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 I. Introducció.

L'Institut  d'Educació  Secundària  Districte  Marítim és  un  centre  públic  que

depèn de la Generalitat Valenciana i  en el qual s'imparteixen ensenyaments

d'ESO,  batxillerat  i  cicles  formatius  de  la  família  d'activitats  físiques  i

esportives. El centre compta amb un Projecte Educatiu que es va fer públic per

primera vegada en el curs 2005 i ha estat revisat al llarg dels cursos, fins a

l’actual 2018-2019. Partint de la realitat concreta del nostre centre, continua

recollint les nostres senyes d'identitat i servint de marc general de referència

per a l'actuació de tota la Comunitat Educativa. S’ha realitzat i actualitzat tot

buscant la participació de tots els membres de la nostra Comunitat, segons el

pla de reelaboració que aquest mateix document contempla.

Hem treballat a través de les manifestacions i opinions dels tres estaments que

la integren: professorat, pares/mares i alumnat. Cada un d'ells ha fet les seues

propostes a través de les enquestes. S'han considerat les conclusions de cada

estament  per  obtenir  acords  i  aconseguir  la  redacció  final  del  document.

Aquest procés ha suposat la recollida d'informació sobre la normativa vigent,

les  possibilitats  d'actuació,  les  limitacions,  els  recursos  disponibles,  les

característiques  dels  nostres  alumnes i  del  nostre  barri.  Posteriorment  s'ha

realitzat un llarg i intens procés de reflexió i debat sobre les dades obtingudes i

s'han efectuat les propostes corresponents d'organització i actuació.
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II. Context.

L’IES Districte  Marítim va passar  de l’anterior  ubicació,  a  prop del  port  de

València, a una de nova, situada a l’avinguda de les Balears, número 62, de

València; fa cantó amb el carrer de Menorca, que és la continuació del carrer

de la Serradora, junt a la zona de major expansió de València, l’avinguda de

França i el complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
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El centre es troba en el límit nord del barri de la Penya-roja, a tocar del barris

del Grau i de la Creu del Grau, dins el districte dels Camins al Grau, que és el

núm. 12 en l’ordenació municipal. Es tracta d’una zona delimitada pel vell llit

del riu Túria, l’avinguda de les Balears i l’àrea oest del port de València, amb el

districte  del  Grau.  Es  tracta  d’una  zona  amb  tres  tipus  diferents

d’assentaments urbans. Un, el més antic, el que s’escampa al llarg de les vies

situades  al  nord  del  centre,  com  el  camí  del  Grau  i  l’avinguda  del  Port,

originades pel tràfec ja des d’èpoques ben antigues entre la ciutat i el port.

Una segona zona està constituïda per habitatges que ja existien als anys 80,

amb barris populars i vinculats a les explotacions comercials i industrials de
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l’àrea portuària. Una tercera zona, dins la qual es localitza físicament el centre,

és fruit del moviment d’expansió urbanística dels darrers anys del segle passat

i primers d’aquest. Es dedica més al sector serveis i a oficines.

 III. Característiques, organització i funcionament de l’institut.

III.1 Principis de funcionament i organització.

 Presa de decisions per consens sempre que siga possible. 

 Col·laboració en el repartiment de tasques i responsabilitats. 

 Participació de tota la Comunitat Escolar en la presa de decisions, per a

això es facilitarà la relació horitzontal i vertical dins d’aquesta. 

 Flexibilitat  organitzativa  que  responga  a  les  nostres  característiques  i

necessitats.

 Capacitat de donar resposta a les iniciatives individuals o grupals. 

 Capacitat de resposta a les iniciatives d'organismes exteriors al Centre. 

 Participació de l’alumnat en les tasques d'organització del centre a través

de la seua presència en el Consell Escolar i en la Junta de Delegats. 

III.2 Estructura organitzativa.

