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Estimades famílies,

El nou curs acaba de començar. En nom de tot l’equip directiu us
volem donar la benvinguda.

Tot i  que es planteja un curs més tranquil que el passat, la
COVID  seguex  entre  nosaltres  per  això  no  podem  relaxar  les
mesures  de  seguretat:  Mentre  s’estiga  dins  del  centre  o  en  el
transport  s’ha  de  portar  la  mascarilla  ben  posada  (  nas  i  boca
tapada)
 

En aquest dossier trobarem tot allò que creiem ha de ser útil, per al
desenvolupament diari  de les activitats educatives.  Aquest és un
document   que  pot  haver-hi  alguna  errada,  canvis  de  darrera
hora...però és una guia que ens pot servir, en qualsevol moment,
per consultar i aclarir alguns dubtes. Per aquest motiu us demano
que  el  llegiu  atentament  al  llarg  d’aquests  primers  dies  i  el
consulteu al llarg del curs.

Per qualsevol dubte estem a la vostra disposició.

Bon curs a totes i a tots

                                                        Sant Mateu, setembre 2021

   

3



IES MAESTRAT CURS 2021-22

1. L'institut

1.1. Dades generals 

           1.2  Direcció 

• DIRECCIÓ: Feli Villalta
• VICEDIRECCIÓ: Verónica Royo
• DIRECCIÓ D’ESTUDIS: Núria Carod
• DIRECCIÓ D’ESTUDIS FP: Sergio Garcia 
• SECRETÀRIA: Miriam Ferreres 

1.3 Alumnat

A l'IES Maestrat de Sant Mateu s'han matriculat, per al curs 2021-22,
496  alumnes  procedents  d'11  poblacions:  Sant  Mateu,  Les  Coves,
Catí,  La Salzadella,  Tírig,  Xert,  La Jana,  Traiguera,  Canet  lo  Roig,
Cervera, Sant Rafel i de masos dispersos. 

Els col·legis de Primària adscrits a l'IES Maestrat són: CEIP Mare de
Déu dels Àngels, de Sant Mateu; CEIP Verge Font de la Salut,  de
Traiguera; CRA Araboga, de Cervera del Maestre, La Jana i Canet;
CRA L'Ullastre, de La Salzadella,Xert,i Tirig; CEIP La Moreria, de Les
Coves de Vinromà.
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1.4Estudis

A  l'IES  Maestrat  s'imparteix  –durant  el  curs  present– Educació
Secundària Obligatòria: 5 grups de 1r d'ESO; 5 grups de 2n d'ESO; 3
grups  de  3r  d'ESO  i  1  grup  de  PMAR   (Programa  de  Millora  de
l'Aprenentatge i del Rendiment); 3 grups de 4t d'ESO i 1 grup de PR4
(Programa de Reforç).
Batxillerat: 2 grups de 1r (1r de Batxillerat Humanístic i Social  i 1r de
Batxillerat de Ciències) i 2 grups de 2n  (2n de Batxillerat Humanístic i
Social i 2n de Batxillerat de Ciències).
Formació Professional: 1r i 2n d'FPB de Serveis Administratius; 1r i 2n
de cicle  mitjà  de  Gestió  Administrativa;  i  1r  i  2n de  cicle  superior
d'Administració i  Finances i  1r  cicle  de Sistemes microinformàtics i
xarxes.
1.5 Comunitat educativa

Departaments  didàctics: Anglés,  Biologia  i  Geologia,  Cicle
Administratiu,  Ciències  Socials,  Castellà,  Cultura  Clàssica,  Dibuix,
Economia,  Educació  Física,  Filosofia,  Física  i  Química,   Francés,
Informàtica,  Matemàtiques,  Música,  Orientació,  Tecnologia,  Religió i
Valencià. El claustre està format per 70 docents.
Administració:  Eva Granell i Maties Segura
Consergeria: Mònica Sales i Mónica Fonfría.
Menjador. Encarregada  de  menjador:  Núria  Carod;  11 curadores;
cuina: 1 cuinera i 2 auxiliars de cuina, de Cuinatur.
Neteja:  A  part  dels  serveis  amb  els  quals  contaven  en  cursos
anteriors,s’ha incrementat el personal degut a la situació COVID 
Consell Escolar    (  24   membres)  : director, cap d'estudis, secretària, 8
professors i professores, 5 alumnes, 5 mares i pares, 1 representant
de l'AMPA, 1 representant de personal no docent i 1 representant de
l'Ajuntament de Sant Mateu.
Associacions: Associació de mares i pares d’alumnes AMPA

2. Horari

2.1. Acadèmic
El curs acadèmic  2021-22  s'inicia el  dia  8 de setembre de
2021  i  acaba  el  17 de  juny de  2022  per  a  tot  l'alumnat
(excepte el de 2n de batxillerat, que l'acaba a finals de maig).
L'horari és:
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• Dilluns, dimecres i divendres de 8'20h a 14’15h.
• Dimarts i dijous: de 8'20h a 15'15h.

 
 

1a 2a 3a esplai 4a 5a 6a esplai 7a

8'20h-
9'15h

9'15h-
10'10h

10'10h-
11,05h

11,05h
11'30h

11'30h-
12'25h

12'25h-
13’20h

13’20-
14’15h

14’15h-
14’25h

14’25h-
15’15h

Sortida escalonada: 14:07 h = 1r ESO, 1r FPB, 2n FPB 4t ESO 1r CFGMI
                                 14’09 h = 2n ESO, 1r BATX, 1r CFGM
                                 14:11 h = 3r ESO, 4t ESO-C, 2n BATX, 1r CFGSA, 
                                                 2n  CFGS, 2n CFGM

                                           Dimarts i dijous: 14:19-15’12h= 3r ESO, 4t ESO, 
                                                                      1r BATX i 2n BATX

2.2. Secretaria

De dilluns a divendres  de 9'00h a 14'00h, atenció al públic.

