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 JUNTA DIRECTIVA  
Directora :   Inés Altaba Camañes    Vicedirector:  Cristóbal García Izquierdo 

Cap d’Estudis d’ESO i Batxillerat : Begoña Adsuara Agut.  Cap d’Estudis de Cicles Diürn: Consuelo Bardoll Ebrí       
Cap d’Estudis de Cicles Nocturn:   Jesús González Lorenzo    

Secretària : Concepción Bou Escriche     Vicesecretari: Plácido Morejón de Girón Calleja. 
 

 

CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE     
Presidenta:  Inés Altaba Camañes 

Secretària: Concepción Bou Escriche 

Cap d’Estudis: Consuelo Bardoll Ebrí 

Representants del professorat 

..Imma Albalate Manrique            Juan Vte Costa Morales                                 
Representants de l’alumnat 

Javier Campos Tena      Miguel Ángel Torres Matute 

  Pedro Moltó Moreno.                      MªJosé Peris Cerdà  MªPilar Escudero Tena    Iván Monzón Catalán 

  Mª Teresa Vega Branchadell     Guillermina García Domenech  

  Susana Ferrer Martí         Eva Ortega Mateu           

Representant del A.M.P.A Representants del pares/mares 

..José Antonio Ochoa Red Noelia Ferro García            

Lourdes López García    M.Carmen Romero Trujillo 
Representant organització empresarial Representant designat per l’Ajuntament 

..Javier Valls Torlà  

Representant Personal Administració i Serveis                              

.. Francisco Sánchez Lorente  

  

 
 

HORARI D’OFICINES  ( SECRETARIA ) : de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h i de 17.00  a 20.00 h. 
VISITES A LA DIRECTORA : concretar cita prèvia.  
VISITES AL CAP D’ESTUDIS D’ESO I BATXILLERAT:  concretar cita prèvia 
VISITES ALS TUTORS I PROFESSORAT:  pag. 3 
Telèfon: 964738995                            www.ieselcaminas.org                   correu electrònic: 12004217@gva.es 

 

1. HORARIO DE CLASES. / HORARI DE CLASSES. 

De lunes a viernes, de 8:00 a 13:55/ 15.00 horas, con  un total 
de 6/7 períodos lectivos diarios, un recreo a lo largo de la mañana 
y un descanso de 10 minutos los dos días que las clases acaban a 
las 15.00h 

De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 / 15.00  hores, amb 
un total diari de 6/7 períodes lectius, un esplai al llarg del matí i 
un descans de 10 minuts els dos dies que les classes finalitzen a 
les 15.00h 

 

2. CALENDARIO ESCOLAR./  CALENDARI ESCOLAR.  

Dies festius: 9 d’octubre, 1 de novembre, 6 de desembre de 2019 i 1 de maig de 2020 
Vacances de Nadal: Des del 23 de desembre de 2019 al 6 de gener de 2020, ambdós inclosos.   
Festes de la Magdalena: Del 16 de març al 20 març de 2020, ambdós inclosos. 
Vacances de Pasqua: : Del 9 al 20 d’abril de 2020, ambdós inclosos. 
Final de les classes:  14 de maig per a 2n batxillerat i 16 de juny de 2020. 
 

3.  ENTREGA DE LAS NOTAS .   /   LLIURAMENT DE LES NOTES .  

 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Primera Avaluació 29 de novembre 29 de novembre 

Segona Avaluació 6 de març 6 de març 

 Avaluació Final 16 de juny 22 de maig 

 Avaluació Extraordinària 1 de juliol . 18 de juny 
 

 
 

http://www.ieselcaminas.org/
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4. PROFESSORADO DEL CENTRO /  PROFESSORAT DEL CENTRE. 

a) Relació de tutores / Relación de tutores. 

1r BATXILLERAT  2n BATXILLERAT 

Grup TUTORA  Grup TUTORA 

1BAHCA ALBALATE MANRIQUE, IMMA  2BACA Mª ELENA CHOLVIS PALOMO 

1BAHCB ANA CARMEN CABALLER ESTEVE  2BAHA SARA BESALDUCH MERCE 
 

b) HORARI D’ATENCIÓ A PARES DEL PROFESSORAT DOCENT DE BATXILLERAT 

  Matèria Nom Horari Atenció Pares 1BAHCA 1BAHCB 2BAHA 2BACA 

Anatomia Aplicada Gimeno Boira, Mª Angeles  Divendres / Viernes: 09:50-10:45 X X     

Anatomia Aplicada Rodriguez Teatino, Jose Luis  Dimarts / Martes: 11:10-12:05 X X     