L’estructura organitzativa vol reflectir aquests principis i portar a terme una

gestió democràtica per a tots els sectors de la nostra comunitat escolar, oferint

vies de participació flexibles i obertes. Pretenem que l'acció educativa dirigida

al desenvolupament integral de l'alumnat no siga una activitat aïllada per part

de cada membre o col·lectiu del centre sinó una tasca comuna. 

L'equip directiu figura en els organigrames pedagògic i de participació en un

lloc  destacat  perquè  és  l'encarregat  de  dinamitzar  tot  el  funcionament  del
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Centre.  Està  format  per  quatre  llocs  (direcció,  sotsdirecció,  cap  d’estudis,

secretari  i  vicesecretari),  l'elecció  i  funcions  de  les  quals  estan  clarament

regulades en la legislació vigent. Les tasques es comparteixen tot realitzant el

treball com una tasca d'equip. Les decisions preses al Consell Escolar les fa

realitat  l'equip  directiu,  bé  directament,  si  són  de  la  seua  competència,  o

traslladant els acords a les persones responsables de cada acció (departaments

didàctics, associació de mares i pares, famílies, alumnat, etc). 

L'alumnat té les seues vies de participació en la vida de l'institut a través dels

seus representants en el Consell Escolar i la Junta de Delegats. Enguany s’ha

format  també  l'associació d’estudiants  de  l’IES  Districte  Marítim.  A  més

s'intenta  crear  un  clima  de  confiança,  respecte  i  llibertat  que  facilite  la

comunicació directa amb el professorat tutor i, en general, amb el professorat

del centre. 

Les famílies, a més dels seus representants en el Consell  Escolar, tenen, a

través de l'AMPA, diverses per a estar informades, participar, fer propostes, i

en  general  formar  part  de  la  vida  del  centre.  Aquesta  col·laboració  amb

l'institut, en moltes ocasions, es materialitza a través de la relació directa amb

els tutors i tutores dels seus fills. És a través de l’AMPA que hem aconseguit

que un bibliotecari ens ajude dos dies a la setmana. 

L'equip docent està organitzat en departaments didàctics, amb una professora

o professor que és designat cap de departament i que coordina cadascun d'ells.

Els  caps  de  departaments  i  la  resta  de  coordinacions  es  reuneixen

periòdicament  amb  la  direcció  i  el/la  cap  d'estudis  en  la  Comissió  de

Coordinació Pedagògica. En aquestes reunions s'arreplega l'opinió de tots els

departaments  sobre  temes  concrets,  propostes  de  treball,  suggeriments  i
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pautes fonamentals per a dur-les posteriorment als òrgans de decisió: Claustre

i Consell Escolar.

El  Claustre  és  l’òrgan que pren les  decisions  importants  en relació  amb el
treball docent. Amb molta freqüència els temes tractats en aquest òrgan s'han
discutit  prèviament  en  les  reunions  de  departament,  i  en  la  Comissió  de
Coordinació  Pedagògica.  Al  si  del  Consell  Escolar  es  formen  diferents
comissions en les quals poden participar altres persones que no hi pertanyen. 

IV. Comunitat educativa.

L’Institut  recull  alumnat  procedent  dels  col·legis  adscrits,  que  són  el  CEIP

«Tomàs  de  Montañana»,  el  CEIP  «Miquel  Adlert»  i  el  CEIP  «Angelina

Carnisser».  L’alumnat de batxillerat  prové en primer lloc  del  propi  centre i

d’una altra banda dels centres concertats «Penya-roja»,  «La Anunciación» i

«Trafalgar», en els quals sols imparteixen els nivells d’ESO. Un tercer grup

minoritari està format per alumnat que s’incorpora al centre durant el curs des

de  fora  de  la  Comunitat  Valenciana.  El  cicles  formatius  de  Formació

Professional tenen alumnat de tota la província de València

a) Les classes tenen el següent horari:

1er i 2n d’ESO: de dilluns a divendres de 8h a 14h.

