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CURS 2020/21. CIRCULAR DE SETEMBRE  2020 

L’Institut La Garrotxa és un centre públic creat l’any 1974 com a Institut de Formació Professional,                
amb desig de millora constant. 

Actualment, al centre, s’hi imparteixen estudis d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i              
Cicles Formatius de Grau  Superior. 

 

 



 
“EDITORIAL” 
 
SETEMBRE, engeguem màquines! 
Així començava la circular el curs passat, i així hem de procurar que comenci aquest curs. Evidentment el                  
curs que encetem es preveu excepcional, però cal intentar que en la mesura del possible l’activitat lectiva                 
presencial sigui una prioritat. Cal poder compatibilitzar el dret a una educació de qualitat amb les mesures                 
de prevenció i salut imposades per la situació de pandèmia. Des del juny hem estat treballant per fer-ho                  
possible. A partir de les indicacions dels Departaments d’Educació i Salut hem elaborat, com ja sabeu, un                 
pla d’organització que es basa en els següents aspectes clau: 

1. Grups estables: es prioritza que els grups siguin sempre estables i es mantenen el màxim d’hores                
possibles a la mateixa aula. En el cas de ESO es redueix la ratio de 30/32 a 25. 

2. Entrades i sortides esglaonades: s’avança l’entrada a les 8.15h i es realitzarà ordenada i pels cinc                
accessos que disposa el centre.  

3. Patis separats: hi haurà dues franges horàries de patis, una per ESO i l’altre per estudis                
post-obligatoris. En el cas d’ESO els espais seran diferenciats per primer i segon cicle. 

4. Mesures de desinfecció i neteja: es disposarà d’hidrogel i solució desinfectant a cada aula i a punts                 
estratègics de cada edifici. Es re-organitzarà el servei de neteja. Caldrà la col·laboració d’alumnes i               
professors alhora de deixar nets, desinfectats i ordenats els espais on hi ha canvi de grup.  

5. Possibles confinaments parcials i totals: amb l’experiència del tercer trimestre del curs anterior s’ha              
previst, tant a nivell organitzatiu com pedagògic, com actuar en cas de confinament parcial d’algun               
grup, o en cas d’un nou confinament total; sempre a partir dels recursos de que disposem i                 
considerant la situació actual.  

6. Resta de serveis : actualment la previsió és que, adequant el funcionament, el servei de bar,                
menjador i extraescolars s’ofereixin. 

No obstant, a més de tots aquests aspectes organitzatius, l’aspecte més important serà la conscienciació i                
responsabilitat de cadascun de nosaltres envers al que cal tenir en compte, que a grans trets, i com diu la                    
campanya publicitària ha de ser : Mascareta ben posada, distància de seguretat i mans netes. 
Tot i que l’organització a que ens veiem abocats generarà canvis de funcionament i per tant també en                  
l’activitat docent, prioritzarem seguir la línia pedagògica dels darrers cursos : 

- L’organització de grups estables ens obliga a reorganitzar el tractament de la diversitat, deixant de               
fer grups de suport, però podent reduir les ràtios a 25 alumnes a ESO i disposant d’algunes hores                  
troncals amb professor de suport.  

- Continuïtat de la majoria de projectes :  
o a ESO: projecte Clau, SIEI (suports intensius per a l’escolarització inclusiva), l’Aula d’Acollida,             

la UEC (unitat d’escolarització compartida)... projecte GEP (grup d’experimentació plurilingüe),          
Servei Comunitari i en la mesura que sigui possible els diferents projectes interdisciplinaris. 

o A BATX: oferta de treballs de recerca individualitzats i viabilitat d’oferta d’estades formatives a              
l’empresa. 

o A CCFF: consolidar i actualitzar amb els nous currículums l’oferta DUAL, mantenir la relació              
entre l'oferta formativa i la demanda, consolidar els projectes de mobilitat, emprenedoria i             
innovació, i donar un impuls a la orientació i acció tutorial. Continuar amb la oferta de formació                 
ocupacional i contínua en col·laboració amb el Departament d’Educació, el SOC i entitats             
comarcals. 