Biologia Gimeno Boira, Mª Angeles  Divendres / Viernes: 09:50-10:45       X 

Biologia i Geologia Redon Panis, Manuel Jose  Dimecres / Miércoles: 11:10-12:05 X X     

Cultura Científica Redon Panis, Manuel Jose  Dimecres / Miércoles: 11:10-12:06 X X     

Dibuix Artístic I Gomez Punzano, Elena  Divendres / Viernes: 11:10-12:05 X X     

Dibuix Técnic I / II Gomez Punzano, Elena  Divendres / Viernes: 11:10-12:05 X X   X 

Economía de la Empresa Vega Branchadell, M. Teresa  Dilluns / Lunes: 12:05-13:00     X   

Educació Física Ortega Mateu, Eva  Dimecres / Miércoles: 12:05-13:00 X X     

Filosofía Gonzalez Morillas, Beatriz  Dilluns / Lunes: 12:05-13:00 X X     

Física i Química / Física Adsuara Agut, Begoña  Dimecres / Miércoles: 12:05-13:01 X X   X 

Fonaments De l'Art I Ferrer Martí, Susana  Divendres / Viernes: 09:50-10:45 X X     

Fund. de Administración y G. Vega Branchadell, M. Teresa  Dilluns / Lunes: 12:05-13:00     X X 

Geografia Prades Plaza, Sara  Divendres / Viernes: 08:55-09:50     X   

Geologia Rodriguez Teatino, Jose Luis  Dimarts / Martes: 11:10-12:05       X 

Griego II Velasco Montalvo, Maria Rosario  Dimecres / Miércoles: 09:50-10:45     X   

Historia de la Filosofía Cholvis Palomo, Mª Elena  Dimecres / Miércoles: 09:50-10:45     X X 

Història de l'Art Ferrer Martí, Susana  Divendres / Viernes: 09:50-10:45     X   

Història d'Espanya Prades Plaza, Sara  Divendres / Viernes: 08:55-09:50     X X 

Latín Ii Velasco Montalvo, Maria Rosario  Dimecres / Miércoles: 09:50-10:45     X   

Lengua Castellana Y Lit. I Castillo Guerrero, Maria Jose  Dimarts / Martes: 08:55-09:50 X X     

Lengua Castellana Y Lit. II Gomez Ruiz, Mª Elena  Divendres / Viernes: 11:10-12:05     X X 

Lenguaje Y Práctica Musical Lapeña Barrachina, Blanca  Dilluns / Lunes: 09:50-10:45 X X     

Matemàtiques  CCSS II Peris Cerda, Maria Jose  Dijous / Jueves: 09:50-10:45     X   

Matemàtiques I Prats Querol, Alicia  Divendres / Viernes: 09:50-10:45 X X     

Matemàtiques II Sales Nebot, Maria  Dilluns / Lunes: 11:10-12:05       X 

PLE I / Anglés Caballer Esteve, Ana Carmen  Dimarts / Martes: 12:05-13:00         

PLE I / Anglés Vidal Reboll, Carmen  Dilluns / Lunes: 12:05-13:00         

PLE II / Anglés Besalduch Merce, Sara  Dilluns / Lunes: 09:50-10:45     X   

PLE II / Anglés Roca Roig, Maria Pilar  Dimarts / Martes: 08:55-09:50       X 

PLE II / Francés Altaba Camañes, Ines  Dijous / Jueves: 11:10-12:05     X X 

Psicología Gonzalez Morillas, Beatriz  Dilluns / Lunes: 12:05-13:00     X X 

Química Aguilar Raurich, Mª Lidon  Dilluns / Lunes: 09:50-10:45       X 

Religión Cuesta Perez, Maria Carmen  Dilluns / Lunes: 12:05-13:00 X X     

Religión Lopez Aznar, Jose Ignacio  Dimarts / Martes: 11:10-12:05     X X 

SLE I/ Francés Sorribes Gil, Raquel Carmen  Dimarts / Martes: 12:05-13:00 X X     

SLE II/ Francés Altaba Camañes, Ines  Dijous / Jueves: 11:10-12:05     X X 

Técnicas  Expresión Grafic. Batalla Godes, Maria Teresa  Dimecres / Miércoles: 11:10-12:05     X X 