Resta  de grups:  dimarts,  dijous  i  divendres  de 8h  a  14h.  Els  dilluns  i  els

dimecres la sortida serà a les  15:15h.  Els alumnes de 1r de batxillerat,  el

dimarts ixen a les 15:15 h.

b) Les portes d’entrada al  centre s’obriran a les 7:50h i  es tancaran a les

8:05h; després d’aquesta hora els alumnes ja no podran accedir a les aules. El

professorat de guàrdia es farà càrrec dels alumnes que arriben amb retard.
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c) L’alumnat disposa d’un carnet d’institut que serà indispensable per poder

eixir-ne,  encara  que  siguen  alumnes  que  tinguen  autoritzada  l’eixida.  Així

doncs, tots els  alumnes de 1er  i  2n d’ESO hauran de mostrar  el  carnet  al

conserge o al professor de guàrdia, tots els dilluns i els dimecres a les 14h.

IV.1 Alumnat

Al  curs  2018-2019  tenim  els  següents  alumnes,  distribuïts  de  la  següent

manera:

 Educació Secundària Obligatòria

1ESO 142 alumnes

2ESO 143 alumnes

3ESO 137 alumnes

4ESO 136 alumnes

Total ESO 558 alumnes

• Batxillerat

Ciències
Humanitats i Ciències 

Socials

1r Batxillerat 65 alumnes 66 alumnes

2n Batxillerat 64 alumnes 60 alumnes

Total 129 alumnes 126 alumnes
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 Família professional d'activitats físiques i esportives.

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà

1r curs 64 alumnes

2n curs 44 alumnes

Total 108 alumnes

 Cicle Formatiu de Grau Superior

1r curs 59 alumnes

2n curs 62 alumnes

Total 121 alumnes

IV.2 Professorat

En aquest curs 2018/2019 treballen al centres un total de 98 professores i

professors,  dels  quals  54 tenen la  destinació  definitiva al  centre,  cosa que

suposa  un  55% del  total  de  la  plantilla.  La  resta,  un  45%,  es  tracta  de

professorat amb destinació provisional centre, bé per tractar-se de professorat

en comissió de servei, en expectativa de destinació o bé professorat interí.

En el darrer concurs de trasllats ens varen adjudicar 12 places. No obstant açò,

atès que la xifra de jubilacions oscil·la cada any entre les 5 i les 10 persones,

fa que la plantilla no definitiva siga un número molt elevat.

A més a més, s’han incorporat dues auxiliars de conversa en alemany i anglès,

que entren a la classe amb el professor titular per tal d’ajudar a millorar el
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nivell  en  altres  llengües.  Ajuden  en  les  assignatures  de  biologia,  en  la

competència comunicativa oral en anglès, en anglès i en música.

El  professorat  del  centre  en  aquest  curs  ha  mostrat  el  seu  interès  per  la

formació  en  TIC,  per  la  qual  cosa  el  Pla  Anual  de Formació  del  centre  se

centrarà  en  aquesta  línia  de  treball.  A  més  a  més  hem incorporat  quatre

seminaris per aprofundir en les següents matèries:

- Disseny, desenvolupament , implementació de mesures per al 

reconeixement i millora de l’esforç acadèmic

- Alumnat amb transtorn de l’espectre autista (TEA) i la seua manera de 

processar la informació.

- Convivència 

- Redacció de projectes KA2

- Protocols i sostenibilitat

- Estudi de protocols para la millora de la puntualitat dels alumnes de 

l’ESO.

IV. Personal no docent.

El personal no docent està format per dues persones amb categoria d’auxiliars

administratives,  que  realitzen  les  tasques  pròpies  de  la  secretaria.  Una

d’aquestes  persones  té  la  destinació  definitiva  al  centre.  El  centre  també

compta  amb  tres  conserges,  que  s’ocupen  del  manteniment,  vigilància  i

apertura del centre; un dels conserges és el conserge resident. D’aquestes tres

persones, dues són funcionàries de carrera amb destinació al centre. A més,
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dins  el  personal  docent  l’institut  disposa  d’una  educadora  encarregada

d’atendre alumnat amb necessitats especials per qüestions de discapacitats.

