
CURS 2018-19

Reunió d’inici de curs per a les famílies



Benvinguts a l’Institut de Gurb!



L’EQUIP

Equip directiu:

• Director: Francesc Giménez

• Cap d’estudis:                           Guillem Riera

• Coordinadora pedagògica:    Montserrat Pañella

• Secretària:                                Anna Collelldemont

Equip de professorat tutor:

• 3r d’ESO A:                         Josep Rubió i Guillem Riera

• 3r d’ESO B:                              Joan Vivo i Roser Roca

• 3r d’ESO C:                              Margarita Moyano i Alba Vinyes

• 3r d’ESO D: Marta Capdevila i Montse Ferrer

• Orientadora: Cristina Roca



L’EQUIP D’ALUMNES
3r A



L’EQUIP D’ALUMNES
3r B



L’EQUIP D’ALUMNES
3r C



L’EQUIP D’ALUMNES
3r D



PRIORITATS

Desenvolupar al màxim les capacitats i competències.

Èxit per a tot l’alumnat.



ESTRATÈGIES PER ACONSEGUIR-HO

• Disminució de ràtio

• Tutoria individual

• Distribució horària
Universals:

• Docència compartida

• Criteris d’avaluació

• PIM
Addicionals



ORGANITZACIÓ DE L’ACCIÓ TUTORIAL

• Tutors/es:    3A   3B    3C    3D

CAD
Coordinadora 

+ 

Caps de tutors

(1r, 2n, 3r, 4t)

+ 

Equip directiu

+

Orientadores

+

EAP



L’ACCIÓ TUTORIAL DE GRUP

• Acollida i coneixement del grup

• Organització i participació

• Cohesió de grup, convivència i tractament del 
conflicte

• Autoconeixement i autoestima

• Hàbits i tècniques d’estudi

• Seguiment, avaluació i propostes de millora

• Valors, cooperació i creativitat

• Salut i prevenció

Eixos de la 
tutoria



L’ACCIÓ TUTORIAL INDIVIDUAL

• Entrevista - diàleg amb l’alumne/a

• Reunions d’equip de tutors del nivell

• Reunions d’equip docent del nivell

• Comissió d’Atenció a la Diversitat 

Seguiment:

• Entrevista pares / tutor

• Entrevista pares/ tutor / alumne

• Correu electrònic i/o telèfon
Comunicació:



MATÈRIES

• Llengua catalana, Llengua castellana, Estructures 
lingüístiques, Llengua anglesa, Matemàtiques, Física i 
Química, Biologia, Ciències socials, Tecnologia, Visual i 
plàstica, Ciutadania i Educació física. 

Comunes: 

• Alemany (anual)

• PIM (Pla Intensiu de Millora) (anual)

• Manteniment d’espais verds (anual)

• Projecte “Disseny tecnològic” (quadrimestral)

• Projecte “Emprenedoria” (quadrimestral)

Optatives:



AVALUACIÓ

• Assoliment excel·lent / Assoliment notable / Assoliment 
satisfactori / No assolitNou Decret

• Compartició dels criteris d’avaluació amb l’alumnat

• Adaptacions per als alumnes amb més dificultatCriteris:

• Preavaluació: finals d’octubre

• Avaluació 1: 12 setembre a 5 desembre

• Avaluació 2: 10 de desembre a 8 març

• Avaluació 3: 11 març a 7 juny

• Avaluació final: juny

• Avaluació extraordinària: setembre

• Recuperació del trimestre: durant el trimestre següent.

Calendari:



NORMES
• Cal portar-los carregats a 1ª hora del matí.

• És una eina de treball (no de joc).

• Cadascú n’és el responsable.
Ordinadors

• Han d’estar tancats durant les classes o en mode avió.

• S’utilitzen si el professorat ho requereix.

• Si el professor ho creu convenient es poden retirar tots 
els mòbils per realitzar activitats concretes.

• Ús responsable a l’hora de l’esbarjo.

Mòbils

• Suport conductual positiu = prevenció.

• Activitats fora del centre = responsabilitat.