En trobareu informació en la present circular i també a la pàgina web i a les xarxes socials i a través de les                       
informacions de tutoria, al llarg de l’any. 
Com podeu veure són molts els projectes, objectius i propostes a coordinar i executar, però totes seguint la                  
línia de centre, basada en una oferta educativa de qualitat, vinculada a l’entorn i sustentada en: la innovació                  
pedagògica, la millora contínua, la participació, el respecte, la cultura de l’esforç i la igualtat d’oportunitats. 
 
Bon curs a totes i tots! 
Jordi Antiga 
Director. 

 



 
ORGANITZACIÓ DEL CENTRE :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Equip Directiu  

 

Director : Jordi Antiga Callís 

Coordinadora pedagògica : Sònia Serra 

Sotsdirectora d’ FP : Carme Espuña 

Cap d'estudis adjunt a FP : Lluís Clapés 

Cap d'estudis alumnes d’ESO i Batx: Sandra Ruiz 

Cap d'estudis del professorat : Joan Fernández 

Administrador/Cap de manteniment : Joan Font 

Secretària : Anna Vallès 

 

Actualment el centre té al voltant de 117 professors i 7 persones d’administració i serveis que                
donen servei als aproximadament 1200 alumnes. 
 
SECRETARIA 

L'horari d'atenció al públic és de dilluns a dijous de 8:45 a 17:00 i divendres de 8:45 a 15:00. El                    
juliol de 8:30 a 14:00. 



 
 
CALENDARI (principals dates d’interès) 

Setembre. 
2-09: 19.30h Reunió de famílies de 1r d’ESO (telemàtica) 
14-09: Inici de curs a ESO, Batxillerat, CFGM 
16-09. 19.30h Reunió de famílies 4E 
21-09: Inici de curs CFGS 
22-09: 19.30h Reunió de famílies de 1r de Batxillerat 
23-09: 19.30h Reunió de famílies de 2n de Batxillerat 
 

Octubre: 
7-10. 18.30h reunió famílies SIEI. 19.30h reunió de famílies 1r d’ESO 
12-10: Festiu  
13-10: Lliurament de la memòria del Treball de Recerca de Batxillerat 
28-10: 19.30 h Reunió de pares de 2n, 3r i 4t d'ESO  
30-10: Festiu (dia de lliure disposició)  
 

Novembre 
3 i 4-11: Presentacions orals dels Treballs de recerca de Batxillerat 
4-11: 19.30 h Reunió de famílies de CCFF  
23-11: Inici del 2n trimestre per a 2n de Batxillerat 
30-11. Inici del 2n trimestre per a ESO, 1r Batx i CCFF 

 
Desembre 

7-12. Festiu (dia de lliure disposició)  
8 -12: Festiu 
21-12: Últim dia de classe abans de vacances de Nadal 
Del 22-12 al 7-01: Vacances de Nadal 
 

Gener 
8-01: Reinici de les classes i recuperacions del Treball de Recerca de Batxillerat 
De l’11 al 15-01: Recuperacions del 1r trimestre d'ESO 
12 i 14-01: Recuperacions de matèries pendents de 1r de Batxillerat 
Del 25-01 al 5-02: Recuperacions del curs anterior d'ESO 

 
Febrer 

15-02: Festiu (dia de lliure disposició) 
17 i 18-02: Proves de Competències Bàsiques a 4t d'ESO 
Del 24-02 al 26-02:   JECLL/JOT 
22-02: Inici del 3r trimestre a 2n de Batxillerat 

 
Març 

8-03: Inici del 3r trimestre a ESO, 1Batx i CCFF 
Del 23-03 al 26-03: Treballs de síntesi a l'ESO 
Del 29-03 al 5-04: Vacances de Setmana Santa 
6-04. Reinici de les classes 

 



 
Abril 

Del 6 al 16-04: Recuperacions del 2n trimestre d'ESO  
7 i 8-04: Recuperacions de matèries pendents de 1r de Batxillerat 
16-04: Jornada d'orientació de 4t d'ESO 
23-04: Celebració de Sant Jordi 
30-04: Festa (dia de lliure disposició) 
 

Maig 
7-05: Fi de classes de 2n de Batxillerat i Olimpíades 
8-05: Jornada de Portes Obertes 
Del 10-05 al 18-05: Recuperacions de 2n de Batxillerat 
24-05. Festiu (dia de lliure disposició) 
25-05: 20h Reunió de pares de 2n Batxillerat 
Del 25-05 al 7-06: classes de preparació per a les PAU 
28-05: Fi classes CCFF 

 
Juny  

4-06: Fi de classes de 1r de Batxillerat 
Del 7 a l’11-06: Exàmens de recuperació i millora 1r de Batxillerat 
7, 8 i 9-06: Exàmens 2a convocatòria de CCFF 
8, 9 i 10-06 : PAU 
Del 14 al 16-06: Proves extraordinàries de 2n de Batxillerat  
18-06: Últim dia de classe. 
 