IV.4 AMPA

Les associacions de mares i pares d’alumnes estan regulades en el títol VII del

Reial  Decret  929/1993.  Dins  l’àmbit  autonòmic,  el  decret  del  Consell  de la

Generalitat núm. 234/1997, regula dins els articles 75 a 82 del títol III, els

aspectes referits a la seua existència, participació i col·laboració amb el centre

(art. 75), presidència i juntes directives (art. 76), estatuts (art. 77), funcions

del/a  president/a  (art.  78)  i  funcions  de la junta directiva (art.  79).  En el

nostre centre existeix una Associació de Mares i Pares d’Alumnat que des de

les esmentades normatives funciona des del 2005 amb efectivitat en tasques

de donar suport al centre.

V. Coordinació amb els serveis del municipi i relacions previstes amb 
institucions públiques i privades.

- Ajuntament de València. Mitjançant, entre d’altres, els serveis municipals

d’absentisme  escolar.  Cada  dues  setmanes  rep  la  visita  d’un/a  tècnic/a

d’aquest servei  que s’encarrega de realitzar  el  seguiment de l’alumnat que

presenta un major índex de faltes d’assistència a classe.

-  Universitat  de  València  i  Universitat  Politècnica  de  València.

Mitjançant la coordinació de les proves d’accés a la universitat i la visita del

nostre  alumnat  a  les  instal·lacions  per  tal  de  donar-ne  a  conèixer  l’oferta

formativa i la participació en programes de formació. 

- Universitat de València, Universitat Catòlica de València i Universitat
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Internacional  de  València: mitjançant  la  realització  al  nostre  centre  de

pràctiques d’aquell alumnat que realitza el màster d’Especialització Didàctica

en Ensenyament Secundari. 

-  Generalitat  Valenciana:  fonamentalment  amb  la  Direcció  Territorial

d’Educació de València i amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i

Esport.

- Centre Juvenil Grau Port: aquest centre està obert de 17:00h a 20:00 h,

molt  proper  al  nostre  centre  i  disposa  d’accés  públic  i  gratuït  a  Internet

emmarcat en el projecte València ja. El nostre alumnat pot beneficiar-se d’un

espai  segur  on realitzar  una  gran  diversitat  d’activitats,  com per  exemple:

tallers de manualitats, d’animació social, i d’animació a la lectura; activitats

lúdiques i  temàtiques; excursions,  aula escolar,  biblioteca juvenil,  ludoteca,

cinema fòrum, premsa diària i laboral, punt d’informació juvenil, etc.

- YMCA:  Organització no lucrativa i declarada d’Utilitat Pública, sense filiació

política  o  confessional,  dirigida  per  voluntariat,  que  persegueix  millorar  la

societat  tot  generant  oportunitats  i  acompanyant  el  desenvolupament  de

cadascun dels i  de les joves que s’esforcen cada dia per superar les seues

limitacions.

- AMBIT: Asociación que té  com a missió facilitar l’accés progressiu a la 

llibertat mitjançant la inserció assertiva comunitària de persones recluses i 

exrecluses, mitjançant els diferents programes comunitaris, la qual cosa és un 

objectiu principal la inserció laboral.

- Sed-Vies: Projecte social i educatiu de voluntariat l’objectiu general del qual
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és afavorir les xarxes de suport social i la cohesió social.

-  Fundació  Apip-Acam:  Aquesta  fundació  respon  a  la  voluntat  cívica  de

compromís amb les persones, de donar suport a les persones i a les famílies en

situació de necessitat, de manca de recursos econòmics i/o dependència física

o intel·lectual. Procura la continuïtat dels tractaments, de les metodologies i les

avaluacions, amb la finalitat de col·laborar amb la capacitació, l’empoderament

de les persones i la recuperació de llurs xarxes de suport social.

- Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE):

 mitjançant el programa Erasmus+, amb el projecte KA1, per al període 2017-

2019.  Aquest  programa  pretén  millorar  la  qualitat  de  l’ensenyament

preescolar,  primària  i  secundària  en els  centres  de tot  Europa.  Ofereix  als

professionals d’aquests nivells oportunitats de  Mobilitat per a l’aprenentatge,

amb l’objectiu d’ampliar i millorar el seu desenvolupament professional, a més

de possibilitar la col·laboració amb els seus homòlegs d’altrs països d’Europa.

Mitjançant les Associacions estratègiques, dóna suport a l’intercanvi de bones

pràctiques  i  criteris  d’innovació  per  a  abordar  reptes  comuns,  com

l’abandonament escolar o el baix nivell de coneixements bàsics, tot fomentant

els vincles amb el món extraescolar i amb altres àmbits educatius i formatius.

-  Empreses on els  nostre  alumnat  desenvolupa el  mòdul  de  Formació  en

Centres de Treball.
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VI. Valors, objectius i prioritats d’actuació.

VI.1 Principis. 

Els principis que orienten el projecte Educatiu de centre es corresponen amb

els principis recollits per la Constitució Espanyola i fan referència als drets i

deures  del  sistema  educatiu.  Destaquem  entre  ells  la  aconfessionalitat,  la

tolerància, el pluralisme i els valors democràtics.

VI.2 Trets d’identitat.

L’IES Districte Marítim n’assumeix els següents: 

1- La recerca de l’excel·lència a través de la cultura de l’esforç i de la qualitat

educativa, mitjançant la dedicació individual i la motivació de l’alumnat.

2- Fomentar la democràcia i la inclusió social basada en els drets humans, la

igualtat de gènere, el respecte mutu i la responsabilitat compartida. Atendre

de  manera  especial  la  integració de  qualsevol  alumnat  que  presente

diferències personals, culturals, econòmiques i socials, amb especial atenció a

les que deriven de la discapacitat.

3- Potenciar la convivència amb accions que es basen en el sentit comú, la

solidaritat, la justícia, la sostenibilitat i que milloren la qualitat de vida de

tots els membres de la comunitat educativa així com el seu benestar. Educar

per a la prevenció de conflictes i la resolució pacífica dels mateixos, així com

la no-violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social.

15



4- Dinamitzar i difondre la cultura mitjançant els aprenentatges col·lectius,

propers  i  interdisciplinars.  Fomentar  i  promoure  la  investigació  i

l’experimentació científica, així com la innovació educativa fent ús de les

tecnologies de la informació i la comunicació.

5- Potenciar la nostra llengua i cultura tot convertint-la en el nucli organitzador

del currículum i la normalització de l’ús social,  administratiu i  acadèmic del

valencià. Promoure un marc integral de l’aprenentatge de les llengües per

facilitar l’adquisició per part de tot l’alumnat d’una competència plurilingüe en

les  llengües  d’escolarització:  valencià,  castellà  i  una  o  dues  llengües

estrangeres  i  la  capacitat  de  conviure  en  una  societat  multilingüe  i

multicultural.

6- Fomentar el respecte al  medi ambient a través d’una educació per a la

sostenibilitat que promoga l’autocontrol i l’austeritat en el consum.

7- Desenvolupar la sensibilitat artística de l’alumnat, sobretot les habilitats

musicals, plàstiques i escèniques per a una millor formació integral.

8-  Fomentar  l’activitat  física  i  l’esport considerant-los  com  una  part

important de l’educació per a la salut i el benestar personal.

9-  Respectar tots els membres de la comunitat educativa i valorar la seua

tasca. Fomentar la participació en tots els aspectes de la vida del centre.