• Alteració convivència = mesures correctores.
Convivència



HORARI

• Lectures i Serveis Comunitaris
Primera mitja hora de 

cada dia: 

• Permeten fer la classe més competencial.

• Simplifiquen l’organització diària.

Franges de dues 
hores: 

• Importància de menjar i descansar.
Dos patis curts, entre 
cada franja de treball: 



CALENDARI

Què? Quan?

Inici de les classes 12 de setembre

Vacances de Nadal 22 de desembre al 7 de gener

Vacances de Setmana Santa 13 al 22 d’abril

Final de les classes 21 de juny

Festes locals 30 de novembre i 10 de juny

Festes de lliure disposició 2 de novembre, 7 de desembre i 4 de març



ACTIVITATS I SORTIDES
Xerrada, taller o activitat Activitats / Sortides

Sortides 

parcials
Nocturnitats Dies especials

1
r

• Xerrada mossos d’esquadra
• Xerrada Jordi Bernabeu
• Activitat literària (St. Jordi)

• Sortida de tutoria inici de curs
• Campionat escolar atletisme
• Visita ruïnes d’Empúries
• Visita museu del paper de Capellades
• Natació, escalada i tennis taula

• Lectura 
en veu 
alta

• Nagurb (21 
desembre)

• Jornada Esportiva 
1(2 d’abril)

• Super dia en 
Castellano

• St Jordi (23 d’abril)
• Sortida final de curs: 
Aventura a l’aigua 
(21 de juny)

• Musical/comiat (13 
juny)

2
n

• CREACCIÓ 
• Oficina jove
• Activitat literària (St. Jordi)

• Visita mines Cercs
• Visita museu de la Ciència i la tècnica de Terrassa 
• Visita Girona
• Natació i escalada 
• Visita planta triatge (optativa Gestió de residus) 

• Lectura 
en  veu 
alta

• Esquiada 
(12, 13 i 14 
desembre)

3
r

• CREACCIÓ 
• Oficina jove
• IRÈNIA (Desenvolupament sostenible)
• Inventors 4change
• Activitat literària (St. Jordi)
• Taller escènic

• Pica lletres  
• Visita aeroport de Girona (alumnes que no fan 
intercanvi)

• Escalada i tennis
• Campionat de Rugby
• Taller ciència i tecnologia al Tibidabo

• Lectura 
en veu 
alta

• Intercanvi a 
Holanda

4
t

• Finances ètiques (economia)
• Oficina jove
• CREACCIÓ
• Venda de Roses (St. Jordi)

• Visites IES Vic, La Plana i Callís
• Visita fira comarcal CÀPSULA
• Escalada i pàdel
• Visita arxiu municipal Gurb
• Campionat de Rugby

• Lectura 
en veu 
alta 

• Viatge final 
de curs



Intercanvi a Holanda

• Es realitza amb dos instituts: (Groningen)         i                                              (Zwolle)

• Objectius principals:  
• Augmentar el nombre d'hores d'exposició dels alumnes a la llengua anglesa.

• Oferir una oportunitat als alumnes de practicar l’anglès en un context real i de 
millorar la comprensió i expressió oral en llengua anglesa.

• Conèixer un país nou i una altra cultura.

• Funcionament: 
• Allotjament amb famílies holandeses durant la nostra estada a Holanda i allotjament 

dels alumnes holandesos amb famílies de l’institut durant la seva estada a Catalunya. 

• Petits projectes i activitats culturals, tant a Holanda com a Catalunya.

• Nombre aproximat de places: 40 (20 Groningen + 20 Zwolle).

• Dates: entre febrer i maig 2019.

• Preu aproximat: 350€.



Pagament de les activitats i sortides

• Pagament únic de 50 €/any.

• Inclou: activitats esportives i sortides curriculars planificades.

• No inclou: sortida lúdica final de curs, esquiada i sortides no 
planificades.

• Pagament: 5 de novembre 2018 a través d’ingrés bancari: 
ES 3200 81 1879 8700 0102 1507 (Banc de Sabadell)
Com a concepte cal posar: “Sortides” i nom de l’alumne/a i curs. 