Tecnologia Industrial I Bernad Ros, Octavio  Dijous / Jueves: 09:50-10:45 X X     

Tecnologia Industrial II Andreu Solsona, Jose Vicente  Divendres / Viernes: 08:55-09:50       X 

TIC I Castillo Luis, Javier  Dilluns / Lunes: 12:05-13:00 X X     

TIC II Estevan Muñoz, Amparo  Dimarts / Martes: 11:10-12:05     X X 

Valencià: Llengua i Lit. I Albalate Manrique, Imma   Divendres / Viernes: 08:55-09:50 X X     

Valencià: Llengua i Lit. II Tena Vicente, Ana  Dimarts / Martes: 12:05-13:00     X X 
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5.  PROGRAMACIÓ D’ASSIGNATURES, AVALUACIONS I RECUPERACIONS 
 

Las programaciones de las distintas asignaturas, con los 
contenidos mínimos, criterios de evaluaciones y recuperacio-
nes, están recogidos en la Programación General Anual, y a 
disposición de padres, madres y alumnos para su consulta. 

Les programacions de les diferents assignatures, amb els 
continguts mínims, criteris d’avaluacions i recuperacions, estan 
recollides en la Programació General Anual, i a disposició de 
pares, mares i alumnes per a la seua consulta. 

 

6. RECLAMACIONES DE CALIFICACIONES. /   RECLAMACIONS DE QUALIFICACIONS.  

Se hará lo que establece la Orden de 20-12-2011. Los alum-
nos o sus representantes legales, podrán solicitar aclaraciones 
al profesorado sobre les calificaciones recibidas. La falta de 
acuerdos en estas aclaraciones podrá dar lugar a reclamaciones, 
mediante un escrito dirigido a la Sra. Directora con las alegacio-
nes oportunas. Las reclamaciones pueden ser:  

a) de carácter ordinario (evaluaciones y exámenes parciales)  

b) de carácter final (junio o extraordinaria).  

Una comisión de profesores nombrada al efecto estudiará 
la reclamación. Las reclamaciones de carácter final pueden 
proseguir hasta la Inspección Educativa. 

Es farà el que estableix l’Ordre de 20-12-2011. Els alumnes 
o els seus representants legals, podran sol·licitar aclariments al 
professorat sobre les qualificacions rebudes. La falta d’acords 
en aquests aclariments podrà donar lloc a reclamacions, mitjan-
çant un escrit dirigit a la Sra. Directora amb les al·legacions 
oportunes. Les reclamacions poden ser:  

a) de caràcter ordinari (avaluacions i exàmens parcials);  

b) de caràcter final (juny o extraordinària).  

Una comissió de professors anomenada a l’efecte estudiarà 
la reclamació. Les reclamacions de caràcter final poden prose-
guir fins a la Inspecció Educativa. 

 

7.  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. / DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ. 

Orientadora-Servei Psicopedagògic: Jordi Tàrrega Sangüesa 
    

*Les famílies podrán demanar hora de visita adreçant-se personalment o per telèfon al Departament d’Orientació 
 

El Departamento de Orientación realiza sus actividades si-
guiendo su plan de intervención presentado al inicio del curso, 
integrado en el Plan Anual de Centro, y en desarrollo de sus fun-
ciones: 

a.- Asesoramiento y apoyo técnico al centro en materia psi-
copedagógica. 

b.-Prevención y detección de las necesidades educativas es-
peciales.  

c.-Evaluación psicopedagógica.  

d.-Orientación personal, escolar, vocacional y/o profesional 
del alumnado. 

 e.-Orientación a familias. 

El Departament d’Orientació realitza les seues activitats se-
guint el seu pla d’intervenció presentat a l’inici del curs, integrat 
en el Pla Anual de Centre, i en desenvolupament de les seues 
funcions:  

A.- Assessorament i recolzament tècnic al centre en matèria 
psicopedagògica. 

b.-Prevenció i detecció de les necessitats educatives espe-
cials. 

c.-Avaluació psicopedagògica. 

d.-Orientació  personal, escolar, vocacional i/o professional 
de l’alumnat. 

e.-Orientació a famílies.  

 

8.  ACORDS DE BATXILLERAT 
 

1. -L'assistència a classe és obligatòria en totes les matèries, en cas d’absència serà necessari presentar un document oficial que justifi-
que absolutament la no assistència a classe. 

Amb un 15% de faltes sense justificar en una assignatura, l'alumne@ perdrà el dret a l’avaluació continua. 