2.3. Menjador

El menjador atén aproximadament uns 270 comensals i es duu
a terme en dos torns, de dilluns a dijous.
 

Per al curs 2021-22 els/les alumnes mengen en dos torns, al
primer torn 1r ESO i 2n ESO   i 2n torn  el 3r ESO i  4t. . 
Durant el temps en què l’alumnat transportat es troba fora del
menjador, aquest pot fer esport al pati, o simplement estar-s’hi
descansant. Tenim habilitat el rebedor del centre per poder fer
deures.. Aquest any s’han anul·lat  les altres activitats per la
situació d’emergència sanitària que estem vivint. 

L'alumnat de Batxillerat , de Formació Professional  i alumnat
de Sant Mateu pot fer ús del menjador tot adquirint els tiquets
corresponents a Consergeria durant l’esbarjo (3’50 euros) o bé
es pot dur el dinar.
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En  cas  de  portar-se  el  dinar,  l'alumnat  haurà  de  deixar  la
carmanyola  a  Consergeria  en  arribar  a  l'institut  perquè  les
conserges les puguen dipositar en la nevera corresponent.
Si, al llarg del curs, l’alumne/a ha de sortir del menjador per
anar al metge o per qualsevol altre motiu, els/les pares/ mares
o  altres  tutors/es  legals  hauran  d’omplir  l’autorització
adequada, anotant-hi el dia i l’hora, i fer entrega d’aquest 
document  a  les  conserges  del  centre  o  a  l’encarregada  de
menjador.

        Si un/a alumne/a abandona el centre a l’hora del menjador
sense permís, tindrà una falta greu.

Recordem  que  el  menjador  té  unes  normes  internes  de
funcionament i de convivència que cal respectar pel bé de totes
i tots.
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3. Calendari escolar 2021-22
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4. Dies festius 2021-22: 21 de setembre ( Sant Mateu) , 11 d’octubre
(Data  acordada  en  Consell  Escolar),  i  12  d’octubre  (Festa  Nacional
d’Espanya)  ; Dia 1 de novembre (Festa de Tots Sants) ( 7 de desembre
data  acordada   en  Consell  Escolar  ;  8  de  desembre   (Dia  de  la
Immaculada Concepció); del 23 de desembre al 7 de gener (vacances de
Nadal);  4  de febrer  (data acordada en Consell  Escolar)  ;  18 de març
(Data acordada en Consell Escolar) De l’14 al 25 d’abril  (vacances de
Setmana Santa) 

3.1. Calendari d'avaluacions i entrega de notes

Avaluació inicial d'ESO i FPB 4,5,6 i 7 d’octubre 

Reunió  mares  i  pares  amb
tutors/es

13 d’octubre 

Primera avaluació  13, 14, 15 i 16 de
desembre 

Segona  avaluació  i  final  de
cicles

28,29,30 i31de març

Tercera avaluació 14,15 i16  de juny

Avaluació  final  2n  de
batxillerat  25 de maig

Avaluació  extraordinària  2n
de  batxillerat  i  2n  cicle
superior

 21,22 i 23 de juny

Avaluació  extraordinària
ESO,  FPB,  1r  cicle  mitjà,  1r
batxillerat i 1r cicle superior

28,29 i 30 de juny

   El lliurament de notes serà els dies:  22 de desembre,  13
d’abril i 17 de juny. 

4. Estudis i matèries

4.1. ESO 
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4.1.1. Currículum 

PRIMER CICLE D'ESO
Matèria 1r ESO

hores
2n ESO
hores

3r ESO
hores

ASSIGNATURES TRONCALS Total 17 Total 15 Total 17

Biologia i Geologia 3h - 2h

Castellà, Llengua i Literatura 3h 3h 3h

Física i Química - 2h 2h

Geografia i Història 3h 3h 3h

Matemàtiques 4h 3h -

Matemàtiques Orientades a Ensenyaments Acadèmics/ Aplicats - - 4h

Primera Llengua Estrangera 4h 4h 3h

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES* Total 7 Total 9 Total 9

Educació Física 2h 2h 2h

Religió/ Valors Ètics 1h 1h 1h

Música 2h 2h 2h

Educació Plàstica i Visual - 2h 2h

Tecnologia 2h 2h -

Específica 2* - - 2h

ASSIGNATURES DE LLIURE CONFIGURACIÓ
AUTONÒMICA

Total 6 Total 6 Total 6

Valencià, Llegua i Literatura 3h 3h 3h

Assignatura a elegir** 2h 2h 2h

Tutoria 1h 1h 1h

TOTAL 30 30 32

*  A  3r  d'ESO  cal  elegir-ne  una   entre:  Cultura  Clàssica,  Iniciació  a  l'Activitat  Emprenedora  i
Empresarial; Segona Llengua Estrangera; Tecnologia. 
**Cal elegir una assignatura segons el nivell. A 1r d’ESO, entre:  Taller de Reforç (Matemàtiques i
Valencià), Informàtica, 2n Idioma i Educació Plàstica i Visual. A 2n d’ESO, entre: Informàtica, IAEE,
Tallers d’Aprofundiment (Matemàtiques i Iniciació al Piano), i Taller de Reforç de Matemàtiques. A
3r d’ESO, entre: Informàtica, Taller d’Aprofundiment (Física i Química) i Projectes Interdisciplinaris
(Disseny per Ordinador).

