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Nombre  Alumnat

1r d’ESO    100 alumnes 
2n d’ESO    84 alumnes 
3r d’ESO     95 alumnes 
4t d’ESO     85 alumnes 



Grups classe  Grups Flexibles
1ESO   4 grups-classe   5 flexibles instrumentals 
      
2ESO   3 grups-classe   4 flexibles instrumentals   

NOVA OPTATIVA: Emocions

3ESO   3 grups-classe   4 flexibles instrumentals 

NOVA OPTATIVA : Resolució de conflictes-Mediació

4ESO  3 grups-classe   4 flexibles instrumentals

5 itineraris d’optatives



Mesures 
Covid
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Mesures Covid

● Ús de la mascareta per tothom dins l’ edifici del centre
● Higiene de mans freqüent
● Ventilació i desinfecció d’espais
● Entrades i sortides per diferents portes
● Separació de taules i cadires a les aules
● Professorat: màxim d’hores en el mateix nivell
● Pla d’obertura de centre POC (penjat a la web del centre)
● Gestor covid del centre: el director Jaume Vergés



Procediment  
davant sospita de Covid-19

1. Se’l portarà a la sala Covid (espai separat d'ús individual).

2. Amb una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha 

iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).

3. Es contactarà amb la família per tal que el/la vinguin a 
buscar.

4. En cas de presentar símptomes de gravetat es trucarà 
al 061 (Cat Salut respon).



Procediment  
davant sospita de Covid-19

5. El centre disposa d’una aplicació informàtica anomenada 
Traçacovid. Es coordina la informació del Servei de Salut 
Pública i Educació. 

6. La família o la persona amb símptomes ha de contactar 
amb el seu CAP de referència per valorar la situació i fer les 
actuacions necessàries. ANNEX 1 del POC Llistat de 
comprovació de símptomes per a les famílies.



Procediment  
davant sospita de Covid-19

7. Si es decideix realitzar una PCR per a SARS-CoV-2, 
l’alumne/a i la família amb qui conviu hauran d’estar en 
aïllament al domicili fins conèixer-ne el resultat. Informar 
sempre al centre educatiu.

En cas que finalment es confirmi el cas, Salut Pública serà 
l'encarregada de la identificació, aïllament i seguiment dels 
contactes estrets.



Procediment  
davant sospita de Covid-19

QUÈ HAN DE FER LES FAMÍLIES?
● Les famílies han de fer-se responsables de l’estat de salut dels 

seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració 
responsable (Annex 2 del POC)Declaració responsable per a les 
famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria.

● L’alumnat vacunat no haurà de fer la quarantena en el cas 
d’establir-se que el grup l’ha de fer.



Procediment  
davant sospita de Covid-19

QUÈ HAN DE FER LES FAMÍLIES?
● Les famílies disposaran d’una llista actualitzada de comprovació 

de símptomes, com la que figura a l’Annex 1 del POC. 

● La família o, si s’escau, l’alumne ha de comunicar al centre si ha 
presentat febre o algun altre símptoma.



Serveis 
Complementaris

05



Transport  Escolar
● Horaris de les 2 rutes a la web del centre actualment tenim 

2 rutes de transport.
- ruta 127 del Bruc (poble) al centre educatiu
- ruta 128 de l’urb. Montserrat Park al centre educatiu

● Reglament de transport penjat a la web del centre

● No és un servei discrecional. 
- Cal sol·licitar autorització si l’ arribada i la 
      sortida són diferents

● Qualsevol incidència del servei : 93 777 98 37
Remei díaz (secretaria del centre)



Transport  Escolar

Parades

C. Matorell, 7-C. Abrera

C. Verge de Montserrat - C. Manresa

C. Manresa, 27- C. Esparreguera

C. de l'Hostal-C. Igualada

INSTITUT DE COLLBATÓ



Menjador  Cantina

● Les famílies interessades en el servei de menjador s’han 
d’adreçar a cuinestm@cuinestm.com 
(mínim 10 usuaris per dia )

Fixes: 6,35 €
Esporàdics: 7,15 €

● Cal portar aigua amb un ampolla i l’entrepà amb el bock 
n’roll (regal de l’AMPA a tot l’alumnat nou).



Ordinadors  Chromebooks

● Tot l’alumnat i el professorat del centre treballa amb 
Chromebooks.

● Cal portar-lo carregat de casa
● Cas d’avaria cal anar a consergeria.Omplir el full 

d’incidència i en els socis de l’AMPA se’ls deixarà un altre 
dispositiu durant el temps de reparació.

● Ordinadors del Departament.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  

● Amb entitats locals esportives:
○ Kàrate Dokai M.F.Vicente 657195874
○ Tennis Ivan 663090445
○ Tennis Taula Sergi 686617677
○ Atletisme Soraya 696501117

● Amb acadèmies d’anglès
○ Open Class Mila 689516440
○ Tània Obukhova 644242800

● Informació de preus,grups i horaris directament a les 
entitats. 



Sortides 
del centre
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Sortides del centre
● Sortida programada: sortida de l’entorn divendres 

1/10/21  (gratuïta).
● Possibilitat d’altres sortides pedagògiques al 2n i 3r 

trimestres.
● Sortides amb nits fora de casa:

○ Esquiada 1r i 2n ESO (Gener / Febrer)

○ Crèdit de síntesi de 3r ESO (Juny)

○ Viatge a l’estranger 4t ESO (Abril)



Disciplina
al centre
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Disciplina al centre
● Normes de funcionament (NOFC) 

● Amonestacions / Expulsions

● Aparcament dels pares i mares

● Faltes d’assistència col·lectiva (“vaga”) 

● Descarregar l’app iEduca tokk app



App Ieduca
● Entra a la botiga d’App Store o Google 

Play del teu telèfon.

● Busca l’aplicació d’iEduca Tokapp i 

descarrega-la. 

● Crea’t un usuari i valida’l per telèfon o 

per correu electrònic (inventem codis)

Part 1



Demà, els vostres fills/es us 
donaran un paper on indica:

Centre: Institut de Collbató
Usuari: ……..
Codi: ……….

Part 2

Intranet
Ara sí necessiteu els 
nostres codis



Part 3

A la pàgina web del Centre, on 
posa Ieduca, trobareu la “Guia 
Ieduca per les famílies”



Comunicació
Contacte
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Comunicació Contacte
Web del centre:   www.inscollbato.cat

● Subscriptors de la web
● Calendari del curs 
● Documents de centre
● Criteris d’avaluació 

Telèfon: 93 777 98 37



AMPA
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AMPA del centre
Contacte amb l’AMPA:   ampa@inscollbato.cat

● La junta es reuneix un cop al mes.
● Qualsevol consulta, queixa, suggeriment, idea, etc., 

la podeu fer arribar al seu correu.
● Per continuar ajudant al centre cal fer-se soci.
● 15€/ any per alumnat.
● El pagament es pot fer a qualsevol oficina de Banc 

Sabadell indicant el Nom de l'alumne i curs, al 
Compte de l’AMPA INS Collbató:
ES42 0081 0038 3900 0126 7728. 



Torn obert 
de paraula
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www.inscollbato.cat
93 777 98 37

  

“A cada instant es posa a zero el 
comptador i l'ésser humà té un do 
meravellós: l'oportunitat de començar, 
i intentar-ho de nou."
Arturo Pérez-Reverte

SOM-HI!!



www.inscollbato.cat
93 777 98 37

Bon curs!