Un càlcul aproximat d’allò que suposaria aquest percentatge queda reflectit en la taula següent: 

 

PRIMERA AVALUACIÓ 15% SEGONA AVALUACIÓ 15% TERCERA AVALUACIÓ 15% 

4h/set. 46h 7h 4h/s 49h 8h 4h/set. 49h 8h 

3h/set. 35h 5h 3h/s 37h 6h 3h/set. 37h 6h 

2h/set. 24h 3h 2h/s 26h 4h 2h/set. 26h 4h 

 

S'acorda adoptar un criteri ESTRICTE a l'hora de justificar les faltes i quan un alumne@ arribi al 15% (que segons l'experiència ho superen 
bastants alumnes) donar-li una segona oportunitat fent-ho saber també als seus pares. 

Quan un alumne o alumna falte a classe per estudiar un examen, el professor o professora aplicarà les mesures correctores que estiguen 
reflectides en la programació de l’assignatura. 

2.- El professor o professora no deixarà als seus alumnes estudiar altres matèries diferents de la seva en les hores de classe. 
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3.- En 2n. de batxiller, les activitats extraescolars es reduiran , intentant que es realitzen en la primera part del curs. Se seguiran les nor-
mes aprovades en la CCP. 

4.- Les recuperacions de les matèries quan es realitzen durant el curs es faran desprès de realitzar-se la junta d’avaluació, perquè no 
coincidisquen aquests exàmens amb els corresponents a l’avaluació d’altres assignatures. 

5.- La ubicació dels alumnes a classe serà la que el tutor determini. 

6.- Els alumnes i els seus pares han de conèixer amb exactitud els criteris de qualificació i avaluació. També i, amb suficient antelació, la 
data de lliurament de treballs, lectures.... Seria molt convenient que la informació que se li passa als alumnes respecte als criteris de qualifica-
ció, lliurament de treballs, ... se li donarà també al tutor o tutora. 

7.- Els exàmens tindran una durada adequada al temps previst. Els alumnes s'han d'ajustar a aquest temps en realitzar l'examen. Quan el 
professor ho considere, es podran fer els exàmens per la vesprada. Els exàmens no ocuparan l’hora del professor següent a no ser que s’hagi 
acordat prèviament. 

9.           INFORMACIÓN ACADÉMICA SOBRE EL BACHILLERATO - INFORMACIÓ ACADÈMICA SOBRE EL BATXILLERAT  

1r BATXILLERAT CIÈNCIES                                                                   
   ASSIGNATURES TRONCALS 

HORES 

FILOSOFIA 3 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA  3 

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS – FRANCÉS) 3 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3 

MATEMÀTIQUES I 3 

FÍSICA I QUÍMICA 3 

BIOLOGIA I GEOLOGIA* DIBUIX TÈCNIC I* 3 

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES  

EDUCACIÓ FÍSICA 2 

ANATOMIA APLICADA ** CULTURA CIENTÍFICA** RELIGIÓ** 2 

2ª LLENGUA ESTRANGERA I 
ANÀLISI MUSICAL I 
DIBUIX ARTÍSTIC I 
LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  I 
VOLUM  

3+3 

TUTORIA 1 

TOTAL HORES 32 
*D’aquestes dues assignatures troncals se n’ha de triar una.  ** D’aquestes tres assignatures específiques se n’ha de triar una 
 
 

1r BATXILLERAT  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  
ASSIGNATURES TRONCALS 

HORES 

FILOSOFIA 3 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA  3 

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS – FRANCÉS) 3 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3 

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI* LITERATURA UNIVERSAL* 3 

MODALITAT : CIÈNCIES SOCIALS MODALITAT : HUMANITATS  

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS  I 

LLATÍ I 3 

ECONOMIA GREC I 3 

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES  

EDUCACIÓ FÍSICA 2 

ANATOMIA APLICADA ** CULTURA CIENTÍFICA** RELIGIÓ** 2 

2ª LLENGUA ESTRANGERA I 
ANÀLISI MUSICAL I 
DIBUIX ARTÍSTIC I 
LLENGUATGE I PRÀCTICA MUSICAL 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ  I 
VOLUM  

3+3 

TUTORIA 1 

TOTAL HORES 32 
 
*D’aquestes dues assignatures troncals se n’ha de triar una.   ** D’aquestes tres assignatures específiques se n’ha de triar una. 
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2n BATXILLERAT CIÈNCIES  
ASSIGNATURES TRONCALS 

HORES 

HISTÒRIA D’ESPANYA 3 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA  3 

MATEMÀTIQUES II 4 

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA (ANGLÉS – FRANCÉS) 3 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 3 