10-  Reconèixer  el  professorat com  a  factor  essencial  en  la  qualitat  de

l’educació i promoure el reconeixement social de la seua tasca.
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VI.3 Línies d’actuació.

Perquè  aquests  trets  d’identitat  tinguen  caràcter  regulatiu  hauran  de

desenvolupar-se en objectius que concretaran la raó de ser del  centre.  Els

objectius s’articularan en els següents àmbits:

1. Àmbit professional 

 Potenciar  per  part  de tot  el  professorat  el  treball  en equip  de forma

solidària i participativa, prenent consciència dels problemes del centre i

implicant-se  en  les  seues  solucions,  facilitant  els  temps,  espais  i

materials necessaris.

 Mostrar un esperit obert per a l’actualització i formació permanent del

professorat participant en accions formatives en funció de les necessitats

del centre i dels interessos personals.

2. Àmbit educatiu 

 Adoptar  una  metodologia  activa  que  utilitze  les  tecnologies  de  la

informació i la comunicació (TIC), que fomente actituds positives davant

l’aprenentatge, desenvolupe la creativitat en totes les formes d’expressió

i potencie la investigació, experimentació i la curiositat per l’adquisició

de nous coneixements.

 Atendre  la  diversitat  dotant  l’alumnat  d’una  formació  adaptada  a  les

seues característiques i necessitats personals i tenint present totes les

cultures  a  fi  de  compensar  les  desigualtats  i  aconseguir  la  inclusió
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educativa.

 Desenvolupar  les  competències  bàsiques  incorporant-les  a  les

programacions  per  a  facilitar  a  l’alumnat  una  bona  integració  en  la

societat i una formació que facilite un aprenentatge al llarg de la vida.

 Desenvolupar  en  les  programacions  didàctiques  l’educació  en  valors

mitjançant  activitats  per  a  fomentar  la  solidaritat,  la  tolerància,  la

cooperació, el  respecte al medi ambient,  la pau i la no-violència, l’ús

responsable  de  la  llibertat  individual  i  col·lectiva,  la  participació  de

l’alumnat, l’autonomia i l’esperit crític, la igualtat de gènere i la inclusió

de totes les persones.

 Es fomentarà especialment la innovació, la coordinació didàctica, l’acció

tutorial, el treball en equip i les pràctiques formatives complementàries.

L’orientació  educativa  guiarà  el  procés  d’aprenentatge  per  tal  que

l’alumnat  obtinga  el  màxim  rendiment  dins  les  seues  possibilitats

personals.

VI.4 Àmbit d’organització i participació.

 L’organització del  centre es regirà pels objectius i  les línies d’actuació

previstes al Projecte Educatiu de Centre que es concretaran anualment a

la  Programació  General  Anual  i  a  la  Memòria  final,  amb  els

corresponents Plans de Millora. Desenvoluparà una gestió participativa,

democràtica i oberta a la comunitat escolar i a les institucions.

 La  participació  de  tota  la  Comunitat  Educativa  es  farà  a  través  dels
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diferents  òrgans  legalment  establerts:  El  Claustre  del  professorat,  la

COCOPE, el Consell Escolar, la Junta de Delegats i les Associacions de

Pares i Mares i d’Estudiants, coordinats i dirigits per l’equip directiu.

 Es facilitarà la informació i difusió entre la comunitat educativa d’aquest

Projecte Educatiu i de les programacions didàctiques. L’organització del

centre perseguirà assolir els màxims graus de qualitat en la prestació del

dret  a  l’educació  mitjançant  l’oferta  educativa  dels  ensenyaments

autoritzats.

 Es crearan vies d’informació i comunicació que permeten el coneixement

i difusió a tota la comunitat educativa de les decisions que es prenguen

en els diferents òrgans. Per aquest objectiu s’aprofitaran al màxim els

recursos TIC del centre

VI.5 Àmbit institucional.

 El  centre  establirà  relacions  amb  el  seu  entorn  per  a  l’ús  dels  seus

recursos i les seues instal·lacions per tal de millorar la relació escola-

societat.