2n CICLE D'ESO
MATÈRIES 4t Acadèmiques 4t Aplicades

BLOC D'ASSIGNATURES TRONCALS Total 19h Total 19h

Geografia i Història 3h  3h

Castellà: Llengua i Literatura 3h  3h
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Primera Llengua Estrangera 3h 3h

Matemàtiques Orientades als Ensenyaments Aplicats / Acadèmics 4h 4h

Biologia i Geologia / Economia (*) 3h -

Física i Química / Llatí (*) 3h -

Tecnologia - 3h

Ciències Aplicades a l'Activitat Professional / 
Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial

-
3h

BLOC D'ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES Total 9h Total 9h

Educació Física 2h 2h

Religió / Valors Ètics 1h 1h

Específica 1 (**) 3h 3h

Específica 2 (**) 3h 3h

BLOC DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA Total 4h Total 4h

Valencià: Llengua i Literatura 3h 3h

Tutoria 1h 1h

TOTAL 32h 32h

(*) A quart curs d'ensenyaments acadèmics hi haurà dos itineraris:
a) Itinerari orientat al Batxillerat de Ciències: Biologia i Geologia i Física i Química.
b) Itinerari orientat al Batxillerat d'Humanitats i Ciències socials: Economia i Llatí.

(**) Les assignatures específiques es triaran entre les següents:

1)  Arts Escèniques i Dansa
2) Ciències Aplicades
3) Cultura Clàssica
4) Taller de Reforç (Àmbit lingüístic)
5) Tecnologia
6) Tecnologies de la Informació i la Comunicació
7) Filosofia

4.2. Estudis FPB

FPB 1r  FPB 2n FPB
Arxiu i Comunicació - 9h

Atenció al Client 2h -

Ciències Aplicades I 5h -

Ciències Aplicades II - 6h

Comunicació i Societat I 5h -

Comunicació i Societat II - 6h
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FOL 1h 1h

FCT - (240h)

Preparació de Comandes i Venda de Productes 2h -

Tècniques Administratives Bàsiques d'Oficina 7h -

Tractament  Informàtic  de  Dades/  Aplicacions
Bàsiques d'Ofimàtica

7h 7h

Tutoria 1h 1h

Total 30h 30h

Programes especials
En aquest curs escolar la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
ens ha concedit una dotació extraordinària de 36 hores per a actuacions del
Pla de Millora, 12 hores d'FSE (per a 1r d'ESO) i 56  hores addicionals per a
reforços i desdoblaments que ens permet una disminució de la ràtio per aula
amb l'estructura següent:

nivell grups ràtio

1r ESO 5 21 alumnes/grup

2n ESO 5 20  alumnes/grup

3r ESO 3 23 alumnes/grup

PMAR 1 13 alumnes

4t ESO 3 20 alumnes

PR4 1 11  alumnes

1r BAH 1 15 alumnes

1r BAC 1 20 alumnes

2n BAH 1 10 alumnes

2n BAC 1 24 alumnes

1r FPB 1 13 alumnes

2n FPB 1 8 alumnes

1r CFGM 1 12 alumnes
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2n CFGM 1 20 alumnes

1r  CSGS 1 10 alumnes

2n CSGS 1 7 alumnes

1rCFGMI 1 6 alumnes 

PROGRAMES EUROPEUS
I  pel  que fa  a  programes europeus,  cal  dir  que al  nostre
institut  es  desenvolupen  FCT  Europa,  per  a  pràctiques
d'alumnat  de  grau  mitjà  i  superior;  i  Erasmus+  per  a
pràctiques d'alumnat d'FP d'Administració i Finances de grau
superior.
CENTRE FORMADOR PRÀCTICUM SECUNDÀRIA
Som un centre formador d’estudiants en pràctiques del Grau
del Màster de professorat d’Educació Secundària Obligatòria
i Batxillerat.

4.3. Batxillerat

4.3.1. Currículum 

 PRIMER DE BATXILLERAT
Matèries Total: 33h

ASSIGNATURES TRONCALS  Total: 21h

Filosofia 3h

Castellà, Llengua i Literatura 3h

Primera Llengua Estrangera 3h

Troncal de modalitat 1 4h

Troncal de modalitat 2 4h

Troncal de modalitat 3 4h

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES Total: 8h

Educació Física 2h

S’han  d’escollir  dues  assignatures  de  3h  entre:  Segona  Llengua  Estrangera  I  /
Tecnologia Industrial I/  Dibuix Artístic I, Llenguatge i Pràctica Musical, Anatomia
Aplicada i Cultura Científica.

6h

ASSIGNATURES  DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA Total: 4h
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Valencià, Llengua i Literatura 3h

Tutoria 1h

MATÈRIES TRONCALS I ESPECÍFIQUES DE PRIMER DE  BATXILLERAT 
Modalitat de Ciències Modalitat  d'Humanitats  i  Ciències

Socials

Assignatures  troncals
obligatòries

Total
8h

Assignatures  troncals  de
modalitat

Total 8h

Humanís
tica

Socials

Matemàtiques 1 4h Llatí I Matemàtiques Aplicades
a les CS

4h

Física i Química 4h Grec I Economia 4h

Assign.  troncals  opcionals
(se n'escull 1)

4h Assign.  troncals  opcionals  (se
n'escull 1)

