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Currículum ESO 

 

Matèries comunes 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3 

Llengua castellana i literatura 3 3 3 3 

Llengua estrangera 3 4 3 3 

Ciències socials: Geografia i Història 3 3 3 3 

Ciències de la naturalesa: Biologia i Geologia 3 -- 2 -- 

Ciències de la naturalesa: Física i Química -- 3 2 -- 

Matemàtiques 3 4 4 4 

Educació Física 2 2 2 2 

Música 2 -- 2 -- 

Educació visual i plàstica 2 2 -- -- 

Tecnologia 2 2 2 -- 

Religió / Cultura i valors ètics 1 1 1 1 

Tutoria 1 1 1 1 

Treball de Síntesi (S1-S2-S3) 
Projecte de recerca (S4) 

X(3) X(3) X(3) X(3) 

Servei comunitari -- -- -- X(3) 

Matèries específiques 2(1) 2(1) 2(1) 10(2) 

TOTAL 30 30 30 30 

 
(1) A 1r ESO, a 2n ESO i a 3r ESO, cal triar una matèria optativa de 2 h., d’entre les matèries específiques i d’altres 

creades pel propi Institut 
(2) A 4t ESO, cal triar tres matèries d’entre les matèries específiques (acadèmiques, aplicades, altres) fins a un total 

de 10 h. 
(3) Matèria obligatòria sense càrrega lectiva 

 

Matèries específiques d'oferta obligatòria 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

Cultura clàssica   X  

2LE: Francès X X X X 

2LE: Anglès X X   

Reforç X X X  

 
A 4t d’ESO, l’alumnat cursarà tres de les matèries assenyalades. Les matèries optatives de quart 
curs a l’Institut Joan Brudieu (Biologia i geologia, Educació visual i plàstica, Física i química, Francès 
2LE, Informàtica, Llatí, Música, Tecnologia) s’agrupen en 3 franges. A cada franja s’ha de triar una 
matèria optativa. 
 
A manera de poder orientar l’alumne en la seva decisió a l’hora de l’elecció, i que aquesta pugui ser 
útil per estudis posteriors, l’Institut Joan Brudieu fa les següents recomanacions: 
• L’alumnat que s’orienta cap a cicles formatius pot triar qualsevol de les matèries optatives, 

depenent de la família de cicles que després vulgui estudiar (si s’orienta cap a CAI+APD, hauria 
de triar, almenys, Biologia i geologia).  

• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat de la modalitat d’Humanitats i ciències socials 
(Dret, Filologia, Història, Economia, etc) o cap al Batxillerat de la modalitat d’Arts (Belles Arts, 

etc), pot triar qualsevol de les matèries optatives. 
• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat de la modalitat de Ciències i tecnologia hauria 

d’elegir: si s’orienta cap a Ciències (Farmàcia, Medicina, Ciències, etc) hauria de triar Biologia i 
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geologia i Física i química; si s’orienta cap a Tecnologia (Enginyeries, Arquitectura, etc) hauria 

de triar Física i química i Tecnologia. 
• L’alumnat que s’orienta cap al Batxillerat, però no té clara cap modalitat, hauria de saber triar, 

almenys, Biologia i geologia i Física i química 
 

FRANJA 1 
4 HORES 

 FRANJA 2 
3 HORES 

 FRANJA 3 
3 HORES 

Biologia i geologia + Ciències aplicades (1)  Educació visual i plàstica  Educació visual i plàstica 

  Física i química  Francès 2LE 

  Tecnologia  Informàtica 

    Llatí 

    Música 

    Tecnologia 

 
(1) Matèria compactada que agrupa dues matèries optatives (Biologia i geologia amb Ciències aplicades a l’activitat 

professional) que tenen una part de continguts coincidents. 

 
 
Projecte SCAP a l’ESO 

 
• Objectiu: 

 Millorar el rendiment i la satisfacció de l’alumnat, de les famílies i del 
professorat 

 
• Volem: 

 Acollir i acompanyar l’alumnat 
 Crear un bon ambient de treball (importància de l’ordre, l’organització, 

el respecte, la puntualitat, etc) 
 Millorar els hàbits d’estudi i treball de l’alumnat 
 Implicar les famílies 

 
• Reivindiquem, a part de les innovacions, l’aprenentatge, el coneixement de les matèries: 

 Amb esforç 
 Amb paciència 
 Amb capacitat d’atenció 
 Amb disciplina 

 
• Conclusió: 

 Volem fer centre a través del treball en equip 
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Particularitats en la distribució del currículum i dels grups a l’ESO 

 
• Sempre que hi hagi disponibilitat de recursos humans, per atendre la diversitat, de tres grups 

classe oficials es fan quatre grups d’estudi en totes les matèries. Si s’escau un 4t grup, mirem de 
fer-ne cinc. 