 S’afavoriran les relacions amb organismes, institucions i empreses que

puguen impulsar programes de suport mutu en la formació integral de

l’alumnat. L’institut impulsarà la relació amb les institucions i organismes

oficials, per a millorar els objectius del centre.

 Es  fomentarà  la  participació  de  l’AMPA  del  centre  en  les  activitats

col·lectives d’interès per al centre i es facilitarà la seua relació amb els
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organismes i institucions que els puguen prestar col·laboració en matèria

d’estudis, ofertes culturals, beques, etc.

 Així  mateix es potenciarà la participació de l’alumnat amb l’existència

d’una  associació  d’estudiants  que  promoga  activitats  d’informació  i

assessorament juvenil.

VI.6 Àmbit social i de convivència.

 Intentar  superar  els  diferents  conflictes  que  puguen  sorgir  entre  els

membres  o  sectors  de  la  comunitat  educativa  a  través  del  diàleg,

mantenint una actitud tolerant de cooperació i solidaritat. Fomentar al

centre un clima d’estudi i convivència en positiu.

 Dotar  al  centre  d’una  normativa  interna  interna  consensuada  per  a

regular  el  seu  funcionament  intern  i  les  seues  relacions  amb  altres

institucions i entitats àmbits. 

 Utilitzar la mediació com a estratègia per a la resolució de conflictes.

Creació de l’equip de mediació amb la participació de les famílies,  el

professorat i l’alumnat.
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VII. Formes de relació i col·laboració entre el centre i les famílies de 
l’alumnat.

L’IES Districte Marítim manté un contacte continu amb les famílies del nostre

alumnat que es manifesta de la següent manera:

- Jornada de portes obertes: el centre organitza cada any,  i amb caràcter

previ  a  l’inici  del  període  de preinscripció  i  matriculació,  unes  jornades  de

portes obertes amb la intenció de donar a conèixer el centre a tota aquella

família que estiga interessada en matricular els seus fills o filles al centre.   

- Reunions de mares i pares: des de les diferents tutories dels grups d’ESO,

batxillerat, i cicles formatius de grau mitjà s’organitzen reunions de mares i

pares en les quals es comenta el funcionament del grup en general i de cada

alumne/a en particular. En aquestes reunions pot assistir la direcció del centre

i la caporalia d’estudis.

- Atenció a mares i pares: per part de l’equip directiu, tutories i professorat.

-  Web família:  totes les famílies poden sol·licitar la clau d’accès a la web

família, mitjançant la qual poden conèixer les faltes d’assistència dels seus fills,

les qualificacions i incidències, a més de poder trametre avisos als professorat.

- Web de l’IES:

http://www.iesdistrictemaritim.com/

 En  aquesta  pàgina  web del  centre  s’informa a  la  comunitat  educativa  en

general de la vida del centre. Enguany s’ha canviat el disseny perquè siga molt

més atractiva i dinàmica, i a més s’adapte a les noves tecnologies.
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VIII. Infraestructura i instal·lacions.

Enguany s’han fet obres de remodelació. La més important és la creació de

una finestra en la consergeria perquè des de la consergeria es puga vore la

porta  d’accés  a  l’institut.  També s’ha asfaltat  una part  de pati,  que abans

estava de terra. Per últim s’ha fet la divisió de les dues aules a la planta baixa,

d’aquesta manera s’han quedat dues aules similars a les de dalt. Hem guanyat

el corredor.

Tot i que l’activitat del centre s’inicià el curs 2004/2005 i les seues relatives

grans dimensions, en l’actualitat l’edifici es troba al límit de la seua capacitat.

Disposa  d’una superfície construïda de 13.181 m2, distribuïda en planta baixa i

dues plantes més en altura, amb un gimnàs, un pati,  pistes esportives, un

hort, un aparcament i una àgora per a esdeveniments.

