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1.EL CENTRE

1.1. Informació general

Adreça:
IES sa Serra
C/ Benimussa, 7
07820 Sant Antoni de Portmany

Contacte:
Telèfons: 971 34 82 33 / 971 34 84 23
Fax: 971 80 49 63
Adreça electrònica:
iessaserra@iessaserra.cat

Web: http://iessaserra.cat/

Xarxes socials:
Twitter: @IESSaSerra
Facebook: IES Sa Serra
Instagram: @IESSaSerra

Documentació de centre: El PEC,
Projecte de Direcció, PLC, ROF…. es
trobaen penjats a la pàgina web del
centre (www.iessaserra.cat), al site de
gestió documental
(https://sites.google.com/iessaserra.cat
/gestiosaserra/portada) i al GESTIB.

Oferta formativa (2021/22):

6 grups de 1r d’ESO
5 grups de 2n d'ESO
4 grups de 3r d'ESO
4 grups de 4t d'ESO
1 grup de 1r de BATX (CCSS i CCTT)
1 grup de 2n BATX (CCSS i CCTT)
2 grups d'FP Bàsica Cuina i Restauració
2 grups de Grau Mitjà de Tècnic Cuina i
Gastronomia
2 grups de Grau Mitjà de Forneria,
Rebosteria i Confiteria
1 grup d’aula d’Unitat Específica
Educativa de Centre Ordinari (UEECO)
1 grup d’aula de Transició a la Vida
Adulta (TVA).

Claustre: El professorat de l’IES Sa
Serra està format per un total de 72
professors (68,5 places).

Personal no docent (PAS):
- Auxiliars Tècniques Educatives

(ATE): Noelia Medina i Núria
Garzón

- Administratives: Maria José
Miranda i Vicenta Piera

- Conserges: Maria Tur (matí) i un
conserge per la tarda per
determinar.

- Fisioterapeuta: Lucía Lluesma
- Personal de neteja: Marisol

Martínez, Mª Victoria Mejias,
Lázara Roselló, Tanyi Toscano i
Natalia.
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1.2. Horari

Per evitar al màxim la confluència de l’alumnat a les entrades, sortides i patis, s’ha
establert un marc horari diferenciat segons els nivells.

MARC HORARI A.

1r i 2n d´ESO

MARC HORARI B.

3r i 4t d´ESO i FPB

MARC HORARI B.

BATXILLERAT I CFGM

Entrada 08:00 h Entrada 08:00 h Entrada 08:05h

1a sessió 08:00h - 08:55h 1a 08:00h - 08:55h 1a sessió 08:05 - 08:55h

2a sessió 08:55h - 09:50h 2a 08:55h - 09:50h 2a sessió 08:55h - 09:50h

Pati 09:50h - 10:10h 3a 09:50h - 10:45h 3a sessió 09:50h - 10:45h

3a sessió 10:10h - 11:05h Pati 10:45h - 11:05h Pati 10:45h - 11:05h

4a sessió 11:05h - 12:00h 4a 11:05h - 12:00h 4a sessió 11:05h - 12:00h

Pati 12:00 - 12:15h 5a 12:00h - 12:55h 5a sessió 12:00h - 12:55h

5a sessió 12:15h - 13:10h Pati 12:55h - 13:10h Pati 12:55h - 13:10h

6a sessió 13:10h - 14:00h 6a 13:10h - 14:05h 6a sessió 13:10h - 14:05h

Sortida 14:00h Sortida 14:05h 7a (dm. i dj.) 14:05h - 15:00h

Sortida 14:10 (dll. dx. i dv.)

15:00h (dm. i dj.)
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1.3. Calendari curs 2021-2022

S’ha dissenyat la temporització per a què els tres trimestres tinguin una durada
semblant, d’entre 11 i 12 setmanes.

1ª Avaluació
Inici d’avaluació 10/09/2021
Final d’avaluació 26/11/2021
Sessions d’avaluació: 30/11, 1/12 i 2/12
Notes 03/12/2021**

2ª Avaluació
Inici d’avaluació 30/11/2021
Final d’avaluació 18/03/2022
Sessions d’avaluació: 21/03, 22/03 i 23/03
Notes 25/03/2022**

3ª Avaluació
Inici d’avaluació 21/03/2022
Final d’avaluació 23/06/2022
Sessions d’avaluació: 24/06 i 27/06 (una vegada ha acabat el curs)
Notes 28/06/2022**

Avaluació 2n de batxillerat: tancament de curs 26/05/2022. Dates d’avaluacions pendents
de calendari.

