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Benvinguts i benvingudes a l’edició de la 

revista GallecsExpress curs 2018-2019!!! 

 

Com cada any, estem il·lusionats en compartir les nove-

tats més destacades d’aquest primer trimestre al nostre 

centre. Amb la vostra col·laboració podem dur a terme 

un conjunt de tasques benèfiques i de lleure que ajuden a 

la cohesió de la nostra comunitat educativa i alhora apor-

ten coneixement i satisfacció a tots els participants. Grà-

cies per la vostra contribució, ja sigui participant en les 

activitats, col·laborant-hi, o llegint la nostra revista.  

Comencem! 
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CONFERÈNCIES INAUGURALS DE CURS 
 

 

 

El curs es va iniciar amb la benvinguda de l’alumnat 

per part de tot el professorat i l’equip directiu del cen-

tre. Es varen realizar unes conferències d’inauguració 

en què es transmetien les directrius d’aquest nou curs. 

Tant els alumnes d’Educació Secundària Obligatòria, 

com els de Batxillerat i els de Cicles Formatius varen 

ser rebuts al nostre centre desitjant un bon inici de 

curs. Seguida-

ment, s’imparti-

ren unes con-

ferències per a 

cada nivell i es-

pecialitat amb 

temàtiques 

d’interès per a 

l’alumnat i pro-

fessorat. 



 

GALLECSEXPRESS 

Pàgina  4 

Núm.  35 Desembre   2018 

LA CASTANYADA 

 

L’INS Gallecs es prepara per a l’arribada de la tar-

dor i l’hivern. I què millor que celebrar-ho amb pa-

nellets! Molts de vosaltres vàreu aconseguir amb la 

vostra col·laboració fer-ne d’aquest dia, un dia espe-

cial! 

Alumnat de 2n curs de Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència.  
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ACAPTE DE SANG 

 

L’INS Gallecs, tal com ja s’ha realitzat durant els dar-

rers anys, col·labora amb l’activitat d’acapte de sang. 

Els alumnes de 4t d’ESO han col·laborat en l’organit-

zació. Aquest any s’ha tornat a realitzar aquest acapte 

i ha estat un èxit gràcies a la col·laboració i implica-

ció de moltes persones del centre i de fora del centre. 

Gràcies a tots i totes pel suport i per aconseguir que 

novament l’acapte hagi sigut un èxit! 
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JA SOM A LA TARDOR! 

I... INS GALLECS CELEBRA EL DIA DE LA 

MÚSICA! 

 
Ha arribat la tardor i vàrem decorar el centre! També và-

rem promoure la celebració del Dia de la Música. Es rea-

litzaren activitats per a fomentar la música i gaudir tots 

junts. Gràcies per la vostra participació! 
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Decoració a càrrec de l’alumnat de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior 

d’Educació Infantil. Professora Núria Rodríguez.  



 

LA SETMANA DE LA CIÈNCIA 

 
La ciència forma part de la nostra realitat i, per aquest 

motiu, es varen realitzar diverses activitats per tal d’apro-

par-la a tothom. Els companys i companyes del Departa-

ment de Ciències i tots els alumnes participants ho varen 

fer possible! 
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El DIA DE LES LLENGÜES EUROPEES 

 
El 26 de setembre fou el Dia de les Llengües Europees i 

l’INS Gallecs en va fer una exposició! 

 

Amb la col·laboració d’alumnes de 4t d’ESO.  
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CONCURS DE CARTELLS DE PREVENCIÓ DE  

RISCOS LABORALS 

 
Al passadís de la planta baixa de l’institut tenim aquests dies de 

desembre una exposició de cartells que correspon al Concurs de 
Cartells sota la temàtica de Prevenció de Riscos Laborals (PRL) que 
hem fet des del Departament de Formació i Orientació Laboral 
(FOL)  i que han participat, per parelles, tot l'alumnat dels cursos 
de primer, tant de Cicles Formatius de Grau Mitjà com de Cicles 
Formatius de Grau Superior. 

CFGM CFGS 

Cartells guanyadors: 
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DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 
Hi ha ocasions en què la participació i la conscienciació és 

fonamental per a evitar situacions injustes i indesitjables. El 

dia contra la violència de gènere va ser un dia ple de 

col·laboracions i apropaments, tots units i unides per a afron-

tar i combatre la violència de gènere.  
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FLASHMOB LA MARATÓ DE TV3 

 
Com cada any i amb motiu de La Marató de TV3, molts 

alumnes i professorat han contribuït a crear una Flashmob 

per participar en la lluita contra el càncer. La vostra partici-

pació ha estat essencial, i la vivència ha esdevingut molt di-

vertida. Gràcies a tothom! 
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ACUDITS 

www.e-faro.info 
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NADAL A INS GALLECS! 

 
El Nadal s’apropa! L’INS Gallecs ho celebra tot desitjant 

unes bones festes a tothom! 
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Redacció i 
col·laboracions:  
 
Comissió de Festes 
Consergeria 
Web Institut Gallecs 
Professorat 
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Tornem al Gener amb il·lusió! 

Bones festes! 