4h

Dibuix Tècnic I
Biologia i Geologia

Literatura Universal
Història del Món Contemporani

SEGON DE BATXILLERAT
Matèries Total: 32 h

ASSIGNATURES TRONCALS Total : 24h

Història de la Filosofia 3h

Castellà, Llengua i Literatura 3h

Primera Llengua Estrangera 3h

Història d'Espanya 3h

Troncal de modalitat 1 4h

Troncal de modalitat 2 4h

Troncal de modalitat 3 4h

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES Total: 4h

S’ha  d’escollir  una   assignatura  de  4h  entre:   Dibuix  Artístic  II,  Tecnologia

Industrial II i Psicologia

4h

ASSIGNATURES  DE LLIURE CONFIGURACIÓ AUTONÒMICA Total: 4h

Valencià, Llengua i Literatura 3h

Tutoria 1h
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MATÈRIES TRONCALS DE SEGON DE BATXILLERAT
Modalitat de Ciències Modalitat  d'Humanitats  i  Ciències

Socials

Assignatures troncals Total:
12h

Assignatures  troncals  de
modalitat

Total:
12h

Humanís
tic

Social

Matemàtiques II 4h Llatí II Matemàtiques
aplicades a les CS II

4h

Biologia  /  Dibuix  Tècnic  II  /
Física  /  Geologia  /  Química
(Se n'escullen dos)

4h Geografia  /  Història  de  l'Art  /
Economia  de  l’Empresa/  Grec  II
(Se n'escullen dos) 

4h

4h 4h

4. 4. Cicles formatius

Cicle mitjà 1r  curs 2n curs

Comunicació Empresarial i Atenció al Client 5h -

Operacions Administratives de Compravenda 4h -

Empresa i Administració 3h -

Tractament Informàtic de la Informació 7h -

Tècnica Comptable 3h -

Anglés 5h 2h

FOL 3h -

Operacions Administratives de Recursos Humans - 6h

Tractament de la Documentació Comptable - 7h

Empresa en l'aula - 8h

Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria - 7h

Formació en Centres de Treball - (380h)

Total 30h 30h

Cicle superior 1r  curs 2n curs

Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial 3h -

Recursos Humans i RSC 2h -

Ofimàtica i Procés de la Informació 6h -

Procés Integral de l'Activitat Comercial 5h -

Comunicació i Atenció al Client 5h -

Anglés 6h 2h
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FOL 3h -

Gestió de Recursos Humans - 5h

Gestió Financera - 6h

Comptabilitat i Fiscalitat - 6h

Gestió Logística i Comercial - 4h

Simulació Empresarial - 7h

Projecte d'Administració i Finances - (40h)

Formació en Centres de Treball - (400h)

Total 30h 30h

Cicle  mitjà  de  Sistemes  microinformàtics  i
xarxes 

1r  curs

Muntatge i manteniment d’equips 7h

Xarxes locals 7h

Aplicacions ofimàtiques 7h

Sistemes operatius monolloc 4h

Anglés 2h

FOL 3

5. Tutories 

Els/les tutors/es de grup són la peça fonamental de connexió entre el
centre i les famílies. Entre les seues funcions destaquen: participar
en el desplegament del Pla d'Acció Tutorial; facilitar la integració i
l'actitud participativa de l'alumnat; orientar i assessorar l'alumnat en
els processos d'aprenentatge i sobre les possibilitats acadèmiques i
professionals; mitjançar davant la resta del professorat i de l'equip
directiu en els problemes del seu grup; informar els pares i les mares
o altres tutors/es legals i l'alumnat del grup de les normes del centre,
els  objectius,  els  programes  escolars,  els  criteris  d'avaluació,  els
resultats de les avaluacions, les reclamacions i les activitats docents.
Davant de qualsevol incidència, el/la tutor/a del grup s'ha de posar en
contacte amb les famílies i, per suposat, cada vegada que aquests
tinguen un dubte o problema cal que contacten amb el/la tutor/a del
grup del seu fill/a.
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Tot el  professorat disposa d'un horari  d'atenció a mares i  pares o
altres  tutors/es  legals,  el  qual  els  ha  de  ser  facilitat  a  través  del
tutor/a del grup. 

Tutors/es per cursos:

GRUP TUTOR/A HORARI
D'ATENCIÓ

PARES

GRUP TUTOR/A HORARI
D'ATENCIÓ

PARES

1 ESO A MARTA
CONESA 

DIMECRES
10:10-11’05h

2 ESO A SABRINA
MATEU

DIMARTS
10:10-11’05h

1 ESO B ARACELI
GARCIA 

DIJOUS
10:10-11:05h

2 ESO B SERGI
ESCRIG

DILLUNS
9:15-10:10h

1 ESO C IRENE
SERRANO

DILLUNS
11:30-12-25h

2 ESO C SARA
FERRERES

DIJOUS
11:30-12:25h

1 ESO D ALEJANDRO
SALES 

DIMARTS
11:30-12:25h 

2 ESO D CRISTINA
BOLUDA

DIVENDRES
10:10-11:05h

1 ESO E ISABEL ROIG DIMECRES
9:15-10:10h

2 ESO E ALEJANDRO
MARZÁ

DIVENDRES
10:10-11:05h

1 ESO D 2 ESO D3 ESO A RAÜL AGUT DILLUNS
9:15-10:10h

4 ESO A ESTHER
BONET 

DIMARTS
11:30-12:25h

3 ESO B LORENA
FOLCH

DIVENDRES
11:30-12:25h 

4 ESO B SANTIAGO
HERRERO

DIMARTS
8:20-9:15h

3 ESO C  JOSE
BAIXAULI

DIMARTS
9:15-10:10h

4 ESO C MARIBEL
JAIME 

DIJOUS
11:30-12:25h 

 PMAR ROSA
MONFORT 

DIJOUS
12:25-13:20h

PR4 LUZ
MESEGUER 

DIJOUS
12:25-13:20h

1r BAHA LAURA
DOMÉNECH  

DILLUNS
10:10-11:05h

2n BAHA JAVIER
AIXENDRI

DIJOUS
11:30-12:25h 

1r BACA SÒNIA
BELTRÁN

DIJOUS
 9:15-10:10h

2n BACA PABLO J.
JOVANÍ

DIJOUS
12:25-13:20h

1r BACA 2n  BACA1 BAHA 2 BAHA1r FPB JOSEP
MORERA 

DIMARTS
12:25-13:20h

1rCFGM LIDÓN
FUSTER

DIMECRES
9:15-10:10h

2n FPB SUSANA
NOTARI  

DIMECRES
9:15-10:10h

2n CFGM SOFIA
PORTOLÉS 

DIVENDRES
10:10-11:05h

1r CFGS SOFIA ROYO DIMARTS
9:15-10:10h

2n CFGS  MICAELA
CHAVELI

DIMARTS
9:15-10:10h

1r CFSMI JANINA
CERVERA 

DIVENDRES
11:30-12:25h 

Dl (dilluns), Dm (dimarts), Dc (dimecres), Dj (dijous), Dv (divendres)
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6. Comunicació amb les famílies 

Durant el curs les famílies poden consultar l’assistència dels seus fills
i filles a classe a través de la web família.  reben els comunicats de
faltes d'assistència de l'alumnat a principis de cada mes. En el cas
que l'alumne/a no assistisca a classe de forma reiterada durant una
setmana,  el/la  tutor/a  del  grup s'ha  de posar  en  contacte  amb la
família de forma immediata. Les faltes d'assistència han de justificar-
se  correctament,  i  cal  acompanyar  la  documentació  corresponent
(justificant mèdic, del jutjat...) al volant de recepció signat.

També  s'ha  de  retornar  el  volant  de  recepció  signat  dels
butlletins  de  notes  trimestrals  i  les  autoritzacions per  a
excursions o sortides fora del centre. 

Per a mantenir una comunicació continuada, i no només trimestral, el
professorat pot posar-se en contacte amb les famílies a través de
l’aplicació  docent.edu.gva.es  mitjançant  els  apartats  «Agenda
escolar», «Comunicacions», així com també «Observacions» a les
avaluacions. 
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7. Horari d'atenció a les famílies de tot el professorat

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

08.20h- 9.15h 
SANTIAGO HERRERO

IMMA SERRET

09.15h-10.10h SERGI ESCRIG
RAÜL AGUT

SOFÍA ROYO
MICAELA CHAVELI

JOSÉ BAIXAULI
SEBASTIÀ SANZ 

ISABEL ROIG
LIDÓN FUSTER

SUSANA NOTARI
JOAN ORTÍ

SUSANA ALBIOL

BEATRIZ SARRIÓN
SONIA PENALBA

JESÚS VIDAL
SONIA BELTRÁN

NACHO FUENTES
JUDITH MIRALLES

10.10h-11.05h LAURA DOMÉNECH
SONIA VELAMAZÁN

TERESA BELLIDO 
SABRINA MATEU

ADOLF SANMARTÍN
CARME GOMBAU

HELENA PARDO
ARANTXA GUIJARRO

MARTA CONESA
MÓNICA BLANCH

RAFAEL MORALES

MARC ESTELLER
ARACELI GARCIA

GEMMA ABAD
VERÓNICA ROYO

CRISTINA BOLUDA
NOELIA PARRAS

ALEJANDRO MARZÁ
SOFIA PORTOLÉS

CARLOS MONTEMAYOR

11.30h-12.25h

IRENE SERRANO
VICENT PITARCH

FELI VILLALTA
GLORIA CAPAFONS

ESTHER BONET
VICTOR BELLES

ROCÍO SANZ
IVAN ROMERO

ALEJANDRO SALES

FANNY MONFORT
MANUEL MARTÍ

SARA FERRERES
MIRIAM FERRERES
CONSUELO ROCA
MARIBEL JAIME

XAVIER AIXENDRI
HELENA MUÑOZ 

LORENA FOLCH
JANINA CERVERA 

12.25h-13.20h NÚRIA CAROD
SERGIO GARCIA 

VICENT BONO
JOSEP MORERA

SARA LLORET
CLARA BORRÀS 

ANTONIO ÁVILA
LUZ MESEGUER
ROSA MONFORT
PABLO JOVANÍ

ANA BELTRÁN

13.20h-14.15h

8. Regulació de la convivència

ENTRADES  I  EIXIDES  DEL  CENTRE  PER  PART  DE
L'ALUMNAT

Al matí s'obri la porta exterior del centre a les 8:15h. L’alumnat forma
files per grup. A les 8:20h sona el timbre i l'alumnat espera al pati al
professor/a per entra en ells a les aules. L’alumnat té assignada una
porta per accedir a les seues aules. Els/les alumnes que hi arriben tard
han de trucar i  presentar al  tutor/a  de grup un justificant  del  retard,
signat  pels  pares/mares  o  altres  tutors/es  legals.  Si  el  retard  és
considerable, aquests han d'esperar a entrar a l'aula a l'hora següent de
classe.
En  l’actual  situació  les  entrades  i  eixides  seguiran  les  directrius
marcades en el nou pla de contingència. Són quatre portes les d’accés i
sortida, totes elles senyalitzades per a que l’alumnat sàpiga per on ha d’
accedir i eixir del centre 
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    CONTROL  D'ASSISTÈNCIA  I  JUSTIFICACIÓ  DE  FALTES  DE
L'ALUMNAT

Els pares/ les mares o altres tutors/es legals dels alumnes han
de justificar al tutor/a del grup l'absència i/o el retard dels/les
alumnes. Cal utilitzar el model adjunt, correctament emplenat.

