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GallecsExpress ja és aquí! 
 
Ens complau publicar una nova edició de la nostra revista           
GallecsExpress 2018-2019 amb tot de novetats i notícies del 
centre! Esperem que hàgiu gaudit i gaudiu de tots els 
esdeveniments de l’institut i us convidem a la lectura d’aquesta 
revista: de segur que serà una tasca gratificant.  
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Segona trobada de tutors de primària amb tutors 
de 1r d’ESO a l’Institut Gallecs  
 
Durant el mes de Gener i continuant amb la col·laboració 
amb les escoles de Mollet del Vallès, s’ha realitzat la segona 
trobada entre tutors d’escoles de primària i tutors de              
1r d’ESO. Aquestes reunions pretenen continuar amb el 
seguiment dels alumnes incorporats en el nostre centre i 
facilitar la seva adaptació.  
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Conferència commemorativa del Dia Internacional de 
la Dona i la Nena en la Ciència  
 
Des del Departament de Ciències s’ha organitzat una conferència 
amb motiu del Dia Internacional de les Dones en la Ciència. Laia 
Bonjoch, Doctora en Biomedicina i investigadora postdoctoral, ha 
estat la ponent de la conferència i ha explicat a l’alumnat el procés 
de recerca i investigació.  
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Projecte col·laboratiu entre l’Escola d’Art d’Olot i 
l’Institut Gallecs 
 
Aquesta segona sessió del projecte col·laboratiu entre 
l’escola d’Art d’Olot i l’Institut Gallecs consisteix en 
desenvolupar una pedagogia col·laborativa a través de la 
il·lustració dels projectes que els alumnes de CFGS d’ 
Educació Infantil han desenvolupat amb diferents prototips.  
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Alumnes de 1r del cicle de Gestió Administrativa 
visiten el Parlament de Catalunya 
 
Els alumnes de 1r de CFGM de Gestió Administrativa han visitat 
el Parlament de Catalunya i han realitzat una visita guiada per 
conèixer el funcionament de l’Administració Pública i aplicar els 
coneixements adquirits durant el curs. 
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XVè Certamen de Lectura en Veu alta 
 
L’Institut Gallecs s’ha classificat per a semifinals en el XVè 
Certamen de Lectura en Veu Alta! Aquest concurs és organitzat per 
la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Educació. 
Des d’aquí els desitgem molta sort per a les properes jornades! 
 



 

Iniciem les exposicions dels treballs de recerca  
 
Els alumnes  de 2n de Batxillerat varen començar les 
exposicions del seus Treballs de Recerca. Els tribunals 
manifesten un grau elevat de satisfacció pel bon nivell dels 
treballs. Enhorabona! 
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Acollim els alumnes de l’institut Für Soziale Berufe de 
Ravensburg  
 
El passat mes vàrem fer l’acollida i la presentació dels alumnes de 
l’Institut Für Soziale Berufe que vénen a realitzar el pràcticum a les 
escoles infantils de Mollet del Vallès. Benvinguts i bona estada!  
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Gairebé 180 alumnes de l’Institut Gallecs participen a les 
proves Cangur de matemàtiques 

 
L’INSGallecs ha estat seu de la prova Cangur. La prova Cangur és 
convocada per la Societat Catalana de Matemàtiques i té per 
objectiu estimular i motivar l’aprenentatge de les matemàtiques. 
Enguany 178 alumnes del nostre centre han fet aquesta prova. Us 
esperem l’any vinent!  
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Els alumnes de 1r d’ESO visiten el Zoo de Barcelona  

 

Els nostres alumnes de 1r d’ESO han visitat el Zoo de Barcelona. 
L’excursió s’ha organitzat des del Departament de Ciències Experimentals 
i s’ha realitzat un taller de nutrició i de reproducció d’animals vertebrats, 
tot treballant una sèrie d’activitats complementàries al currículum.  
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Human Bodies– L’exposició de la teva vida  
 
Els alumnes de Cures Auxiliars d’Infermeria varen anar a veure 
l’exposició Human bodies. Varen gaudir d’una experiència vivencial 
sobre el funcionament del cos humà.  
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“Posa’t les piles” de Ràdio Mollet. Intervenció del 
professor Xavier Rodríguez de INS Gallecs 
 
Ràdio Mollet  va convidar el professorat de Formació i Orientació 
Laboral (FOL) de l’institut Gallecs per explicar l’experiència d’un 
projecte laboral amb l’alumnat de Cicles Formatius. Xavier 
Rodríguez, professor de l’INS Gallecs, va participar-hi tot 
explicant la importància d’acostar els joves a la realitat laboral.  
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Viatge d’estudis a Grècia 2019 
 
Els alumnes de Segon de Batxillerat van fer el viatge d’estudis a 
Grècia on 44 alumnes de totes les modalitats i 4 professors van 
iniciar una aventura divertida i interessant en què varen poder visitar 
detingudament Atenes.  
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CPT: Terme premiat pel TERMCAT  
 
Els alumnes de Quart B d’ESO que fan l’optativa Biologia i 
Geologia van anar a la xerrada “La terminologia, un punt de 
trobada amb la ciència”, coordinada per TERMCAT i el Servei 
Local de Català de Mollet. TERMCAT va proposar l’activitat de 
crear nous termes i els nostres alumnes Laura Trujillo i Óscar 
Navarro varen crear un terme guanyador: CPT (contenidor de 
reciclatge de productes tecnològics).  
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Celebració del dia PI  
 
A l’Institut hem celebrat el dia PI. Es tracta d’una jornada que se 
celebra arreu per commemorar el nombre PI (3,14159265...). Aquesta 
jornada es celebra el dia 14/03 ja que en format anglès les dates es 
posen primer els mesos i després els dies: (03/14).  
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Jornada de portes obertes 2019 
 
La Jornada de Portes Obertes del centre permet la possibilitat a les 
famílies i futurs estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius a 
conèixer d’aprop l’oferta formativa de l’Institut Gallecs (les seves 
aules, els tallers i laboratoris, entre d’altres).  
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Sortida al Yomo (Youth Mobile Festival)  
 
Els alumnes de 4t d’ESO d’informàtica van fer una sortida al Yomo 
per veure diferents projectes tecnològics fets per alumnes, i diverses 
innovacions tecnològiques.  
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www.e-faro.info 
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Neus Camarasa 
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redacció de la revista de l’Ins�tut escriviu al correu electrònic:  

gallecsexpres@hotmail.com 

Redacció i 
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Us desitgem bona Pasqua a tothom! 