CALENDARI D'INICI DE CURS 2020/21– SETEMBRE 2020  
 
 

   

  

 Dilluns 14 de setembre Dimarts 15 de setembre  Dilluns 21  de  setembre 

1r i 2n d’ESO 
8:15 -11.00 

Presentació del curs  i 
primera tutoria. 

Horari normal de classe. 
8:15 a 15:00 

 

3r i 4t ESO 
 

11.00-13.00 
Presentació del curs i 

primera tutoria. 

Horari normal de classe. 
8:15 a 15:00 

1r i 2n de 
Batxillerat i 

CCFF matins 
 

13.00-15.00 
Presentació del curs i 

primera tutoria. 

Horari normal de classe. 
8:15 a 15:00 

CCFF tardes 
 

15.15-17.00 
Presentació del curs i 

primera tutoria. 

Horari normal de classe. 
15:15 a 21.10 

CFGS 

 Presentacions. 
Horari normal de classe : 
Matí : 8:15 a 15:00 
Tarda : 15:15 a 21:10 

 
Les proves extraordinàries de 1r de Batxillerat es faran del 2 al 4 de setembre de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
TUTORS D’ESO, AULA D’ACOLLIDA, UEC i SIEI 
 

1A Elisa Planagumà 2A Ernest 
Campderrich 3A Marta Ayats 4A Magda Rius 

1B Joana Palahí 2B Marc Bota 3B Anna Garcia 4B Vanessa Picas 

1C Anna Farjas 2C Olga Esteva 3C Sandra Carbonell 4C Helena Busquets 

1D José Luís 
Miralles 2D Sandra Ter 3D Tona Calm 4D Ricard Expósito 

1E Lídia Costejà 2E Maragda Farré 3E Roser Tona 4E Núria Verdú 

 2F Anna Riera  

 

ADC Maica Cima UEC Roser Coromina SIEI Núria Rua /Ester Torres 

 

TUTORS DE BATXILLERAT 

1BC Judit Devesa 2BC Pep Pérez 

1BTC Ana Coronel 2BTC Jordi Fornos 

1BHS Glòria de Cruz 2BHS Dolors Casas 

 
 
TUTORS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG 

 
1MANA Joan Pradas 2CAI1 Judit Català 

1MANB Vicent Ribera 2CAI2 Judit Català 

2MAN Eduard Campderrich 1CON Sara Plantalech 

1ELE Eduard Subirana 2CON Marta Verdaguer 

2ELE Francesc Busquets 1AGR Josep Guix 

1MEC Marc Grabulosa 2AGR Jacint Pinsach 

2MEC Guillem Casals 1EPA Judit Capdevila 

1CAI1 Anna Canal 2EPA Arantxa Sanchis 

1CAI2 Montse Queixalòs 1/2JARD Teresa Adserias 

1CAI3 Fina Coromina  



 
TUTORS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 

1/2PJE Teresa Pujolràs 1LAB Xavier Farré 

1AUT Tomàs Segundo 2LAB Ariadna Avendaño 

2AUT Xavier Pérez 1PAT Francesca Moreno 

2MTR David Mora 2PAT Lourdes Sau 

1DPPM Albert Camprubí 2PPE Ana Sánchez 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA 

Donada la situació d’excepcionalitat, i a fi de garantir la salut i l’educació dels alumnes, s’han                
definit grups estables a tots els nivells. La persona responsable de la coordinació de cada nivell                
gestiona l’equip de tutors i docents corresponents per tal d’aconseguir un veritable treball en              
equip. 

Cada grup-classe té un tutor responsable de fer el seguiment dels alumnes, acompanyar-los en el               
seu procés d’aprenentatge, orientar-los i atendre les seves famílies. És la persona de referència              
per als nois i noies del grup i també qui fa de pont entre la família i l’escola. 

L’equip de professors que imparteix classes a cada nivell forma els equips docents. Es reuneixen               
periòdicament per coordinar la seva tasca. Això permet un bon treball a cada nivell i dona                
coherència i unitat a tot el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’aula.  