El professorat introdueix les faltes i les incidències en Ítaca o
en el lloc web: docent.edu.gva.es.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN UNA JORNADA DE VAGA O
PROTESTA

Els  sindicats  d'estudiants  són  els  qui  convoquen  una  vaga
d'estudiants o de protesta. 

Una protesta significa negar-se a rebre les classes del grup –
no pot ser una decisió individual– i anar al pati. En cap cas no
es pot sortir del centre en horari escolar.

Per a secundar una vaga d'estudiants, cal que els pares o les
mares signen el Full d'autorització (des de 3r d'ESO fins a  2n
de  batxillerat,  1r  i  2n  FPB,  1r  i  2n  del  Cicle  Mitjà  i  2n  del
Superior)  i  que l'alumnat  l'entregue  al  tutor/a  abans del  dia
assenyalat. Els alumnes de 1r i 2n d'ESO no poden fer vaga
per llei.

L'alumnat que ve al centre en un dia de vaga d'estudiants rep
l'atenció del professorat, tot i que es procura no posar exàmens
aquell dia.

Si  la  vaga  és  del  professorat,  aquest  no  està  obligat  a
comunicar-ho  amb  anterioritat  al  centre.  L'alumnat
corresponent a aquell professor o professora  és custodiat per
un altre/a professor/a de guàrdia o de serveis mínims.
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NORMATIVA DE L'AULA

ORDRE

Cada alumne/a té adjudicades una taula i una cadira.
L'alumnat ha de fer una utilització correcta de les aules i  de
totes les instal·lacions del  centre,  del  mobiliari  i  del  material
escolar.

NETEJA

Cada  grup  és  responsable  de  l'estat  de  la  seua  aula.  El
professorat fa que això es complisca. L'alumnat ha d'arreplegar
els papers del terra i deixar en ordre les taules i les cadires.

És molt important que els/les alumnes prenguen consciència i
es responsabilitzen de l'estat del seu lloc de treball.
Cal recordar que per la situació en la que ens trobem l’alumnat
menja  a  l’aula  i  després  ix  al  patí,  seguint  el  protocol
d’emergència establert per Conselleria.
Sempre es quedarà la porta oberta i les finestres obertes per a
garantir la ventilació fonamental durant la pandèmia.
 
ORGANITZACIÓ 

El/la  tutor/a  fixa  l'ordre  de  col·locació  de  l'alumnat  a  l'aula,
d'acord amb l'equip educatiu. El professorat no pot optar per fer
canvis en l'organització de l'aula durant la seua hora de classe.

En hores de classe, el professorat pot donar permís a l'alumnat
per anar al WC, degut a la situació COVID. Un alumne/a no
podrà anar al servei en el moment de sonar el timbre, entre
classe i classe o entre classe i pati. 

          GESTIÓ DE  LES INCIDÈNCIES. EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

PROCEDIMENT

Quan l'alumnat falte a l’ordre infringint els seus deures o les
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normes del  RRI del  centre,  si  el/la professor/a ho considera
convenient,  ompli  un  Full  d’incidències  on  explica  els  fets
ocorreguts i tipifica la falta com a lleu, greu o molt greu. Davant
d’una falta greu, el professorat implicat, juntament amb la cap
d’estudis, decideixen quina n'és la conseqüència. 
Es poden aplicar treballs comunitaris  (neteja d’aules, pati...),
privació de participar en alguna activitat extraescolar, de gaudir
de  l’hora  d’esbarjo,  etc.  Negar-se  a  realitzar  un  treball
comunitari sense motius justificats, es considera una falta greu.

➢ L'acumulació  de  faltes  greus  pot  donar  lloc  a  no
participar en les activitats extraescolars que impliquen
un  viatge  com  de  les  fi  de  curs  de  4t  d'ESO, Port
Aventura, etc.

➢ L’acumulació de 3 faltes greus o 1 de molt greu suposa
la incoació d’un expedient disciplinari.

➢ La  incoació  d’un  expedient  implica  el  nomenament
d’un/a professor/a com a instructor/a que investiga els
fets i n'informa  la direcció del centre, el Consell Escolar
i  la Direcció Territorial. En cas que l’expedient implique
una sanció, es regula per la «Tipificació de faltes» i el
Decret  39/2008  publicat  en  el  DOGV  núm.
5738/09.04.2008.

ACORDS DE L'EQUIP EDUCATIU D'ESO

1.- Es valora la bona conducta de l'alumnat:
Inici classe

• Estar assegut/da  i preparar el llibre i/o el quadern
corresponents.

Durant la classe
• Estar atent/a a les explicacions.
• Preguntar dubtes.
• Participar activament quan es fan preguntes.
• No interrompre la classe.
• Ajudar els companys i les companyes.
• Aprofitar el temps que es dona per a fer els exercicis.
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• Demanar torn de paraula per a parlar.
Després de la classe

• Apuntar les tasques a l’agenda.
• Romandre dins de l'aula.