• Portar al comprovant al tutor.

• En cas de no pagament el centre es posarà en contacte amb la família.



COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

• institutdegurb.cat

• Totes les informacions del centre: notícies, projectes, organització, etc.

• Tota la documentació que necessitem: justificants, etc.
Pàgina web

• Per enviar missatges instantanis a les famílies.

• Diferents canals: recomanem Informacions generals, 3r d’ESO i AMPA.App Gurb

• Aplicació a través de la qual les famílies rebran les faltes d’assistència i 
incidències dels seus fills/es. 

• Instagram: institutdegurb

• Twitter: @institutdegurb

• Facebook: Ins de Gurb

TokApp

Xarxes socials



L’app és gratuïta i es troba a l’App Store o el Google play de tots els telèfons, 
amb el nom de “Gurb”.

Un cop instal·lada, s’ha d’anar a la secció “el meu mur”, 
situada a la columna esquerra.

Dins d’aquesta secció, hi trobareu tots els canals dels que disposa 
l’Ajuntament de Gurb, sis dels quals són dedicats a l’institut: INS 
Gurb AMPA, INS Gurb inf. General, INS Gurb 1r ESO, INS Gurb 2n 
ESO, INS Gurb 3r ESO, INS Gurb 4t ESO. 

Per tal de poder veure i rebre les notificacions d’aquests canals, cal marcar les 
columnes de “Visió” i “Rebre notificacions”, tal com s’indica a la pantalla següent, i 
després clicar sobre “Aplicar canvis”. 

Com s’instal·la l’app de Gurb?



• L’app és gratuïta i es troba a l’App Store i el Google Play de tots els 

telèfons, amb el nom “iEduca TokApp”.

• Un cop descarregada, seleccionar “sóc nou”, acceptar les 

condicions, escriure el número de telèfon o correu per verificar, 

posar el codi rebut per SMS o per correu i crear un usuari propi (no 

és l’usuari que dóna el centre, sinó un usuari nou creat per 

cadascú).

• Un cop s’accedeix al menú, clicar a “intranet” i buscar el nom del 

centre. Aquí sí que cal posar usuari i contrasenya que dóna el 

centre. 

• A la secció “xat” és on es rebran les notificacions del centre. 

• L’apartat de configuració permet editar el perfil, les notificacions, 

etc.

Com s’instal·la l’app TokApp?



COMUNICACIÓ D’ABSÈNCIES
• Avisar al tutor/a individual amb antelació.

• Portar justificant i donar-lo al tutor individual.

• Nota: cal que l’alumne/a demani la feina.

Absències 
programades

• Trucar a l’institut al matí. Portar justificant i donar-lo al 
tutor individual.

• Nota: cal que l’alumne/a demani la feina.

Absències no 
programades

Informació als 
pares

• Pàgina web del centre: institutdegurb.cat � secretaria 
� justificant d’absències 

On trobarem 
el justificant?

• Es comunicaran les absències no justificades via TokApp



GUIES DE L’ESTUDIANT

Tot allò que els alumnes necessiten saber per començar el curs ben preparats: 
horaris, normes, pla d’estudis, etc. 



Extraescolars

Aquest curs 2018-19 s’ofereixen 3 activitats extraescolars:

• Garatge Fanàtik de Gurb

• Opció d’1 o 2 dies, 1 hora i mitja

• 1 dia: 20€/mes, 2 dies: 30€/mes
Escalada

• Institut

• 1 dia a la setmana, 1 hora i mitja

• 53€/mes + matrícula de 15€
Robòtica

• Teatre de l’Esperança de Gurb

• Tots els dijous de 19:00 a 20:30

• Quota única de 140€
Teatre



• Servei de menjador

• Auxiliar de conversa

• Auxiliar d’educació

• Llibres i material 

• Taquilles

• Renovació de bicicletes, material i equipaments 

• Subvencions ajuntaments

ampa@institutdegurb.cat



L’educació no ha de 
crear l’home sinó 

ajudar-lo a crear-se a 
si mateix


