conselleria no cobreix els quinze primers dies), el  
cap de departament o, en el seu defecte, un professor/a del departament amb 
condició de definitiu/va en el centre, es reuniran amb el cap d’estudis i miraran 
de manera consensuada de cobrir les màximes hores de classe de l’horari del 
company/a  absent,  estudiant  les  guàrdies  que  es  poden  atendre,  els 
desdoblaments  que es  poden ajuntar,  els  ajustos  provisionals  d’horaris  dels 
membres  de  departament  que  es  pugen  fer  o  qualsevol  altra  mesura 
excepcional que es puga posar en pràctica i que contribuisca a mantindre la 
programació de les assignatures que imparteix el company/a de baixa.

6. PLANS I PROGRAMES DEL CENTRE

6.1 PLA DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

* Vore Document «Disseny Particular del Programa Lingüístic» / Vore Document Projecte 
Lingüístic de centre.

6.2  DISSENY  PARTICULAR  DELS  PROGRAMES  LINGÜÍSTICS  QUE 
S’APLIQUEN AL CENTRE.

1r ESO: A, B, C, D, E, (PEV), F, G, H (PLURILINGÜE)
2n ESO: A, B, C, D, E, K (PEV) F, G, H (PLURILINGÜE)
3r ESO: A , B, C, PMAR 1, PMAR 2 (PEV) D,E, F, (PLURILINGÜE)
4rt ESO: A, B, C, D, E, PR4 1, PR4 2 (PEV)
1r BATX: PIP
2n BATX: PIP
CF: PIP
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ESTRUCTURA PLURILINGÜE 2020-2021

* Cal aclarir que este curs 2020-21 mantenim la mateixa estructura als grups plurilingües 
que estem fent  des de el  curs 2016-17.  En aquell  moment donada la  reestructuració 
horària  que va  patir  el  nostre  centre,  l'estructura  del  programa plurilingüe es  va  vore 
afectada en 4t ESO i 1r BATX.
A 4t ESO ja no existixen els grups plurilingües independents i això ha afectat l'assignatura  
d'anglés, en la qual ja no són un grup separat. En 1r de Batxillerat ha sigut impossible 
assegurar la continuïtat del nostre programa.
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6.3 PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE DEL PROGRAMA D’EDUCACIÓ 
PLURILINGÜE I CULTURAL

* Vore Document «Projecte Lingüístic del Programa Plurilingüe Experimental»

6.4 CONCRECIÓ CURRICULAR

Les concrecions dels currículums i el tractament dels elements transversals estan 
desenvolupats en les programacions anuals de les diferents matèries segons establix la 
normativa vigent. Tots els Departaments respecten un guió comú a l'hora d'elaborar les 
seues  programacions  i  inclouen  els  elements  transversals  establits  per  la  normativa 
vigent.

6.5  PROGRAMA  DE  REUTILITZACIÓ,  REPOSICIÓ  I  RENOVACIÓ  DE 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR

Per mitjà de l’Ordre 26/2016, de 13 de juny de 2016, de la Conselleria d’Educació,  
Investigació, Cultura i Esport, es regula el programa de reutilització, reposició i renovació 
de llibres de text i material curricular, a través de la creació i posada en funcionament de 
bancs de llibres de text i material curricular en els centres públics i privats concertats de la  
Comunitat  Valenciana,  i  es  determinen  les  bases  reguladores  de  les  subvencions 
destinades  a  centres  docents  privats  concertats  i  centres  docents  de  titularitat  de 
corporacions locals (DOCV 7806, de 15 de juny de 2016).

Aquesta ordre té com a finalitat dotar els centres escolars d’un banc de llibres i  
material  curricular  al  qual  es  podran  acollir  voluntàriament  les  famílies  de  l’alumnat 
matriculat  en  centres  educatius  sostinguts  amb  fons  públics.  També  és  objectiu  del  
programa desenvolupar i fomentar en l’alumnat actituds de respecte i ús responsable dels 
béns finançats amb fons públics.