2.-  Es recorda a l'alumnat que:
• No està permés eixir al passadís entre classe i classe.
• No està permés deixar-se el material de classe 
• La  classe  ha  d'estar  neta  i  ordenada,  sense  papers  a

terra.
• La classe sempre ventilada 
• No està permés trencar, jugar o endur-se el guix o clarió

de l'aula.
• Es pot anar al lavabo durant el pati. En hores de classe,

només  es  pot  anar  si  és  estrictament  necessari  i  si  el
professor d'aula dona permís. No s'hi pot anar durant el
canvi de classe.

• Els escrits han d'adaptar-se a les normes acordades en el
nostre centre respecte a la presentació dels treballs.

• Davant  de  tres  retards  o  tres  amonestacions,  el
professorat pot posar un Full d'incidències.

NORMES DE COMPORTAMENT I CONVIVÈNCIA AL 
MENJADOR

El  servei  de  menjador  té  unes  normes  bàsiques  de
comportament,  i  l’acceptació  del  servei  implica  el  seu
compliment.  Com  és  un  servei  educatiu,  cal  comportar-se
d’acord amb les normes elementals d’educació, responsabilitat
i  convivència,  de  la  mateixa  manera  que  a  les  classes  i,
d’acord amb el Reglament de Règim Intern del Centre.

Al menjador

➢ 1.  Els/les  comensals  han  d’atendre  les  normes,  els
consells i les correccions de les educadores i tractar amb
respecte  els  i  les  companys/es,  les  educadores  i  el
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personal de cuina. S’han de dirigir a les monitores, sense
cridar, pel seu nom.

➢ 2. Quan entren al menjador, han de deixar les motxilles
darrere de la seua cadira 

➢ 3. Durant el dinar, no es poden alçar per anar a parlar.
Han  de  procurar  mantenir  un  clima  de  convivència  i
diàleg, per tant, no poden cantar ni cridar ni donar cops a
les  taules  (són  especialment  sorollosos  els  dies
d’aniversari d’algun/a alumne/a).

➢   4. Les educadores controlen si l’alumnat menja o no. Si
algú  no  menja  de  manera  sistemàtica,  s’avisarà  les
famílies per via telefònica o per correu ordinari.

➢ 5 - Queda prohibit compartir menjar i beguda. 

Al pati

1. Els/les alumnes NO poden tirar aigua ni banyar-se amb la
de la font ni dels banys.

2. Si l’alumnat ha d’entrar al vestíbul o anar a l’aula, cal que
demane permís a l’educadora i aquesta l’hi ha d’acompanyar.
Els/les alumnes tampoc poden deambular pels passadissos. I
al menjador sempre s’ha d’entrar per la porta exterior del pati.

3. Els/les alumnes NO poden saltar els murs que hi ha al pati.

4. L’alumnat formarà files al pati 1 per entrar al transport Hi
haurà una fila  per  cada línia  i  es  mantindrà la  distància  de
seguretat.

El  no  compliment  d’alguna d’aquestes  normes  pot  provocar
una sanció lleu, greu o molt greu.
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MODELS DE DOCUMENTS

ALUMNAT:

➢ Autorització de faltes d'assistència 
➢ Autorització de sortida del recinte escolar 
➢ Autorització de faltes d'assistència al menjador en 

dies concrets
➢ Autorització  de no-assistència  al  menjador i/o  no-

utilització  del  transport  escolar  durant  tot  el  curs
escolar

➢ Full d'incidències de l'alumnat
➢ Full de reflexió
➢ Full d’incidències COVID
➢ Instància general
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Camí Font de Morella s/n
12170 Sant Mateu

tel. 964 336090 fax. 964 336091
                   tel. mòbil 616184927

                   12004400@gva.es

Autorització d’absència/retard de l’alumnat:

Sr./Sra. ____________________________________________________________________________________

pare/mare o altre/a tutor/a legal de l'alumne/a________________________________________________________ 

del  grup  __________   justifique  la  falta  del  dia  ______  a  les  ___________  pel  motiu

_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________, a ______ de ____________________ de 20____

Signat: _______________________________________



Camí Font de Morella s/n
12170 Sant Mateu

tel. 964 336090 fax. 964 336091
                   tel. mòbil 616184927

                   12004400@gva.es

Autorització d’eixida del recinte escolar:

Sr./Sra.  ________________________________________________________________________  pare/mare  o  altre/a  tutor/a

legal de l'alumne/a _______________________________________________________________ del grup _________ l’autoritze

a  sortir del  recinte  escolar el  dia  __________  a  les  __________  pel  motiu

________________________________________________________________________________________________________

i eximisc de responsabilitat el centre  i el professorat.

________________________________, a ________ de_____________________________20____

TELÈFON   :    ___________________

Signat: _________________________________



Camí Font de Morella s/n
12170 Sant Mateu

tel. 964 336090 fax. 964 336091
                   tel. mòbil 616184927

                   12004400@gva.es

Autorització de no-assistència al menjador escolar:

Sr./ Sra. ____________________________________________________________________pare/mare o altre/a tutor/a

legal de l'alumne/a__________________________________________________________________________________

del  grup________  l’autoritze  que  no  assistisca  al  menjador  escolar,  el  dia   ______  pel  motiu

_________________________________________________________________________________________________

__________________________________________i eximisc de responsabilitat el centre  i el professorat.

___________________________, a ______ de_____________________ 20____

TELÈFON : __________________________

Signat: ________________________________
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Autorització de no-assistència al menjador de l'IES Maestrat i/o no-utilització del

transport escolar durant tot el curs escolar 20...... -20.......

