
Reunió informativa a 
l’Institut Martí Pous

Institut Martí Pous
11 de juliol de 2019



Equip directiu i càrrecs

 Mireia Hugas (directora)

 Elena Ferro (cap d’estudis)

 Martí Camprodon (coordinador
                                   pedagògic)

 Joan Oms (secretari)

Coordinadors de nivell: 1r, 2n i 3r Tutors/es

Orientació



Blocs
Àmbit lingüístic i social

HUMANITATS (6h)

Eines lingüístiques (2h)

Anglès (4 h)

Àmbit cientificotecnològic 
i matemàtic

STEM (6h)

Eines matemàtiques (2h)

Àmbit d’expressió

Música EF EViP

FÒRUM (2h)

Aprendre a 
aprendre 
(2n d’ESO)

Orientació 
professional 
i acadèmica 

(3r d’ESO)

Comissions
(2n i 3r)

OPTATIVA 
(2h)



Horari



Configuració dels grups

Grups
4 grups de 1r
4 grups de 2n
2 grups de 3r

Codocència

Traspàs primària-secundària

Grups heterogenis



Participació
Comissions 

mixtes 
Famílies - 

Professorat

Comissions 
d’alumnat

ACCIONS 
TRANSVERSALS



Comunicació amb les famílies

❏ agenda
❏ agenda virtual 
❏ comunicats via mail: insmartipous@xtec.cat
❏ pàgina web: https://agora.xtec.cat/insmartipous/
❏ twitter: @instmartipous

https://agora.xtec.cat/insmartipous/


Informacions d’inici de curs
QUOTA: 130 € / trimestre (3 quotes).

AFA: 25 € anuals per família.

L’agenda escolar i una samarreta de l’institut es donaran als alumnes al 
començament de curs (incloses amb les quotes).

Colònies de 1r i 2n d’ESO.

Estada de 3r d’ESO (a confirmar). 

Ordinador de 2n i 3r: el mateix que ja teníem. Revisar que funcioni bé.

Ordinador de 1r: Chromebook.

Assegurança escolar 3r d’ESO: 1,12€ anuals.

https://agora.xtec.cat/insmartipous/wp-content/uploads/usu717/2019/06/PC-ACER-2019_20.pdf


Informacions que enviarem
Llista d’informacions que donarem per mail i a la web del 
centre durant el juliol:

❏ Calendari escolar
❏ Material que haurà de portar l’alumnat
❏ Planificació del primer dia (12 de setembre)

Demanarem:

❏ Preferències d’optatives 
❏ Talla de la samarreta (alumnat de 1r d’ESO)
❏ Lloguer de l’ordinador
❏ Ús de la cantina



Acollida nou alumnat
1r d’ESO: Pla d’acollida

Nou alumnat de 2n i 3r d’ESO: Acollida al grup-classe i benvinguda a l’institut.



Equipaments Està confirmat que al 
setembre tindrem:
❏ Laboratori
❏ Taller
❏ Material de 

laboratori i taller
❏ Aula de música

També començarem a 
equipar:
❏ Biblioteca



Moltes gràcies
Torn obert de preguntes i 

intervencions