Al llarg del curs es convocaran una o dues reunions generals (segons el nivell) de mares i pares a                   
les quals és important assistir. Aquestes reunions són importants per garantir el treball conjunt              
alumnes-escola-família. 

D’altra banda, també són importants les entrevistes personals amb els/les tutors/es. Aquestes            
reunions es fan al llarg del curs a petició del/l tutor/a o de la família i permeten fer un seguiment                    
més individualitzat dels alumnes. En aquest cas, caldrà concertar prèviament hora amb el/la             
tutor/a. Aquestes es poden concretar a través dels alumnes o bé trucant a l’Institut (972 262 200) i                  
deixant l’encàrrec a secretaria en cas que el tutor no us pugui atendre. També podeu posar-vos en                 
contacte amb el centre via mail: ieslagarrotxa@xtec.cat 

PROJECTES COMPETENCIALS TRANSVERSALS A ESO  

En els darrers cursos hem anat implementant projectes interdisciplinaris als diferents nivells d’ESO             
com a eina important per a la formació dels nostres alumnes. De cares al curs que comença, i                  
tenint en compte les condicions actuals, la previsió és continuar-hi treballant. 
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Tot seguit us presentem una relació dels que s’estan duent a terme: 

Curs Projecte Àmbits 

1 ESO El Còmic Llengües i VIP 

1 ESO Éssers vius i canvi climàtic Ciències i Tecnologia 

1 ESO Olimpíades Educació física, Matemàtiques i Socials 

2 ESO Muntatge poètic Llengües, VIP i Tecnologia 

2 ESO Science Fair Ciències i Anglès 

3 ESO STEAM Matemàtiques, Ciències, Tecnologia 

4 ESO Get a grip  Tecnologia, Física, Ciències, Socials, Anglès i Mèdia 

4 ESO Exilis Llengües i Socials 

4 ESO Projecte Servei comunitari- Tutories Totes 

1,2,3,4 
ESO 

GEP Música, Ciències, Tecnologia, Matemàtiques i Física 

1,2,3,4 
ESO 

Treballs de síntesi i projecte de 
recerca. 

Tots 

1,2,3,4 ESO Sant Jordi Llengües, VIP, Música, tecnologia, ...  
 

SIEI (Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva) 

Des del curs 2017/2018, en el marc d’escola inclusiva que defineix la LEC, el centre compta amb                 
un Projecte de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva, formada per una unitat de recursos              
(humans, tècnics i materials) per ajudar en el procés de participació dels alumnes amb necessitats               
educatives especials importants a l’escolarització ordinària.  
 
Aquest curs formaran part del SIEI alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. Els alumnes rebran atenció                  
dins els grups estables sempre que sigui possible i es treballarà en grups per nivell per atendre’ls                 
de manera personalitzada en tot allò que sigui necessari. 
L’alumnat atès pels professionals del SIEI té com a marc curricular de referència amb caràcter               
general el mateix que s’estipula per al conjunt de l'alumnat, reflectit en el projecte educatiu. Les                
adaptacions que es facin per a cada alumne es determinaran en el seu pla individual. Serà l’equip                 
docent qui establirà els criteris treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la               
diversitat. 
 
 
 
 
 
 



 
ADC (Aula d’Acollida) 

Des del curs 2005/2006 el centre compta amb el recurs d’una Aula d’Acollida (ADC) que atén de                 
forma personalitzada l’alumnat nouvingut de 1r a 4t d’ESO que s’incorpora al sistema educatiu i               
desconeix la llengua vehicular del centre. 

Forma part d’un marc de treball obert i inclusiu, en constant interacció amb la dinàmica del centre,                 
que proporciona una atenció emocional i curricular personalitzades, un acompanyament en el            
procés de socialització i l’adquisició de la competència lingüística mitjançant una metodologia            
d’organització globalitzada dels aprenentatges, d’activitats funcionals, del foment del treball          
cooperatiu  i de l’establiment de relacions personals positives. 

Per a garantir-ne un bon funcionament pel curs actual es farà acompanyament a l’aula i/o se’ls                
atendrà per nivells, segons les necessitats (individuals o en grup), per ajudar-los en l’aprenentatge              
de la llengua i aconseguir que la inclusió sigui possible.Des de l’aula d’acollida també es donarà                
suport als docents que atenen aquests alumnes en els grups estables.  

