ACTIVITATS TRANSVERSALS DE CENTRE
Tots reconeixem que hi ha aspectes de la vida que escapen del que són les nostres
programacions curriculars però, que així i tot, han de ser presents a l'escola. L'educació
dels individus ha de tractar temes com la pau, l'educació vial, l'educació ambiental, els
drets i deures de la ciutadania, el respecte i d'altres sobre els quals s'hi pot incidir des de
diverses assignatures i/o mòduls perquè són temes sobre els quals qualsevol professional
de l'ensenyament hi té alguna cosa a dir.
Malgrat són molts els temes que es poden abordar des d'aquesta perspectiva, aquest
Institut, per les seves condicions d'Institut urbà d'una ciutat mitjana-gran, i tenint en
compte els estudis que s'hi imparteixen (ESO, Batxillerats i Cicles Formatius) es proposa
treballar amb especial esment l'educació ambiental, l’educació per la pau i la solidaritat,
l'educació en la salut, l'educació en el respecte, la igualtat, la tolerància i els Drets Humans
amb la confiança que millorar el coneixement de l'entorn, i en particular de l'entorn urbà,
és una clau important per facilitar actituds cíviques més correctes i una creixent
participació responsable com a ciutadans. Considerem que aquesta tria té un valor
inqüestionable des del moment que atreu l'atenció de l'alumnat sobre la conservació del
nostre patrimoni natural, artístic i cultural.
Educar és dirigir, desenvolupar i perfeccionar determinades facultats dels individus. Per
això, volem preparar el nostre alumnat per viure i millorar un determinat ambient entenent
per ambient totes les condicions històriques i culturals, tecnològiques i mediambientals en
les que es desenvolupa el seu aprenentatge. Com que aquest marc és la ciutat, volem que
esdevengui aquest sigui el fil conductor d'unes activitats interdisciplinàries que tinguin com
a objectiu prioritari educar l'alumnat en el respecte, el coneixement, la comprensió i la
valoració de tot el que és la nostra ciutat.
Partint d'aquests principis i veient la necessitat de donar-li forma a aquests temes
transversals, es decideix crear la Comissió d'Activitats Extraescolars per coordinar,
fomentar i participar actuacions que involucren tant al professorat, com l'alumnat en els
principis abans esmentats.

La Comissió d'Activitats Extraescolars s'ha plantejat com un dels seus objectius,
l'elaboració d'un calendari d'activitats de centre que commemori mensualment diades que
facin referència a aquests principis marcats. Aquestes diades assenyalades són:
25 de novembre – DIA PER L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA SEXISTA
1 de desembre – DIA MUNDIAL DE LA LLUITA CONTRA LA SIDA
10 de desembre – DIA MUNDIAL DELS DRETS HUMANS
8 de març – DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA
23 d'abril –DIA MUNDIAL DEL LLIBRE
en el mes de maig – DIADA DE L'IES JOSEP MARIA LLOMPART
5 de juny – DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT
en el mes de juny – EXPOSICIÓ llompART
A més a més, la Comissió d'Activitats Extraescolars, també es fa carrec de coordinar
les Activitats extraescolars que es programen anualment i figuren a la Programació
General Anual, com són:

•

Excursions.

•

Visites a indústries, exposicions, museus, centres culturals, UIB...

•

Teatre (tenim en compte que al nostre centre s'imparteix el batxillerat d'Arts
plàstiques i escèniques, cada any es realitzara una obra de teatre)

•

Cinema a l'institut

Els objectius d'aquestes activitats són:
– Apropar a la realitat els continguts treballats a l’aula.
– Aprofitar l'oferta culturals de les diferents institucions públiques i privades per a una
millor formació de l'alumnat.
– Possibilitar sortides, viatges o intercanvis amb altres comunitats o països.
– Adquirir sentit de responsabilitat i civisme.
– Conèixer la ciutat i les seves possibilitats educatives, culturals i lúdiques.
– Afavorir la convivència entre alumnes i entre alumnes i professors.

PARTICIPACIÓ A PROGRAMES INSTITUCIONALS Projecte Comenius
El programa Comenius té per objectiu reforçar la dimensió europea en el camp de
l'educació infantil, primària i secundària, promovent la mobilitat i la cooperació entre
centres educatius.
Associacions escolars Comenius
Les associacions escolars Comenius tenen per objectiu reforçar la dimensió europea de
l'educació promovent les activitats de cooperació entre els centres educatius a Europa. Els
projectes ofereixen a l'alumnat i al professorat dels diferents països l'oportunitat de
treballar junts en un o més camps temàtics d'interès mutu. Alguns projectes es centren
més en la participació activa del alumnat, i altres es concentren en qüestions
pedagògiques de gestió i impliquen principalment al professorat i al personal administratiu.
Les associacions escolars Comenius també poden orientar-se a la millora de la
competència lingüística i a l'aprenentatge dels idiomes, per exemple , oferint la possibilitat
al alumnat i al professorat de practicar idiomes i augmentar la seva motivació per al
aprenentatge de les llengües.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I EXTRAESCOLARS (Superior a un dia o fora de
l'illa).
Aquestes activitats han d'estar obligatòriament contemplades dins la Programació anual
del Departament Didàctic i han de ser aprovades en el Consell Escolar Ordinari
corresponent.
Han de ser autoritzades expressament pel DIE (Departament d'Inspecció Educativa).
Les sol·licituds s'adreçaran al DIE amb una antelació mínima de 30 dies a la data de la
realització.
La sortida no podrà realitzar-se sense obtenir autorització escrita del DIE.
El DIE ha de respondre en un termini màxim de 10 dies de de la recepció de la
documentació.
Tota activitat haurà de comptar amb un/a coordinador/a responsable tant d'omplir la
documentació necessària com de cercar el professorat acompanyant.
El centre haurà de preveure l'atenció, dins el seu horari, de l'alumnat que per algun motiu
no hi participi.
Per a l'alumnat menor d'edat, els pares, les mares o els tutors legas han d'autoritzar

expressament la sortida del seu fill o filla per escrit.
El/la coordinador/a de la sortida ha de sol·licitar:
1.

Als pares, les mares o els tutors legals de l'alumnat: fotocòpia de la cartilla de la

Seguretat Social o similar, com també dades específiques relatives a necessitats mèdiques.
2.

Al transportista ( autocar): haurà d'acreditar trobar-se en possessió de la targeta

d'ITV en vigor, fitxa tècnica del vehicle, l'assegurança de responsabilitat civil i l'autorització
legalitzada per l'autoritat competent per al transport de menors.
3.

A l'agència de viatges: assegurança d'accidents (cobertura) i de malaltia, així com

també normes pràctiques per a resoldre situacions imprevistes amb els participants.
Al centre hi ha un model de SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE SORTIDA
ESCOLAR.
Acabada l'activitat s'omplirà l'INFORME D'ACTIVITATS I SORTIDES, que es donarà al
coordinador d'extraescolars, com a màxim, dins els següents 15 dies.