• L’alumnat de primer i de segon d’ESO que requereix atenció més particularitzada assisteix a 
l’aula oberta (PIM) per tal reforçar les matèries instrumentals. 

• S’atén l’alumnat repetidor i el que no assoleix les competències de primer i de segon d’ESO. 
 A primer d’ESO: 

o es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts d’una hora setmanal. 

 A segon d’ESO: 
o es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts de dues hores setmanals. 

 A tercer d’ESO: 
o es realitza una MO de reforç de competències bàsiques. 
o es realitza un reforç amb grups molt reduïts de dues hores setmanals. 

• A la matèria d’idioma (anglès) es realitzen grups de nivell sempre que els recursos i 
l’organització ho permeti. 

• Les Matèries optatives de S1, S2 i S3 es faran anuals, 
 
Projecte de Llengües estrangeres a 1r ESO: 

 
• 1LE i 2LE: Des del curs 2017-2018 l’Institut opta per una distribució diferenciada de les hores 

oficials de Llengua estrangera (les 3h de 1LE i les 2h de 2LE) per tal que tot l’alumnat que 
entra a Secundària pugui fer, almenys, 2 hores de Llengua anglesa i 2 hores de Llengua 
francesa. Per a la cinquena hora, l’alumnat s’agruparia a partir de la seva adscripció a l’hora 
de la matrícula a la llengua que ha triat com a 1LE. En aquesta hora, l’alumnat amb més 
dificultats seria atès amb una matèria de Reforç instrumental, aliè a la matèria de Llengua 
estrangera. 

• És a partir de 2n d’ESO que l’alumnat triaria si opta per a la possibilitat de fer Francès com a 
1LE o com a 2LE. 

 

 Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 Hora 5 

1 LE 
Llengua anglesa (A) A A F F A+ 

R
e

fo
rç

 

1 LE 
Llengua francesa (F) F F A A F+ 

 
Projecte de Llengües estrangeres a 2 ESO: 

 
• A partir del curs 2018-2019, hi ha 3 grups oficials, que internament es converteixen en 4 grups 

en totes les matèries. 
• A 2n d’ESO, l’alumnat segueix impartint dues llengües: Francès i Anglès. A diferència de 1r 

d’ESO, l’alumnat ha de triar quina és la seva 1LE i imparteix 4h. L’altra llengua esdevé 2LE, a 
raó de 2h setmanals, en la franja de les optatives. En aquesta franja de 2h, l’alumnat amb més 
dificultats seria atès amb una matèria de Reforç instrumental, aliè a la matèria de Llengua 
estrangera. Hi poden haver altres matèries optatives de caràcter anual. 
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 Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 Hora 5 Hora 6 

1 LE 
Llengua anglesa (A) A A A A F 

R
e

fo
rç

 

O
p

ta
ti

v
a
 

F 

R
e

fo
rç

 

O
p

ta
ti

v
a
 

1 LE 
Llengua francesa (F) F F F F A A 

 
 
Treball de síntesi / Projecte de Recerca: 

 
• El Treball de síntesi a S1, S2 i S3 admet diverses formes organitzatives. A l’Institut, s’imparteix 

de forma intensiva, concentrant totes les activitats en un període que pot oscil·lar entre tres i cinc 
dies, al mes de juny. 

• El Projecte de recerca a S4 s’imparteix de forma intensiva al mes de juny.. 
 

 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 

 
Una Competició 
al Parc del Segre 

La Catedral 
i el seu món 

La Seu d’Urgell,  
centre de serveis, 
ciutat sostenible 

Els residus, 
què en fem? 

Dia 1r 
Conferència a l’IES 

 i Visita al Parc  
del Segre” 

Visita Catedral 
Treball a l’INS 

Visita claustres 
i itinerari per la vila 

Sortida deixalleria, 
abocador i planta 
de compostatge 

Dia 2n Treball a l'INS Treball a l'INS Treball a l'INS 
Pel·lícula “Slum dogs Millionaire” 

Conferència  
Treball a l'INS 

Dia 3r Treball a l'INS Treball a l'INS Treball a l'INS 
Documental. 