 
GEP (Grup d’experimentació plurilingüe) 
El curs 2015/16 es va impulsar des del centre la participació en el GEP (grup experimental                
plurilingüe) amb l’objectiu d’implementar continguts de llengua anglesa en diverses matèries. La            
durada del projecte era de dos cursos però s’ha completat la seva implantació a tot l’ESO i es                  
continua duent a terme a tots els nivells d’aquesta etapa educativa . 

Matèries amb algun contingut en llengua anglesa. 

1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 

Ciències Matemàtiques Ciències Música 

Música Tecnologia Música Socials 

 

Cal destacar que també estan aplicant el projecte diversos cicles formatius : Agrària, Jardineria,              
Cures auxiliars d’infermeria i Disseny en fabricació mecànica. Podeu trobar més informació a la              
web : ieslagarrotxa.cat/ miscel·lània. 

COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA DE FALTES D’ASSISTÈNCIA I D’INCIDENTS, PER A         
ALUMNES MENORS D’EDAT.  

Pel seguiment d’incidències, l’institut disposa d’una plataforma informàtica, I-educa, a través de la             
qual, una vegada estigueu donats d’alta, poder fer el seguiment i consulta del calendari i               
incidències referides al/s vostre/s fills. Els alumnes també tenen accés a aquestes dades. 

Per altra banda, aquest curs continuarem paral·lelament amb el sistema de comunicació de faltes              
de primera hora utilitzant un missatge SMS al número de mòbil recollit al moment de fer la                 
preinscripció. El comunicat d’absència es farà aproximadament a les 10 h del matí. Els incidents               
que es puguin generar (faltes de deures, faltes de material, atenció a la infermeria, sancions i/o                
expulsions) es comunicaran per SMS a les 21.00 aproximadament. Els alumnes que fan la majoria               



 

    

d’edat durant el curs i no desitgen l’enviament d’aquesta informació han de comunicar-ho a la               
secretaria del centre al moment d’assolir la majoria d’edat. 

BEQUES DE POSTOBLIGATORI I BEQUES D'EDUCACIÓ ESPECIAL 2020-21 

La sol·licitud es tramitarà mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/ o bé  

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayud
as/para-estudiar.html.  

Hi ha un enllaç a la pàgina de l'institut. El termini per presentar la sol·licitud telemàtica finalitza el 
30 de setembre per a les beques d'educació especial i l'1 d'octubre de 2020 per  a les beques de 
postobligatori.  

 
ÒRGANS INTERNS DE GESTIÓ 

AMIPA 

L’institut té una AMIPA que gestiona els serveis de transport escolar, activitats esportives i              
culturals i la Biblioteca, entre d’altres, amb l’ajuda dels ingressos obtinguts amb les quotes              
voluntàries a l’hora de fer la matrícula. Aquesta gestió és important per al bon funcionament del                
centre i per això els suggerim la seva  col·laboració. 

ASSOCIACIÓ D'ALUMNES (El BUC) 

L’Associació d’alumnes és una associació voluntària i sense ànim de lucre formada per tots els               
alumnes de l’institut i tutelada per la direcció del centre. A través de les quotes que paguen els                  
alumnes, s’editen apunts, es gestiona l’intercanvi de llibres i els que són de préstec de l’institut, es                 
donen els llibres als alumnes el primer dia de curs, es gestionen els viatges escolars, part del                 
manteniment informàtic del centre i altres serveis. També es gestiona una botiga de material              
escolar i copisteria que s’anomena “El BUC”, en la qual treballen alumnes. La seva gerent és                
l’Aida Pujol. 

CENTRE INTEGRAL d’ FP  

El Centre Integral d’FP és un organisme que gestiona i coordina les següents tasques en               
col·laboració amb la Fundació d’Estudis Superiors d’Olot: 
 

● Les beques de pràctiques dels alumnes a les empreses. 
● Una borsa de treball. 
● La formació contínua i ocupacional. 
● La formació a demanda per les empreses. 
● Els projectes d'innovació per a les empreses. 
● L’assessorament i orientació professional. 
● La gestió de la mobilitat dels alumnes d’FP i professors (Estades de pràctiques             

ERASMUS a l'estranger). 
La gestió del Centre Integral va a càrrec de diversos professors d’ FP, sota la direcció del Cap                  
d'estudis adjunt d’ FP i amb el suport i coordinació de la tècnica Marta Puigvert i l’administrativa                 
Raquel Tasa. 