Sr./Sra...........................................................................................................................,  amb

DNI  núm.  ..................................  que  visc  al

carrer  ................................................................................  núm.  ....................

de ........................................., CP........................, telèfon ........................... com a pare/mare

de l'alumne/a ........................................................................................................

matriculat/da al curs de .....................de  l'IES Maestrat de Sant Mateu, us comunique que

aquest/a  .................................................................................................. .................................

...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

El pare/la mare  o altre/a tutor/a legal

(Poseu el nom i cognoms de qui signa)

.............................................................., ...........de .............................de 20.....
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FULL D'INCIDÈNCIES
MOTIUS PER A UN FULL D'INCIDÈNCIES

FALTES LLEUS
 Molestar i no deixar impartir la classe.

  Falta de respecte, injúria, ofensa  i/o agressió física no greu a qualsevol membre de la comunitat  

educativa.

  No portar el material necessari per a seguir la classe amb normalitat.

  Lleu deteriorament del material o dels objectes del centre o dels companys.

  Menjar o beure a classe.

  L'ús de mòbil o MP3 a l'aula.

  Arribar tard sistemàticament a classe.

Altres

___________________________________________________________________________________

FALTES GREUS
  Indisciplina, injúria, ofensa i/o  agressió física greu.

  Maltractament greu del mobiliari, dels objectes del centre o dels companys.

  Sostracció de béns o d'objectes del centre.

  Abandonar el centre en horari escolar.

Altres

___________________________________________________________________________________

FALTES MOLT GREUS
  Indisciplina, injúria, ofensa i/o agressió física molt greu.

  Maltractament molt greu del mobiliari o dels objectes del centre.

  Falsificació o sostracció de documents oficials.

  Introducció i consum de substàncies nocives al centre.

Altres

___________________________________________________________________________________

(Segueix  darrere)

...............................................................................................................................................................................................

Per al professorat

Us heu  posat en contacte amb la família?   SÍ    NO     Per què?.....................................................................................

A quina hora l'heu telefonada?....................................A quin número de telèfon?...........................................................

Si no heu pogut parlar amb els pares/mares, passeu pel despatx de Cap d'Estudis a fi d'enviar-los un SMS perquè siguen 

ells els que contacten amb vosaltres.

(Segueix  darrere)
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ALUMNE/A:............................................................................CURS..............DATA................................HORA.......................

PROFESSOR/A:......................................................................................DE L'ÀREA DE...........................................................

LA INCIDÈNCIA S'HA PRODUÏT EN........................................................................................................................................

.TUTOR/A ..................................................................................
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AMPLIACIÓ DE LA INFORMACIÓ (ha d'emplenar-se en cas de faltes greus o molt greus)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

MESURES. Activitats que ha de realitzar l'alumnat sota la supervisió del professorat de guàrdia:

1.-____________________________________________________________________

2.- ____________________________________________________________________

       
 El/la professor/a de l'aula                                            El/la professor/a de guàrdia

 Nom i cognoms _______________________ Nom i cognoms ____________________
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FULL DE REFLEXIÓ

Nom:______________Cognoms: _____________________Curs:________

Professor/a __________________________ Data_________

   
Què ha passat? 

Què ha sigut el que t’ha molestat?

Com t’has sentit abans d’actuar?

Com et sents ara?
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FULL D’INCIDÈNCIES COVID
Curs 2021-2022

ALUMNE/A…………………………………..CURS……..DATA………………...HORA……..
PROFESSOR/A…………………………………..DE L’ÀREA DE……………………………..
LA INCIDÈNCIA S’HA PRODUÏT EN:…………………………………………………………..
TUTOR/A...........................................................................................................

Incidència lleu

- Alçar-se de la cadira i moure’s per l’aula sense permís
- Moure el mobiliari de l’aula
- No netejar el mobiliari i eines personals quan és requerit
- No estar a la cua d’entrada corresponent
- No seguir les indicacions de mobilitat dins de l’institut
- Llançar-se o intercanviar-se material
- Sortir al passadís entre classe i classe sense permís
- Accedir a un bany amb més aforament del permés
- Fer burla d’algun company/a que ha estat malalt o confinat. (Faltar al respecte a un company/a 

per motius de salut)
- No portar mascareta de recanvi (en aquest cas s’hauria d’avisar a l’alumnat que ha de portar a 

la motxilla una de recanvi…)
- Portar la mascareta mal posada( mal posada significa sense cobrir nas i boca)
- No posar-se el gel hidroalcohòlic

Incidència greu

- No portar la mascareta
- Anar a una zona establerta per a un altre grup durant el temps d’esbarjo
- Llevar-se la mascareta, excepte durant l’esmorzar a l’aula
- Reiteració de 3 incidències lleus
- No respectar les indicacions d’entrada i sortida del gimnàs i/o vestidors

Incidència molt greu

- Negar-se a posar-se la mascareta
- Fingir símptomes relacionats amb la COVID-19

Per al professorat

Us heu posat en contacte amb la família?    SI     NO 
A quina hora l’heu telefonada?……………………………………A quin número de telèfon?
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Instància general

Sr./Sra..................................................................................................................................,

amb  DNI  núm.  ..................................  que  visc  al

carrer  .......................................................................................

núm.  ....................  de  ................................................CP........................,

telèfon  .............................  com  a  pare/mare  de

l'alumne/a ..............................................................................................................................

matriculat/da al curs de .....................de  l'IES Maestrat de Sant Mateu, us comunique que

aquest/a: ........................................................................................................ ...........................

...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

....................................................................................................................

El pare/la mare  o altre/a tutor/a legal

(Poseu el nom i cognoms de qui signa)

.............................................................., ...........de .............................de 20.....
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