BIOLOGIA *                                                       DIBUIX TÈCNIC II* 
FÍSICA*                                                               GEOLOGIA* 
QUÍMICA* 

4+4 

  

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES  

-2ª LLENGUA ESTRANGERA II** 
-BIOLOGIA *** 
-DIBUIX ARTÍSTIC II** 
-IMATGE I SO** 
-TECNOLOGIA INDUSTRIAL II** 
-ANÀLISI MUSICAL II** 

-RELIGIÓ 

-CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT** 
-FUNDAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ** 
-HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANÇA** 
-PSICOLOGIA** 

 -TÈCNIQUES DE L’EXPRESSIÓ GRÀFICA I 
PLÀSTICA** 
 -TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA 
COMUNICACIÓ II** 

4+4 

TUTORIA 1 

TOTAL HORES 33 
*D’aquestes cinc  assignatures troncals se n’han de triar dues. 
**D’aquest grup d’assignatures específiques se n’han de triar dues. Les assignatures cursades com a troncals no es poden tornar elegir com a específiques.  

 
 

2n  BATXILLERAT  HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS  
ASSIGNATURES TRONCALS 

HORES 

HISTÒRIA D’ESPANYA 3 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA II 3 

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA  II (ANGLÉS – FRANCÉS) 3 

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II 3 

MODALITAT : CIÈNCIES SOCIALS MODALITAT : HUMANITATS  

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES 
SOCIALS  II 

LLATÍ II 4 

ECONOMIA DE L’EMPRESA GREC II 4 

GEOGRAFIA* 
HISTÒRIA DE L’ART* 
HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA* 

4 

ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES  

 
-2ª LLENGUA ESTRANGERA II 
-CIÈNCIES DE LA TERRA I EL MEDI AMBIENT 
-HISTÒRIA DE LA MÚSICA I LA DANÇA 
-PSICOLOGIA 
-TÈCNIQUES DE L’EXPRESSIÓ GRÀFICA I 
PLÀSTICA 
- RELIGIÓ 

 
-ANÀLISI MUSICAL II 
-DIBUIX ARTÍSTIC II 
-FUNDAMENTS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 
-IMATGE I SO 
-TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA 
COMUNICACIÓ II 
-TECNOLOGIA INDUSTRIAL II 
 

4+4 

TUTORIA 1 

TOTAL HORES 33 

 
*D’aquestes dues assignatures troncals se n’ha de triar una. 
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10.       NORMAS DE CONVIVENCIA /  NORMES DE CONVIVENCIA   
 

Para un funcionamiento efectivo del Centro, todos sus miembros están 
obligados a cumplir las normas del Reglamento de Régimen Interno, el 
Plan de Convivencia, así como el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 
Consejo, sobre la convivencia en los centros docentes no universitarios 
sostenidos  con fondos públicos y sobre los derechos y deberes del 
alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y personal de 
administración y servicios. 
LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 
Los integrantes de la comunidad educativa del IES El Caminàs (alumnos, 
profesores, padres y madres, personal de administración y servicios) 
gozan de los derechos y deberes que les son reconocidos por la legisla-
ción vigente en cada caso, lo cual implica asumir las responsabilidades y 
deberes que se deriven del ejercicio de los mismos. Las normas de 
convivencia son el conjunto de actuaciones que garantizan el ejercicio de 
los mencionados derechos y deberes, atendiendo al principal objetivo de 
fomentar una convivencia adecuada en nuestro centro y la prevención y 
el adecuado tratamiento de los conflictos que se pudieran generar en el 
seno de nuestra comunidad escolar, promoviendo la agilización de los 
procedimientos para la resolución de los mismos. 
También serán consideradas normas de convivencia las que sean conse-
cuencia de la aplicación de la Programación General de Centro y del Plan 
de Convivencia. 
El incumplimiento de las normas de convivencia comportará, con las 
debidas garantías, la aplicación de medidas correctoras. 
 
CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVEN-CIA DEL 
CENTRO EDUCATIVO  
Se consideran conductas contrarias a las normas de convivencia del 
centro educativo las siguientes: 
a) Las faltas de puntualidad injustificadas. 
b) Las faltas de asistencia injustificadas. 
c) Los actos que alteren el normal desarrollo de las actividades del 
centro educativo, especialmente los que alteren el normal desarrollo de 
las clases. 
d) Los actos de indisciplina. 
e) Los actos de incorrección o desconsideración, las injurias y ofensas 
contra los miembros de la comunidad educativa. 
f) El hurto o el deterioro intencionado de inmuebles, materiales, docu-
mentación o recursos del centro. 
g) El hurto o el deterioro intencionado de los bienes o materiales de los 
miembros de la comunidad educativa. 
h) Las acciones que puedan ser perjudiciales para la integridad y la salud 
de los miembros de la comunidad educativa. 
i) La negativa sistemática a llevar el material necesario para el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
j) La negativa a trasladar la información facilitada a los padres, madres, 
tutores o tutoras por parte del centro y viceversa. 
k) La alteración o manipulación de la documentación facilitada a los 
padres, madres, tutores o tutoras por parte del centro. 
l) La suplantación de la personalidad de miembros de la comunidad 
escolar. 
m) La utilización inadecuada de las tecnologías de la información y 
comunicación durante las actividades que se realicen en el centro edu-
cativo. 
n) El uso de teléfonos móviles, aparatos de sonido y otros aparatos 
electrónicos ajenos al proceso de enseñanza-aprendizaje durante las 
actividades que se realicen en el centro educativo. 
o) Los actos que dificulten o impidan el derecho y el deber al estudio de 
sus compañeros 
p) La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a las normas de 
convivencia. 
q) La negativa al cumplimiento de las medidas correctoras adoptadas 
delante de conductas contrarias a las normas de convivencia. 
r) El uso inadecuado de las infraestructuras y bienes o equipos materia-
les del centro. 
s) La desobediencia en el cumplimiento de las normas de Carácter 
Propio del centro y que estén incluidas en su Proyecto Educativo. 
 
A. NORMAS ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO 

Per a un funcionament efectiu del Centre, tots els seus membres estan 
obligats a complir les normes del Reglament de Règim Intern, el Plan de 
Convivència, així com el Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre 
la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts ambs 
fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors 
o tutores, professorat i personal d’administració i serveis 
LES NORMES DE CONVIVÈNCIA 
Els integrants de la comunitat educativa de l’IES El Caminàs (alum-
nes,professors, pares i mares, personal d’administració i serveis) gaudei-
xen dels drets i deures que els són reconeguts per la legislació vigent en 
cada cas, la qual cosa implica assumir les responsabilitats i deures que es 
deriven de l’exercici dels mateixos. Les normes de convivència són el 
conjunt d’actuacions que garanteixen l’exercici dels esmentats drets i 
deures, atenent a l’objectiu principal de fomentar una convivència 
adequada en el nostre centre i la prevenció i l’adequat tractament dels 
conflictes que es pogueren generar en el si de la nostra comunitat 
escolar, promovent l’agilització dels procediments per a la resolució dels 
mateixos. 
També seran considerades normes de convivència les que siguen conse-
qüència de l’aplicació de la Programació General de Centre i del Pla de 
Convivència. 
L’incompliment de les normes de convivència comportaran, amb les 
degudes garanties, l’aplicació de mesures correctores. 
 
 
CONDUCTES CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL 
CENTRE EDUCATIU  
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del 
centre educatiu les següents: 
a) Les faltes de puntualitat injustificades. 
b) Les faltes d’assistència injustificades. 
c) Els actes que alteren el normal desenrotllament de les activitats del 
centre educatiu, especialment els que alteren el normal desenrotllament 
de les classes. 
d) Els actes d’indisciplina. 
e) Els actes d’incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra 
els membres de la comunitat educativa. 
f) El furt o el deteriorament intencionat d’immobles, materials, docu-
mentació o recursos del centre. 
g) El furt o el deteriorament intencionat dels béns o materials dels 
membres de la comunitat educativa. 
h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut 
dels membres de la comunitat educativa. 
i) La negativa sistemàtica a dur el material necessari per al desenrotlla-
ment del procés d’ensenyament - aprenentatge. 
j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors 
o tutores per part del centre i vicerversa. 
k) L’alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, 
mares, tutors o tutores per part del centre. 
l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar. 
m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comu-
nicació durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu. 
n) L’ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics 
aliens al procés d’ensenyament -aprenentatge durant les activitats que 
es realitzen en el centre educatiu. 
o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i el deure a l’estudi dels 
seus companys i companyes. 
p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de 
convivència. 
q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades 
davant de conductes contràries a les normes de convivència. 
r) L’ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del 
centre. 
s) La desobediència en el compliment de les normes de Caràcter Propi 
del centre i que estiguen incloses en el seu Projecte Educatiu. 
 