 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html


 
SERVEIS 

TALLER D’ESTUDIS ASSISTITS (TEA).  

El Taller d’Estudis Assistits és una activitat gratuïta que es du a terme al centre, fora de l’horari                  
escolar, que ajuda l’alumne tant a reforçar els continguts d’aquelles assignatures que li costen              
més, com a adquirir o consolidar els hàbits escolars d’organització, planificació i estudi. És un               
servei gratuït  adreçat a alumnes d’ESO i finançat per l’Ajuntament d’Olot/IME. Aquesta activitat té             
lloc entre 1 a 3 hores setmanals, es fa en una aula de l’Institut durant les tardes i compta amb el                     
suport de personal especialitzat. Les dates d’inici i finalització encara estan pendents de            
confirmació. La inscripció es realitza a través del tutor.  

BIBLIOTECA 

La Biblioteca estarà oberta en horari ordinari de 8:30 a 15:00 h i de 15:30 a les 18:00h. Ofereix el                    
servei de préstec de llibres, espai d’ordinadors amb connexió a internet, espai de consulta de               
llibres, revistes i premsa, a més de lloc de treball silenciós. El servei de préstec es durà a terme de                    
10:30 a 13:00, i de 15:30 a 17:00.  

SERVEI “APROFITEM EL TEMPS” , DE LA BIBLIOTECA A LA TARDA. 

És un servei gratuït de suport educatiu dut a terme per un monitor a la Biblioteca del centre.                  
Ajudarà els alumnes participants a fer els deures, els treballs i les lectures. Obert totes les tardes                 
de 2/4 de 4 a les 5. L’alumne s’hi pot apuntar per dies i per hores. Els alumnes que s’apuntin a                     
l’activitat tindran l’assessorament d’un monitor, preferència per a l’ús dels ordinadors i control diari              
de l’assistència. Per fer-ne ús, caldrà apuntar-se prèviament a la mateixa Biblioteca durant la              
primera quinzena del curs. 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES A LES TARDES  

L’AMiPA gestiona l’oferta d’activitats complementàries a la tarda. L’objectiu és oferir i donar a              
conèixer tallers i activitats esportives a fi de motivar els alumnes perquè les continuïn en algun                
club esportiu o entitat cultural de la ciutat. Horari: es realitzaran a les tardes dels dimarts, dimecres                 
i dijous de les 15.30h fins a les 16:30h. Les activitats començaran a l’octubre, acabaran el mes de                  
maig i tindran un responsable o monitor que supervisarà l’assistència. Cal fer les inscripcions              
durant el setembre a l’oficina del Centre Integral. L’oferta és la següent: 

   

Dia Activitat Nivell Nº alumnes Preu 
Dimarts Break dance ESO Màxim 10 Gratuïta* 
Dimecres Balls (aeròbic) ESO Màxim 10 Gratuïta* 
Dimecres Robòtica  (Legoindstorms) ESO Màxim 10 25 € (al BUC) 
Dijous Futbet ESO Màxim 10+10 Gratuïta* 

 
* Les activitats gratuïtes són finançades per l’AMIPA que les contracta a l’empresa ARRIANT.  

 
MENJADOR  

L’Institut la Garrotxa disposa d’un servei de menjador diari gestionat pel Consell Comarcal de La               
Garrotxa, a través de l’empresa “Serunion”. 

Caldrà que els alumnes s’emportin el dinar a casa exceptuant aquells que facin activitats              
extraescolars. Per apuntar-se al servei caldrà fer-ho abans de l’acabament del primer pati del              
matí a l’oficina del Centre Integral (Tel. 972 261 144) que hi ha al costat de l’entrada principal de                   



 
l’institut. Es podrà pagar en efectiu o bé per domiciliació bancària que es carregarà a final de mes.                  
Els qui desitgin fer-ne ús de forma regular hauran d’especificar durant la primera setmana del curs                
quins dies en faran ús. Les baixes es tramiten de la mateixa manera. 

