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2 EDIFICIS

EDIFICI A/B

EDIFICI C

2n cicle d’ESO
Batxillerats
Cicles Formatius

  1r cicle d’ESO (1r i 2n)



Grups a 1r cicle
• 5 grups a 1r ESO: distribució a definir
• 5 grups a 2n ESO: A1 (30), A2 (31), B (26), C (28) i D 

(22). Total: 137 alumnes. 
A 1r ESO: 
- Agrupaments flexibles en les matèries instrumentals: 

català, castellà i anglès. 
- Grup D: reduït, amb el PROJECTE ORIENTACIÓ 

TUTORIAL (el tutor fa més d’una matèria amb els 
alumnes del grup). 

- AA (Aula d’acollida)
- SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva)



Horari de les classes
Hores Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:15-9:15

9:15-10:15

10:15-10:40 P A T I *
10:40-11:40

11:40-12:35

12:35-12:55 P A T I *
12:55-13:50

13:50-14:45



Matèries i optatives
Llengua Catalana 3h

Llengua Castellana 3h

Llengua Estrangera (anglès) 3h

Ciències Socials 3h

Ciències Naturals (BG) 3h

Matemàtiques 3h

Educació Física 2h

Música 2h

Educació Visual i Plàstica 2h

Tecnologia 2h

Cultura i valors ètics 1h

Optativa escollida 2h

OPTATIVES OFERTADES A 1r: 
(2h/setmana)

- Alemany 
- Francés
- Anglès oral
- Religió
- C. Instrumental
- FesTeu l’insti: VIP/EV/TECNO
- Mou el cos i la ment: EF/J. 

MATEMÀTICS/E. ESTUDI
- Petites investigacions

La tria d’optatives es farà al 
setembre (propera reunió). 



Material recomanat
- Agenda escolar (molt important per la gestió de comunicats 

amb la família)
- Carpesà (facilitat per l’institut) amb folis de quadres de 

diferents colors (per a les diferents matèries) + separadors o 
fundes plàstic

- Estoig (amb tot el material: regle, colors, llapis, bolígrafs, 
etc.) No pot haver-hi retoladors permanents. 

- Calculadora 
- Ordinador portàtil (mínim 12”,caracterísiques adjuntes)
- Ratolí (si es creu necessari)
- Per a la classe d’educació física: roba esportiva i calçat 

adequat per fer esport. A més, tovallola petita, samarreta de 
recanvi i necesser (amb desodorant, colònia...)

   



Característiques bàsiques de l’ordinador o tauleta

A continuació adjuntem les característiques bàsiques dels 
ordinadors i/o tauletes compatibles amb els nostres llibres 
digitals: 
- PC com a mínim de 12”. Windows 7 o posterior. 

Processador d’1,6 GHz, 2 nuclis, 4 GB de RAM, 32 GB 
d’espai al disc i WIFI. 

- Tauletes amb Android com a mínim amb pantalla de 10”. 
Android 4.4 o posterior, processador dual d’1,6 GHz, 2GB 
de RAM i 5 GB d’espai al disc. Accés a Google Play. 

- També són compatibles els ordinadors apple (mac) o els 
ipad 2 en endavant. 



Llibres digitals
• LLIBRES DIGITALS:

- Català/Castellà: Ed. Cruïlla. (Preu aproximat: 11 euros)
- Ciències Socials: Ed. Vicens Vives (Preu aproximat: 12 euros)
- Ciències Naturals: Science Bits (Preu: 17,50 euros)
- Anglès: SPECTRUM 1. Student’s book. Ed. Oxford. (Preu: 13,23 euros)

Les altres matèries NO tenen llibres digitals, és el professor/a qui elabora el 
material i el penja al CLASSROOM.

FRANCÉS: Llibre lectura: Zorro! Ed. Chat Noir. Vicens Vives. 978-88-530-0816-9

Grups D: sense llibres (material elaborat pel professorat)
Excepte anglès: ESSENTIAL. Ed. Oxford (en paper, val pels 2 cursos, 20 euros)

El pagament dels llibres digitals es farà al setembre a través del professor/a 
de la matèria. 

https://classroom.google.com/u/1/c/MTc5MTE5MTA0NTla


Llibres de lectura



Control assistència
• Programa informàtic GASSIST (GEISOFT), on les 

famílies poden: 
– Controlar l’assistència dels seus fills/es.
– Controlar totes les incidències i conductes 

contràries a la convivència. 

Al començament de curs el tutor/a us facilitarà un 
full amb un usuari i contrasenya per accedir al 
sistema i poder tenir aquest control. 

https://gassist.insandreunin.cat/


Propera  trobada
Plantegem una propera reunió el proper dijous 5 de 
setembre a les 18:00 h. 

Temes que tractarem:
– Agrupaments i tutories
– Dies de les avaluacions
– Dies festius
– Carpeta de l’alumne amb: carta de compromís, guia de 

l’alumne, signatura del correu electrònic, oferta 
d’optatives, full pagament d’algun llibre digital, etc. 

–

Per més informació, consulteu la nostra pàgina web: 
insandreunin.cat

https://agora.xtec.cat/insandreunin/


Moltes gràcies per la vostra atenció