En  aplicació  d’esta  normativa,  l’alumnat  de  l’IES  Albal  que  voluntariament  ha 
participat en el Banc de llibres (1r a 4t ESO) deurà complir una normativa i ser respectuos 
amb els requisits establerts d’utilització d’estos materials per a poder continuar al Banc de 
llibres el pròxim curs.

 NORMES DEL BANC DE LLIBRES 2020-21

IES ALBAL

1. L'alumnat folrarà tots els llibres amb plàstic dur i transparent.

2. No s'escriurà gens en els llibres. Únicament es permetrà subratllat al llapis. En aquest 
cas, el llibre s'esborrarà completament abans del seu lliurament al final del curs.

* Segons la normativa de Conselleria (ORDRE 26/2016, de 13 de juny, de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport), en el cas dels llibres que disposen d'espais per 
realitzar exercicis: “Les activitats es traslladaran al quadern d’exercicis i no es faran sobre  
el  llibre  de  text  o  el  manual  curricular,  encara  que  aquests  habiliten  espais  per  a  la  
realització d’exercicis.”

3. Qualsevol llibre danyat o extraviat serà reposat per l'alumne-a responsable.
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4. Per a pertànyer en el banc de llibres el pròxim curs, caldrà fer lliurament del lot complet  
de llibres. Es penalitzarà el no lliurament dels llibres

5. L'alumnat que complisca la normativa, també rebrà el lot complet.

* L'alumnat ha de ser conscient  que el llibre no li  pertany. Està formant part 
d'una xarxa que li facilita els llibres durant el curs escolar i per tant els ha de 
retornar en el mateix estat que els va rebre.

6.6 PLA DE FOMENT DE LA LECTURA

* Veure Document “PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA IES ALBAL 2020-2021”

6.7 PLA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA

*  Veure  Document  “PLA  DE  CONVIVÈNCIA” (Modificació  Setembre  2014.  Orde 
62/2014 de 28 de juliol). REVISIÓ curs 20-21 per fer l’actualització a la nova normativa.

6.8 REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

*  Veure Document “REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR»

6.9 PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I LA INCLUSIÓ EDUCATIVA

*  Veure Document “PADIE”

6.10 PLA DE ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

* En procés d’elaboració.

6.11 PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

* Veure Document “PLA D'ACCIÓ TUTORIAL 2020-2021”

6.12 PLA DE TRANSICIÓ ENTRE ETAPES I MODALITATS D’ESCOLARITZACIÓ

* Veure Document “PLA DE TRANSICIÓ 2020-21”

6.13  PLA  DE  FORMACIÓ  PERMANENT  DEL  PROFESSORAT  PER  A 
DESENVOLUPAR EL PROJECTE EDUCATIU

* Veure Document “PLA DE FORMACIÓ PERMANENT 2020-21”

6.14 ALTRES PROJECTES I PROGRAMES DESENVOLUPATS EN EL CENTRE.

* Veure Documents:

- PROGRAMES DEL CENTRE
- PROJECTE D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA
«ESTRUCTURES KAGAN»
- PROJECTE EUROPEU KA 101
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- PROJECTE EUROPEU KA 102
- PROJECTE EUROPEU KA 229

7. APROVACIÓ, DIFUSIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE EDUCATIU.

- Segons dicta la normativa, el Projecte Educatiu, així com tots els plans, programes i  
projectes que formen part d’este document es posaran a disposició de tota la comunitat 
educativa via electrònica i mitjançant la web del centre (www.iesalbal.es).

- Trimestralment es procedirà a fer una avaluació del PEC mitjançant un document on es  
mesuraran tots els indicadors dissenyats per a cadascun dels programes i les mesures 
implementades al centre. Eixes avaluacions ens donaran informació molt detallada per  
poder fer l’avaluació anual  a final  de curs i  poder proposar propostes de millora i  les 
modificacions oportunes per al curs següent.

   
ALBAL, juny 2015 (REVISAT octubre 2020)
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