El servei de menjador obre a les 14.30 i finalitza a les 16.00h. Comença el dia 13 de setembre. Els                    
preus són : 

ALUMNES ESO (SERVEI  MONITOR INCLÒS) -  FIXOS: 4€ / ESPORÀDICS 4.84€  
ALUMNES BATX, CICLES, PROFES - FIXOS: 3.60€ / ESPORÀDICS: 3.96€ 
SERVEI “TAKE AWAY” ALUMNES I PROFESSORS: 3.96€ 
 
Sol·licitud de beques de menjador: aquest any les sol·licituds es van gestionar directament des              
del Consell Comarcal. El tràmit es podia fer on-line (www.garrotxa.cat) o presencialment amb cita              
prèvia. Els alumnes de la resta de la comarca van poder deixar la documentació a l’Ajuntament del                 
seu municipi.  
Tota la informació i els impresos els podeu trobar a la web del institut: https://inslagarrotxa.cat/ ⇒                
secretaria i també es poden trobar al web del consell comarcal: 
https://www.garrotxa.cat/arees/educacio/convocatoria/ 
 
BAR 
 
El servei és a càrrec de l’empresa ELKA19 i inclou begudes, fruita, entrepans freds i calents i plats                  
combinats a un preu lleugerament inferior als bars de fora del centre. Està obert de 8:00 a 19:00 

MENJAR AMB CARMANYOLA 

Donada la situació excepcional d’aquest curs, es desaconsella menjar amb carmanyola. En cas             
d’utilitzar-lo, l’horari d’utilització serà de 14:00 a 16:00. 

ALLOTJAMENT I TRANSPORT PER A POSTOBLIGATORI  

Per als alumnes que no resideixen a la comarca i es volen allotjar durant el curs a Olot, hi ha                    
disponibles diverses opcions d’allotjament en establiments hotelers o de lloguer d’habitatges.  

Si teniu necessitats de transport, a Olot disposem del TPO (transport públic Olot) i del servei de                 
TEISA.  

Podeu trobar informació a la web: http://www.ieslagarrotxa.cat/ o trucant al Centre Integral (972             
261 144, Sra. Raquel Tasa). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ieslagarrotxa.cat/


 
Marc horari 
 

Tots els nivells d’ESO i Batxillerat tenen l’horari compactat: de 8.15 a 15.00 h.  

Els cicles formatius tindran una distribució horària d’entre 24 i 30h setmanals. Els de matí, entre la                 
franja de les 8:15 i les 15:00 h, i els de tarda, entre les 15.15 i 21.10 h. 

Per a més detalls, podeu consultar la web del centre a l'apartat institut/horaris.  

L’horari per alumnes d’ESO és el següent:  

   Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 8.15- 9.25      

2 9.25- 10.25      

 PATI 

3 10.50- 11.50      

4 11.50-12.45      

 PATI 

5 13.00- 14.00      

6 14.00-15.00      

 

  



 
L’horari per alumnes de Batxillerat i CCFF és el següent: 

   Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

1 8.15- 9.25      

2 9.25- 10.25      

3 10.25-11.20      

 PATI 

3 11.45- 12.50      

4 12.50-13.50      

 FI DE CLASSES D’ ALGUNS CICLES FORMATIUS 

5 14.00- 15.00      

 FI DE CLASSES DE BATXILLERAT I ALGUNS CICLES FORMATIUS 

6 15.15- 16.10      

8 16.10- 17.05      

9 17.05-18.00      

 PATI 

10 18.25- 19.20      

11 19.20- 20.15      

12 20.15- 21.10      

 FI DE CLASSES DE CICLES FORMATIUS DE TARDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Organització de les entrades i sortides 

L’institut disposa de 5 punts d’accés. Tot seguit s’especifica les entrades, sortides i zones d’espera               
de cada grup: 

Alumnes d’ESO i post-obligatori MATINS: 

GRUP ENTRADA/SORTIDA ZONA D’ESPERA 

1 ESO Porta escales Ctra de Riudaura Pati davant zona edifici Sud 

2 ESO Porta escales Ctra de Riudaura Pati davant zona biblioteca 

3 ESO Portal vehicles Ctra de Riudaura Pati davant zona sala d’actes 

4 ESO Portal vehicles Ctra de Riudaura Pati davant pas antic pàrquing 
motos 

1 i 2 BATXILLERAT Portal hivernacles Pati posterior sala calderes i 
zona compressor 

1MEC, 1MAN, 1ELE, 1AGR, 
1/2JARD, 1DFM, 1AUT, 2AGR, 
1EPA 

Portal SIGMA Pistes nord i pati pedretes 

1CON, 1CAI1, 1LAB1 2CON, 
1CAI2, 2LAB 

Portal Campus Zona Campus davant menjador i 
cobert 

 

Alumnes d’ESO que arriben amb transport: faran el recorregut pel cami paral.lel a la tanca de                
la Ctra. de Riudaura fins arribar a la seva zona d’espera.  

