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MESURES COVID-19

● Reducció de la mobilitat
○ Grups estables. Totes les matèries amb el 

grup classe excepte optatives.

● Evitar aglomeracions
○ Accessos i portes d’entrada

● Mesures higièniques
○ Ús de la mascareta
○ Desinfecció
○ Ventilació



HORARI MARC
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:00
-

14:30

Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo

Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo Esbarjo

14:30 
- 

16:00
Menjador

16:00 Activitats extraescolars



FORMACIÓ DE GRUPS 
CLASSE

● Distribució proporcional per 
escoles, nombre de nens i 
nenes, etc.

● A partir de les orientacions 
obtingudes en els traspassos 
primària-secundària.



MATERIAL ESCOLAR

● Llista de material per al proper curs 
penjada a la pàgina web del centre
○ Material general
○ Material específic matèries
○ Material pel centre

● Gestionat per l’AFA:
○ Armariets
○ Llibres/llicències digitals
○ Samarreta d’educació física



MATERIAL ESCOLAR

● Guitarra/ukelele per l’assignatura 
de música
○ Al setembre, s’enviarà per correu electrònic 

l’enllaç per fer la reserva de l’instrument. 
○ Instrument nou: Ukelele 30 €, Guitarra 55 € 

(instrument + funda + afinador).
○ Instrument de 2a mà: Ukelele 20 €, Guitarra 

35 € (instrument + funda + afinador). 
○ No cal si ja es disposa d'instrument o les 

famílies el volen comprar pel seu compte.



PROGRAMA AICLE

● Aquest curs no és possible dur a terme 
el programa AICLE degut a les 
mesures Covid-19. 

● Nova proposta:
○ Incorporar activitats en anglès en algunes 

matèries no lingüístiques. 



OPTATIVES

● Segona llengua estrangera
○ Francès
○ Alemany

● Humanitats. Gulliver

● Disseny tecnològic



OPTATIVA  DE  1r D’ ESO:

ALEMANY o FRANCÈS

Itinerari de 4 anys de segona llengua 
estrangera

Alemany Francès

1r d’ESO A1 A1

2n d’ESO A1 A1

3r d’ESO A2 A2

4t d’ESO A2 A2



OPTATIVA  DE  1r D’ ESO: 

GULLIVER

3  projectes  interdisciplinaris trimestrals 
entorn d’un eix temàtic

TRIMESTRE 1 : Mons màgics

Harry  Potter, matèria de Bretanya, Tolkien, El Bosco

TRIMESTRE 2 : Projecte Art i escola ACVIC

TRIMESTRE 3 : La transformació

Superherois, Dr Jeckyll i Mr Hyde, Kafka, Ovidi, 
Dràcula de Bram Stoker.



OPTATIVA  DE  1r D’ ESO: 

DISSENY TECNOLÒGIC

3 projectes trimestrals

Disseny

Construcció

Avaluació



TRIA OPTATIVES

● A través d’un formulari que trobareu a la 
pàgina web del centre.

● Data límit: divendres 9 de juliol.

● En cas que una optativa superi les 30 
inscripcions, es realitzarà un sorteig.

● En cas que un alumne/a esculli les dues 
llengües estrangeres en 1a i 2a opció, el 
centre entendrà que prioritza l’itinerari de 
llengües estrangeres.



ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS

● Teatre
● Robòtica
● Escalada
● Pàdel
● Idiomes

Inscripcions a la pàgina web de l’institut: 
https://agora.xtec.cat/insgurb/serveis/activitats-extraescolars/

https://agora.xtec.cat/insgurb/serveis/activitats-extraescolars/


COMUNICACIÓ AMB 
LES FAMÍLIES

● iEduca Tokapp
○ Instal·lar l’app al mòbil
○ Es donarà usuari i contrasenya a les famílies

● Pàgina web

● Xarxes socials
○ Instagram: @institutdegurb
○ Facebook: Ins de Gurb
○ Twitter: @Institutdegurb



ORDINADORS



AFA

● Organització de compra de llibres, materials 
escolars i samarreta esportiva.

● Gestió del servei de lloguer dels armariets.
● Subvenció de recursos materials: eines de 

tecnologia, material esportiu, instruments de 
música o projectors.

● Organització del servei de menjador.
● Ampliació de l’horari de l’auxiliar d’educació.
● Auxiliar de conversa.
● Participació en el projecte de lectura.
● Participació en el musical de final de curs.
● Xerrades per a famílies.



AFA
L’AFA som totes les famílies de 

l’institut

afainstitutdegurb@gmail.com



ENQUESTA DE 
SATISFACCIÓ

Què us ha semblat la reunió? 
Ens ajudeu a millorar?

Equesta

Moltes gràcies!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVRTxsoyfFzfYO7j3f6v_KqNt9eeyW1Be0X8MPV6UQbYgrhQ/viewform?usp=sf_link


MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ASSISTÈNCIA