 
 
 



 

8 

 
Para adecuarse a las características físicas y organizativas del IES El 
Caminàs, hay que concretar en nuestra realidad algunas conductas 
contrarias a las normas de convivencia, estableciendo unas normas 
específicas: 
a) Los alumnos deben colaborar en mantener limpio el instituto: no 
comiendo ni bebiendo en las aulas ni a los pasillos, tirando los desperdi-
cios a las papeleras y a los contenedores selectivos y respetando las 
instalaciones, paredes, puertas, radiadores... 
b) Los pasillos y puertas de acceso al instituto son zonas de paso. Por 
razones de seguridad, no se puede permanecer durante el tiempo de 
patio. 
c) Los alumnos se quedarán en el aula en caso de ausencia del profesor 
hasta que llegue el profesor de guardia, que se quedará en el aula con el 
grupo si éste es de ESO o acompañará a los alumnos hasta la biblioteca 
si éstos son de enseñanzas no obligatorias y su aula no está disponible. 
d) Entre clase y clase, los alumnos que no deban cambiar de aula per-
manecerán sin salir, y sin gritar, correr, empujar o jugar.  
e) Por razones de seguridad y de orden, se debe circular ordenadamente 
por los pasillos, sin gritar, correr, empujar o jugar. Se deberá tener la 
misma actitud a la hora de entrar y salir de clase. 
f) Los lavabos son un lugar para ser utilizados en caso de necesidad. Para 
garantizar el libre acceso de todo el mundo que lo necesite, no se puede 
permanecer más allá del tiempo imprescindible. En horario lectivo se irá 
al lavabo con el permiso del profesor/a. 
g) Para evitar la desaparición de objetos personales de los alumnos y 
posibles desperfectos a los materiales de las aulas, éstas quedarán 
vacías y cerradas a la hora de patio. La puerta será cerrada por el profe-
sor que haya tenido clase en la hora inmediatamente anterior al patio. 
h) Los alumnos deberán respetar el derecho al estudio de sus compañe-
ros. Por lo tanto, deberán seguir en todo momento las indicaciones del 
profesor y las que se determinen para el funcionamiento de cada mate-
ria, siempre que no atenten contra los derechos de los alumnos. Se 
deberá observar este mismo comportamiento en la biblioteca o en las 
aulas de estudio y en los talleres. 
y) Al recinto del instituto se deberán seguir en todo momento las indica-
ciones de cualquier profesor o personal no docente, siempre que no 
atenten contra los derechos de los alumnos. 
j) Los alumnos de ESO no podrán abandonar el centro durante las horas 
de escolarización (tiempo de patio incluido) sin permiso de la jefatura de 
estudios. El padre, madre, familiar autorizado o tutor legal del alumno 
deberá personarse y firmar el volante de salida que se encuentra en 
conserjería. 
k) Los alumnos del Conservatorio de Música con convalidaciones podrán 
salir del centro en las horas punta: es decir, siempre que después no 
haya clase ni recreo, podrán entrar una hora después si ésta es la prime-
ra sesión de la mañana o de la tarde. En el resto de horas deberán 
quedarse en la biblioteca. 
l) Los teléfonos móviles no se pueden utilizar ni exhibir en el recinto 
escolar. Los profesores podrán retirar un móvil, así como otros aparatos: 
auriculares, MP3... que los harán llegar a la jefatura de estudios. Para 
recuperarlo deberán venir los padres del alumno al que se le ha retirado. 
m) Para mantener el ambiente de trabajo en el centro y educar los 
alumnos en el aprovechamiento del tiempo para el estudio, sólo estarán 
permitidos los juegos de mesa  facilitados por el instituto. 
n) Los alumnos deben identificarse con el carné del instituto o cualquier 
documento oficial ante los requerimientos del profesorado o del perso-
nal no docente del instituto. 
o) Está prohibido vender, distribuir y consumir cualquier tipo de droga, 
bebidas alcohólicas y tabaco. 
p) Todos los miembros de la Comunidad Educativa están obligados a 
vestir de forma adecuada a la actividad de estudio del instituto. 
q) No se pueden captar, publicar o difundir imágenes de ningún miem-
bro de esta comunidad educativa.  
Estas normas están reguladas por el Decreto 39/2008, de 4 de abril, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la convivencia en los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondo público y sobre los 
derechos y los deberes del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, 
profesorado y personal de administración y servicios 