22



Façana nord i entrada per l’avinguda de les Balears. 

Façana sud del recinte.
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IX. Calendari escolar.

X. Normativa aplicable.

Normativa general

- Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

- Llei Orgànica 11/2013, de 9 de desembre, per a la Millora de la Qualitat

Educativa.

-  Ordre  45/2011,  de 8  de juny,  de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,

Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  regula  l’estructura  de les  programacions

didàctiques de l’ensenyament bàsic.
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- Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual

s’aprova  el  Reglament  Orgànic  i  Funcional dels  instituts  d’Educació

secundària.

-  Resolució  de  30  de  maig  de  2018,  de  la  Direcció  General  de  Centres  i

Personal Docent, per la qual es fixa el  calendari escolar del curs acadèmic

2018-2019.

- Ordre de 14 de març de 2005 per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb

necessitats  educatives  especials escolaritzats  en  aquells  centres  que

impartesquen educació secundària.

ESO

- Currículum: Decret 87/2015, de 5 de juny.

- Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,

Cultura i Esport on es regula la avaluació en l’ESO i Batxillerat.

- Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Formació i

Ocupació  per  la  qual  es  regula  el  dret  de l’alumnat  a  l’objectivitat  en

l’avaluació i  s’estableix  el  procediment  de  reclamació  de  les  notes

obtingudes  i  de  les  decisions  de  promoció,  certificació  o  obtenció  del  títol

acadèmic que corresponga.

- Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i

Investigació,  per  la  qual  s’aproven  les  instruccions per  a  l’organització  i

funcionament  dels  centres  que  impartesquen  educació  secundària  i
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batxillerat durant el curs 2018-2019.

- Ordre de 18 de juny de 1999, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència,

per  la  qual  es  regula  l’atenció  a  la  diversitat en  l’educació  secundària

obligatòria.

BATXILLERAT

- Currículum: Decret 87/2015, de 5 de juny.

- Ordre 38/2017, de 4 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,

Cultura i Esport on es regula la avaluació en l’ESO i Batxillerat.

- Resolució de 27 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i

Investigació,  per  la  qual  s’aproven  les  instruccions per  a  l’organització  i

funcionament  dels  centres  que  impartesquen  educació  secundària  i

batxillerat durant el curs 2018-2019.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

- Reial  Decret  1147/2011,  de 29 de juliol,  pel  qual  s’estableix l’ordenació

general de la formació professional del sistema educatiu.

- Currículum dels cicles formatius:

-  CFGM: RD 2049/1995, pel qual s’estableix el currículum del títol de

Tècnic Mitjà en Conducció de Grups en el Medi Natural.

-  CFGS: RD 2048/1995, pel qual s’estableix el currículum del títol de

Tècnic Superior en  Activitats Físiques i Esportives. 
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- Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i

Esport,  per  la  qual  es  regulen  aspectes  de  l’ordenació  de  la  Formació

Professional del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana.

- Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es

regula l’avaluació de l’alumnat dels cicles formatius de Formació Professional

del sistema educatiu a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

- Ordre 78/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual  es

regulen determinats aspectes de l’ordenació i organització acadèmica

dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu a l’àmbit

de la Comunitat Valenciana.

- Ordre 77/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual  es

regula el mòdul professional de Formació a Centres de Treball (FCT),

dels  cicles  formatiu  de  Formació  Professional,  dels  Ensenyaments  d’Arts

Plàstiques i de Disseny i dels Programes de Qualificació Professional Inicial a

l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

-  Ordre  46/2012,  de  12  de  juliol,  de  la  Conselleria  d’Educació,  formació  i

Ocupació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació de

la Formació Professional del sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.

- Resolució de 29 de juny de 2018, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i

Investigació, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i

organització  d’activitat  docent  dels  centres  de la Comunitat  Valenciana que

durant el curs 2018-2019 impartesquen cicles de Formació Professional Bàsica,

de Grau Mitjà i de Grau Superior. 
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