DIES DE LLIURE ELECCIÓ (FESTIUS LOCALS I FESTA ESCOLAR UNIFICADA)
11/10/2021 (pont amb el 12/10/2021)
07/12/2021 (pont del 6 al 8/12/2021)
25/02/2022 i 28/02/2022  (pont amb el dia de Balears, dia 1/3/2022)

VACANCES

De 23/12/2021 a 09/01/2022 Vacances Nadal

Del 14/04/2022 a 24/04/2022 Setmana Santa

23/06/2022 Finalització curs acadèmic 2021/2022

4



1.4. Equip directiu, departaments didàctics i coordinacions

Equip directiu

L’equip directiu està format per professors del centre que d’encarreguen de la
coordinació del centre, temes disciplinaris i administratius. Hauràs de parlar
amb l’equip directiu per qüestions relatives a la teua matrícula, canvis de grup
o quan tenguis alguna amonestació o comportament inapropiat.

- Director: David Cardona Soler.
- Cap d’estudis: Ana Tur Viñas (Coordinació Batxillerat i FP)
- Caps d'estudis adjunts:

Eva Lorente (Coordinació 1r i 4t d’ESO)
Pere Prieto (Coordinació 2n i 3r d’ESO)

- Secretària: Verónica Rodríguez.

Departaments didàctics i caps de departament

Tots el professorat del centre està adscrit a un departament, segons les
matèries que imparteix. Els departaments estableixen les programacions (què
s’imparteix a cada matèria i curs) i els criteris d’avaluació.

- Llengües Estrangeres: Angie Roselló
- Biologia i Geologia: Marta Barja.
- Física i Química: Santiago Climent.
- Ciències Socials / Filosofia: Isabel Lobato.
- Llengua Catalana: Neus Ribas Ribas.
- Llengua Castellana/Llatí i Grec: Sandra Tejerina López.
- Matemàtiques/Economia: Felip Cabrera.
- Tecnologies:  José Luis Palau
- Educació Física: Pendent
- Cuina: Pablo García López
- Plàstica / Música / Religió: Maribel Ramon.
- Orientació: Marta Vingut
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Coordinacions

L’IES Sa Serra compta amb diferents coordinacions, que s’encarreguen
d’organitzar activitats al centre. Els seus responsables són els següents:

- Coordinació TIC: Sergio Carrasco
- Coordinació Pla Millora (Qualitat): Nuria Asenjo i Silvia Guerrero
- Coordinació Activitats Extraescolars: Saskia Mariño i Daniel Castilla
- Coordinació Comissió de Convivència: Marta Vingut
- Coordinació de la Comissió de Normalització Lingüística (CNL):

Jaume Vidal
- Coordinació de Biblioteca: José Antonio Martínez.
- Coordinació dinamització de patis: Dept. Educació Física per

determinar.
- Coordinació Reciclatge de Llibres: Verónica Rodríguez i Agatha

Madrid.
- Coordinació Mediambiental: Susi Tur.
- Coordinació Coeducació: Angie Roselló.
- Coordinació EOIES: Mercè Barreda.
- Coordinació Projectes: Daniel Castilla
- Programa Escacs a l’Escola: Pere Prieto
- Coordinació Erasmus +: Departament de Cuina per determinar
- Coordinació Salut: Dept. Educació Física per determinar
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1.5. Plànols del centre
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2. ALUMNAT

2.1. Eines digitals

Correu electrònic. Cada alumne disposarà d’una adreça electrònica @al.iessaserra.cat
(o @iessaserra.cat en cas d’alumnat amb més antiguitat al centre) dins l’entorn GMAIL.
Aquesta adreça li donarà accés a l’entorn Google Classroom i altres eines de Google i el
Chromebook.

Ordinadors d’aula. Els grups d’alumnes poden accedir als ordinadors de les aules
d’informàtica amb contrasenyes assignades als diferents nivells acadèmics:

USUARI CONTRASENYA

1ESO i 1BATX 12341

2ESO i 1BATX 123412

3ESO 1234123

4ESO 12341234

Chromebook. Cada alumne de 1r a 4t d’ESO disposa d’un chromebook, adquirit per les
famílies i gestionat pel centre fins al final de la seva etapa d’ensenyament obligatori o
la baixa de l’institut. Per a qualsevol incidència tècnica sobre l’ús d’aquests aparells,
s’ha de contactar amb els coordinadors TIC.

Làzarus. Els dispositius de l’alumnat de 1r i 2n d’ESO disposen d’un programa de
gestió (Lazarus) que permet un control absolut del professorat respecte els continguts
als quals poden accedir des del chromebook. Els primers dies de setembre es realitzarà
una formació al professorat.