A. NORMES ESPECÍFIQUES DE L’INSTITUT 
 

Per tal d’adequar-se a les característiques físiques i organitzatives de 
l’IES El Caminàs, cal concretar a la nostra realitat algunes conductes 
contraries a les normes de convivència, establint-ne unes normes espe-
cífiques: 
a) Els alumnes han de col·laborar a mantindre net l’institut: no menjant 
ni bevent a les aules ni als passadissos, tirant les deixalles a les pape-
reres i als contenidors selectius i respectant les instal·lacions, parets, 
portes, radiadors... 
b) Els passadissos i portes d’accés de l’institut són zones de pas. Per 
raons de seguretat, no s’hi pot romandre durant el temps de pati. 
c) Els alumnes es quedaran a l’aula en cas d’absència del professor fins 
que arribe el professor de guàrdia, que es quedarà a l’aula amb el grup si 
aquest és d’ESO o acompanyarà els alumnes fins a la biblioteca si 
aquests són d’ensenyaments no obligatoris i la seua aula no està dispo-
nible. 
d) Entre classe i classe, els alumnes que no hagen de canviar d’aula hi 
romandran sense eixir, i sense cridar, córrer, empènyer o jugar.  
e) Per raons de seguretat i d’ordre, s’ha de circular ordenadament pels 
passadissos, sense cridar, córrer, empènyer o jugar. S’haurà de tenir la 
mateixa actitud a l’hora d’entrar i eixir de classe. 
f) Els lavabos són un lloc per a ser utilitzats en cas de necessitat. Per a 
garantir el lliure accés de tothom que ho necessite, no s’hi pot quedar-se 
més enllà del temps imprescindible. En horari lectiu s’anirà al lavabo 
amb el permís del professor/a. 
g) Per tal d’evitar la desaparició d’objectes personals dels alumnes i 
possibles desperfectes al materials de les aules, aquestes quedaran 
buides i tancades a l’hora de pati. La porta serà tancada pel professor 
que haja tingut classe a l’hora immediatament anterior al pati. 
h) Els alumnes hauran de respectar el dret a l’estudi dels seus companys. 
Per tant, hauran de seguir en tot moment les indicacions del professor i 
les que es determinen per al funcionament de cada matèria, sempre que 
no atempten contra els drets dels alumnes. S’haurà d’observar aquest 
mateix comportament a la biblioteca o a les aules d’estudi i als tallers. 
i) Al recinte de l’institut s’hauran de seguir en tot moment les indica-
cions de qualsevol professor o personal no docent, sempre que no 
atempten contra els drets dels alumnes. 
j) Els alumnes d’ESO no podran abandonar el centre durant les hores 
d’escolarització (temps de pati inclòs) sense permís de la prefectura 
d’estudis. El pare, mare, familiar autoritzat o tutor legal de l’alumne 
haurà de personar-se i signar el volant d’eixida que es troba a conserge-
ria 
k) Els alumnes del Conservatori de Música amb convalidacions podran 
eixir del centre a les hores punta: és a dir, sempre que després no hi haja 
classe ni esbarjo, podran entrar-hi una hora després si aquesta és la 
primera sessió del matí o la tarda. A la resta d’hores hauran de quedar-
se a la biblioteca. 
l) Els telèfons mòbils no es poden utilitzar ni exhibir al recinte escolar. Els 
professors podran retirar un mòbil, així com d’altres aparells: auriculars, 
MP3... els faran arribar a la caporalia d’estudis. Per recuperar-lo hauran 
de vindre els pares de l’alumne al qual se l' ha retirat. 
m) Per a mantindre l’ambient de treball al centre i educar els alumnes 
en l’aprofitament del temps per a l’estudi, només estaran permesos els 
jocs de taula facilitats per l’institut. 
n) Els alumnes han d’identificar-se amb el carnet de l’institut o qualsevol 
document oficial davant els requeriments del professorat o del personal 
no docent de l’institut. 
o) Està prohibit vendre, distribuir i consumir qualsevol tipus de droga, 
begudes alcohòliques i tabac. 
p) Tots els membres de la Comunitat Educativa estan obligats a vestir de 
forma adequada a l’activitat d’estudi de l’institut. 
q) No es poden captar, publicar o difondre imatges de cap membre 
d’aquesta comunitat educativa 
Aquestes normes venen regulades pel Decret 39/2008, de 4 d’abril, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, sobre la convivència en els centres 
docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i els 
deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i perso-
nal d’administració i serveis.  

 