Alumnes de Batxillerat i CCFF de matins que arriben amb transport: faran el recorregut per               
darrere els tallers seguint el perímetre de la tanca posterior de l’institut fins arribar a la seva zona                  
d’espera.  

Alumnes post-obligatori TARDES: 

GRUP ENTRADA/SORTIDA ZONA D’ESPERA 

2MEC, 2MAN, 2ELE, 2DFM, 
2AUT, 2EPA 

Portal SIGMA Pistes nord i pati pedretes 

1/2PJE, 1PAT, 2PAT, 1CAI3 Portal Campus Zona Campus davant menjador i 
cobert 

 

Alumnes de CCFF de tardes que arriben amb transport: faran el recorregut per darrere els               
tallers seguint el perímetre de la tanca posterior de l’institut fins arribar a la seva zona d’espera.  

A partir dels punts d’espera cada grup serà recollit pel professor de primera hora i conduit a la                  
seva aula seguint els recorreguts establerts. Aquí podeu consultar el plànol amb les zones              
d’espera marcades per cada grup-classe. A l’hora de sortida, una vegada netejada i desinfectada              
l’aula, s’esperarà el torn i el docent corresponent acompanyarà al grup fins al punt de sortida                
corresponent. 

https://drive.google.com/file/d/1HJkt2ZrsjLLPmKn6brhiaIdGFKVOgagn/view?usp=sharing


 
Per tal de garantir l’entrada esglaonada dels alumnes s’ha avançat l’hora d’entrada al matí i, per                
tant, tots els alumnes hauran d’arribar a les 8.15h. Els horaris de transports ja s’han adequat a                 
aquesta nova hora d’entrada. Els podreu consultar en breu a la web del consell comarcal i a la de                   
l’institut.  

Pla d’Organització per l’obertura de centre 

El passat 23 de juliol es va aprovar i validar per part del Consell Escolar i inspecció la proposta                   
provisional del pla d’organització de l’obertura de l’institut per aquest setembre presentada per la              
direcció . Les darreres setmanes s’han produït canvis normatius que afectaran a aquest pla. Està               
previst que abans del dia 10, una vegada rebudes les instruccions definitives, presentar el Pla               
definitiu per la seva aprovació al Consell Escolar i a inspecció i fer-lo arribar a tota la comunitat                  
educativa. 
A hores d’ara, hi ha alguns punts que queden clars i que han de són la base del pla i de la                      
convivència al centre en la situació de pandèmia en la que ens trobem : 
 

1. Corresponsabilitat de tota la comunitat educativa. No poden venir al centre les persones 
simptomàtiques. 

2. Ús de mascareta en tots els espais i activitats que es desenvolupen a l’institut. 
3. Rentat i desinfectat periòdic de mans. Es disposar de dispensador d’hidrogel a totes les 

aules i punts estratègics del centre. A l’entrada i sortida de classe serà obligatori 
desinfectar-se les mans. 

4. Distanciament. sempre que sigui possible cal mantenir el distanciament adequat : 1,5 
metres ( 1 metre entre llocs de treball en els grups estables). 

5. Entrades i sortides esglaonades. Adequació del marc horari. 
6. Patis d’ESO i postobligatori diferenciats. 

  
Finalment, donada la situació excepcional que estem vivint, us demanem que entengueu que totes              
les informacions que us anem enviant són vàlides en el moment d’enviament, però subjectes als               
continus canvis i instruccions que van aprovant-se en funció de la situació pandèmica, i que, en                
cas que sigui necessari, la presència al centre per part dels pares o tutors dels alumnes sempre                 
ha de ser amb cita prèvia i seguint els protocols establerts. 
 
  



 
Ens podeu trobar també a : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horari de secretaria d’atenció al públic: 

de dilluns a dijous de 8:45 a 17:00 
Divendres de 8:45 a 15:00 