Ús del mòbil. Es recomana que l’alumnat no porti el mòbil al centre. Està prohibit
fer-ne ús a classe sense autorització del professor (l’alumnat de 1r a 4t d’ESO disposa
de chromebooks) i tampoc està permès el seu ús als patis, sense causa justificada i
demanant permís abans. Els professors que detectin un ús no autoritzat del telèfon
mòbil al centre podran retirar-lo fins al final de l’hora o a final del matí. En aquest cas, el
mòbil s’entregarà a cap d’estudis, apagat, i l’alumne haurà de passar a recollir-lo al
final de la jornada.

En cas que l’alumne es negui a entregar-lo, serà enviat a cap d’estudis.
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Gestib famílies. Les famílies
disposaran d’accés a la plataforma
GESTIB, on podran justificar les faltes
d’assistència, comunicar-se amb el
centre i moltes altres gestions. És
molt important que tots els tutors
s’assegurin de disposar d’aquest
accés.

9



2.2. Funcionament (alumnes)

Accés a l’institut. Per evitar les aglomeracions i per donar compliment a la
normativa COVID, hi ha dos accessos per a l’alumnat al centre:

- L’alumnat que té la seua aula ordinària al primer pis ha d’accedir al
centre per la porta de darrere (situada davant la residència Sa Serra).

- L’alumnat que té la seua aula ordinària a la planta baixa ha d’accedir i
sortir del centre per la porta principal.

Entrar al centre tard. L’alumne que entri al centre tard (fora de l’horari
establert) haurà de registrar-se al full habilitat a consergeria i dirigir-se a l’aula
que correspongui.

Sortir del centre en horari de classe (menors d’edat). L’alumnat menor
d’edat no podrà sortir del centre sense causa justificada i avalada per la família,
que haurà de venir a recollir-lo o bé autoritzar-lo a sortir presentant un
justificant. La sortida d’un alumne del centre en horari lectiu ha de quedar
registrada a consergeria.

Sortir del centre en horari lectiu a les hores dels patis (majors d’edat). Els
majors d’edat (amb carnet d’estudiant verd o mostrant el DNI) poden sortir del
centre a les hores del pati. El professorat de guàrdia destinat a la zona de porta
ho haurà de verificar.

Justificació de faltes. Les famílies dels alumnes que faltin a classe amb motiu
justificat (malaltia, cita mèdica…) han de justificar-ho al seu tutor mitjançant un
justificant o, preferiblement, a través del GESTIB. Són faltes justificades:

- Malaltia de l’alumne, ingrés hospitalari o cites mèdiques.
- Alumnes vulnerables a la COVID 19 i alumnes que conviuen amb persones

vulnerables a la COVID-19 (pendent de les instruccions per al curs
2021-2022).

- Mort o malaltia greu d’un familiar.
- Tramitació de documents oficials, presentació a proves o exàmens,

citacions judicials.
- Altres que l’equip docent acordi com a vàlides i no siguin faltes

reincidents.

No són justificades les faltes per viatges no imprescindibles, “oblits de posar el
despertador”, perdre l’autobús, etc…
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Agendes. L’alumnat de 1r d’ESO disposarà d’una agenda en format físic (paper)
per a ajudar la seua organització d’horaris i deures. A partir de 2n es facilitarà
una aplicació per als chromebooks (MyHomework). Per al seu ús es recomana
seguir aquesta guia.

Canvis de classe. Com a norma general, l’alumnat no ha de sortir de l’aula en
els canvis de classe. A les hores dels patis o al final de la jornada, no s’ha de
deixar sortir l’alumnat de l’aula abans que soni la música. En cas que l’alumnat
canviï de classe, el professor ha d’esperar que surtin tots i tancar l’aula amb
clau.
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2. 3. Indisposicions de l’alumnat

Alumnes amb indisposició lleugera

Els alumnes que es trobin indisposats amb símptomes lleus (mal de cap, mal de
panxa…) durant l’horari de classe tendran diferents opcions:

- Si estan autoritzats per la família, podran prendre un paracetamol o
ibuprofè, facilitat per consergeria, que ho anotarà, i esperar a trobar-se
millor.

- En cas de no millorar (o no estar autoritzats a prendre medicaments),
l’alumne es dirigirà a Prefectura d’Estudis o a un professor de guàrdia per
telefonar a la seua família i que el venguin a recollir.

En cas que els símptomes que presentin puguin comportar un risc per a la seua
seguretat (per exemple, marejos), l’alumne no podrà quedar sol en cap moment
i s’haurà de buscar un professor de guàrdia o, si els símptomes són compatibles
amb la COVID-19 (falta d’aire, tos intensa, vòmits…) posar en marxa el protocol
descrit al punt següent.

Alumnes amb símptomes compatibles amb la COVID-19

Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2,
segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia
d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada i de qualsevol gravetat que
cursa amb els següents símptomes:

— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.

— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte,
calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i
vòmits. En els infants és menys freqüent que en els adults la presentació
respiratòria típica i és més freqüent la presentació atípica amb símptomes
gastrointestinals, que inclouen malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor
abdominal i diarrea La presencia aïllada de rinorrea, sobretot si és de forma
prolongada, en principi no es indicativa per realització de prova diagnòstica,
excepte per criteri clínic i epidemiològic.

D’acord amb l’Annex 4 Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes
compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre, en cas d’aparició de
símptomes en un alumne a l’IES Sa Serra:

- El professor que detecti el cas ha d’avisar a l’equip directiu per a que envïi
un substitut no vulnerable per estar a la resta del grup i avisi la família de
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l’alumne.
- L’alumne haurà de portar mascareta quirúrgica, rentar-se les mans i ser

traslladat a l’aula d’aïllament (atenció a pares) acompanyat del professor
que l’hagi detectat, excepte si aquest és considerat vulnerable. L’alumne
no quedarà sol si bé es mantindran les distàncies físiques en tot moment.

- El professor s’haurà de posar l’equip de protecció individual.
- Si l’alumne empitjora, s’avisarà el 061.
- L’alumne haurà de ser recollit per algun familiar o tutor legal i se li

comunicarà que ha de posar-se en contacte amb els serveis sanitaris per
informar de les sospites de COVID-19.

- L’equip docent de l’alumne sospitós i els seus companys continuaran
amb normalitat fins que no es confirmi el resultat de la prova diagnòstica
que se li faci al cas sospitós, intentant reduir al màxim els contactes.

- Els germans convivents de l’alumne amb símptomes no poden acudir al
centre educatiu fins a tenir un resultat negatiu de la prova del cas
sospitós.

- L’alumne sospitós de COVID-19 es podrà reincorporar el dia següent, si
ha solucionat el seu problema de salut i en cas de prova diagnòstica
negativa (o s’hagi considerat, per part de les autoritats sanitàries, que no
és necessari realitzar-la).

L’Annex 4 complet es pot consultar a Prefectura d’Estudis, la Sala de Professors,
Consergeria, l’Aula d’Aïllament i també aquí.

Alerta escolar

El centre ha de rebre la informació de l’alumnat que està dins el programa
alerta escolar i, específicament, sobre els protocols a seguir en cada cas concret.

Emergències

En cas que un alumne necessiti assistència sanitària durant la seua estada al
centre, es comunicarà a la família i, en cas d’emergència, s’avisarà el 061.
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2. 4. Convivència

Normativa de referència: Decret 121/2010 pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i
les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes
Balears.

IMPORTANT: Aquest apartat està pendent de debat i aprovació per part de la CCP.

Un bon ambient d’aula és un dels factors que influeix en el rendiment acadèmic
de l’alumnat. Per afavorir una bona convivència s’estableix una gradació
d’intervencions del professorat i l’equip directiu, d’acord amb la gravetat i la
freqüència de les conductes disruptives o contràries a la convivència.

Conductes disruptives a l’aula. Entren en aquest apartat:
- Les conductes que impedeixin o dificultin als companys l’exercici del dret

o el compliment del deure d’estudi (article 52.b). També la incitació o
estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència (article
52.h). Exemples: interrompre les classes, parlar en veu alta, fer sorolls
molestos, llençar objectes o papers, dir-li a un company que faci alguna
acció incorrecta

- Ús indegut d’aparells electrònics (mòbil o fer un ús inapropiat del
chromebook) a classe (Article 52.j).

- Els actes de desobediència, incorrecció o desconsideració vers els
professors o altre personal del centre (article 52.d). [Si aquests impliquen
menyspreu, insult o indisciplina deliberada, seran tractats com a faltes
greus, amb la corresponent amonestació o sanció.]

- Actituds, paraules i gestos desconsiderats contra companys o altres
membres de la comunitat educativa (article 52.e), causar danys lleus a les
instal·lacions del centre o a material (article 52.f)

Nivell Professional que
aplica la mesura

Mesura a adoptar

Nivell 0.
Conducta
puntual
(primera
vegada)

Professor.

S’informa tutor.

El professor conversarà privadament amb l’alumne.
(Article 53.a)

Treure l’alumne de classe durant uns minuts.
(IMPORTANT: No tota la classe i amb l’alumne sense cap
control pel centre). (Article 53.m)

Notificació de la conducta a la família per GESTIB o amb
una nota a l’agenda. (Article 53.c)

Quedar a l’hora del pati amb el professor fent la feina que
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li hagi quedat endarrerida (Article 53.d 53.n)

Si la conducta té a veure amb l’ús de dispositius mòbils, se
li podrà retirar pel professor fins el final de la classe
(Article 53.j)

Nivell 1.
Conducta
que es
repeteix.

Professor -> Cap
d’estudis.

S’informa tutor.

L’alumne ha d’anar a cap d’estudis amb feina. (Article 53.l
i 53.m)

Si és la primera vegada que va a cap d’estudis, després de
conversar amb l’alumne se li permetrà tornar a l’aula, on
l’alumne s’haurà de disculpar i millorar la seua conducta
(Article 53.b).

Nivell 2.
Conducta
reiterativa
(el mateix
dia o dies
diferents)

Cap d’estudis.

S’informa tutor.

Quan un alumne acudeixi a cap d’estudis de forma
repetida en poc temps, serà enviat a l’aula de convivència.
(Article 53.l i 53.m)

Cap d’estudis contactarà amb la família i quedarà
registrada una AMONESTACIÓ AVÍS al GESTIB (Article 53.c i
53.k)

Haurà de fer la feina encomanada pel professor (Article
53.d)

Podrà quedar sense pati (Article 53.n)

Si la conducta té a veure amb l’ús de dispositius mòbils, se
li retirarà pel professor i, en acabar la classe, es portarà a
cap d’estudis on, apagat, quedarà en custòdia fins al final
de la jornada lectiva (Article 53.j)

Nivell 3.
Conducta
molt
reiterativa

Cap d’estudis.

S’informa tutor.

L’acumulació d’avisos comportarà una AMONESTACIÓ
LLEU o SANCIÓ al GESTIB i la imposició de mesures
correctores que es consensuaran amb el professor i el
tutor.

Serà el tutor i/o prefectura d’estudis qui comuniqui a la
família les mesures adoptades, que podran ser:

- Romandre de 14 a 15 hores alguns dies realitzant
tasques acadèmiques o tasques en benefici de l’IES
un màxim de 5 dies (Article 53.i)

- Romandre sense pati a l’aula de convivència fins a
5 dies lectius (Article 53.n)

- Pèrdua del dret a participar en activitats
extraescolars (Article 53.o)

- Expulsions internes a l’aula de convivència un
màxim de 15 dies (Article 53.o)

- Canvi de grup, inicialment per un termini màxim de
15 dies i, posteriorment, a valorar si retorna amb el
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grup d’origen (Article 53.p)

Altres
mesures
en casos
greus

Cap d’estudis /
Director

- Suspendre el dret d’assistència a algunes classes o
a totes per un màxim de tres dies lectius (expulsió
interna).

- Suspendre el dret de l’alumne d’assistir al centre
per un màxim de tres dies.

Conductes greument perjudicials

Les conductes greument perjudicials estan descrites a l’article 57 del decret
121/2010. Algunes d’elles són:

- Agressions, amenaces o provocació d’altercats.
- Assetjament escolar.
- Assetjament sexista, vexacions o humiliacions a qualsevol membre de la

comunitat educativa.
- Injúries, calumnies o ofenses, per qualsevol mitjà, inclosos audiovisuals o

digitals.
- Actes explícits d’indisciplina o insubordinació, negativa a complir mesures

correctores, insults greus...
- Difusió de rumors que atemptin contra l’honor o el bon nom de qualsevol

membre de la comunitat educativa.
- Ús indegut d’aparells electrònics que comporti l’alteració de la vida

acadèmica o que afecti l’honor, intimitat o pròpia imatge de qualsevol
membre de la comunitat educativa (fer fotos o enregistrar vídeos sense
consentiment, publicar-ho a través de xarxes socials).

- Actuacions contràries a la salut (tabac, drogues, alcohol…)
- Danys greus als locals, materials o documents del centre.

Tots aquests casos i d’altres que pertorbin greument el desenvolupament de les
activitats del centre seran remesos a prefectura d’estudis.

Mediacions. En cas de conflictes en què resulti adient, s’arbitraran mesures de
mediació.

Codi de convivència. Per a d’altres possibles conductes inapropiades, la
Comissió de Convivència ha elaborat un Codi de Convivència que es reprodueix
a continuació.
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https://drive.google.com/file/d/1shuJJ3PB6PQJMNqDjJuK06nZpyNwD_N5/view?usp=sharing
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