Xerrada Intermon-Oxfam 
Treball a l'INS 

Dia 4t 
Treball a l'INS 

Tribunals 
Treball a l'INS 

Tribunals 
Treball a l'INS 

Tribunals 
Treball a l'INS 

Tribunals 

 
Servei Comunitari 

 
• Objectius del projecte: 

1. Prendre consciència, analitzar i comprendre problemes socials concrets del municipi on 
viuen: la Seu d’Urgell.  

2. Conèixer el context comunitari: associacions, entitats i persones compromeses en la 
transformació social. 

3. Mantenir una mirada curiosa i crítica davant de la realitat complexa que ens envolta. 
Analitzar, sintetitzar informació, reflexionar, prendre decisions, rebutjar prejudicis 
preconcebuts.... 

4. Assolir coneixement específics per poder col·laborar en el servei comunitari. 
5. Més: 

 Aprendre a conviure 

 Aprendre a treballar en equip, a organitzar-se i a avaluar el servei que fan.  

 Fomentar el compromís personal. 

 Posar al servei de la comunitat habilitats personals.  

 Adquirir valors cívics i actitud de solidaritat, respecte, convivència, participació, 
compromís. 

 Conèixer les necessitats que tenen diferents col·lectius de la ciutat.  

 Ser responsables d’una activitat. 
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 Empatitzar amb els altres. 
 

• Funcionament: 

1. El gran projecte és amb el Banc d’Aliments. L’alumnat d’S4 centrarà tots els esforços en 
aquest projecte. Participació activa en les demandes de col·laboració amb el Banc 
d’Aliments, planificació d’un gran recapte dins de l’institut, etc.   

2. Tanmateix, també hi ha dos petits projectes, un amb els Mossos d’Esquadra (internet 
segura) i l’altre amb la llar d’infants Minairons (Anglès als més petits). 

3. 10 hores de servei.  
4. Les diferents entitats donaran una explicació a l’alumnat de les tasques que hauran de fer. 
5. El servei es farà fora d’horari lectiu. (implicació famílies) 
6. Serà avaluable i repercutirà en les assignatures de cultura i valors ètics i religió a S4.  
7. Al finalitzar el servei es lliurarà un diploma acreditatiu. 

 
 
L’ensenyament de la Religió [LOMCE] 
 
L’alumnat tria una de les dues opcions de desenvolupament: 
• Matèria de Religió confessional catòlica 
• Matèria alternativa a la religió: Cultura i valors ètics, articulada entorn del 

pensament humanista i de base filosòfica. 
 
 
 
 
Convalidacions, exempcions i canvis en el currículum d’ESO 

 
L’Institut ha elaborat el «Manual de convalidacions i exempcions ESO [Institut Joan Brudieu]», 
que trobareu a la nostra pàgina web, a l’apartat «Menú > Secretaria > Documentació estratègica 
Institut». 

 Enllaç: https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/documentacio-institut/ 
 
Hi trobareu els procediments per demanar convalidacions de matèries per 
estar simultaniejant els estudis d’ESO amb estudis de música o amb 
pràctica esportiva: 

 Alumnat d’ESO que cursa estudis de música en un conservatori o 

en una escola de música autoritzada. 

 Alumnat d’ESO que realitza simultaneïtat d’estudis de 3r i 4t ESO 
amb la pràctica esportiva al Centre de Tecnificació Esportiva 

Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme). 

 Alumnat d’ESO que realitza simultaneïtat d’estudis d’ESO amb 
dedicació significativa a l’esport i que NO pertany al Centre de Tecnificació Esportiva 
Parc del Segre de la Seu d’Urgell (Esquí – Piragüisme). 

 
Si escau, cal demanar les convalidacions, de manera general, abans d’acabar el mes de setembre. 
 
  

https://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/secretaria/documentacio-institut/
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Serveis 

 
Taquilles 

 

 

• Comoditat per a l’alumnat. 

• Evita transportar càrregues pesades. 

• S’eviten possibles robatoris. 

• Manté la intimitat. 

• Obertura personalitzada amb combinació, 
sense claus 

• Lloguer 9 mesos del curs: 55€. (curs 2020-
2021) 

 

 
 
Samarretes i dessuadores 

 
L’AMPA de l’Institut Joan Brudieu és l’encarregada de distribuir entre 
tot l’alumnat la samarreta i dessuadora de l’Institut (teixit cotó, color lila 
amb logotip i dessuadora amb cremallera i caputxa), que ha de servir 
per fer esport, concerts, sortides, trobades… 
 
Si ets soci de l’AMPA et beneficies d’un descompte: 

 Samarreta:  

o Socis de l’AMPA: 3 € 
o No Socis de l’AMPA: 5 € 

 Dessuadora:  

o Socis de l’AMPA: 15 € 
o No Socis de l’AMPA: 20 € 

 

 
 
La compra es realitza mitjançant la pàgina web d’IDDINK (www.iddink.cat) 
  

http://www.iddink.cat/
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Transport escolar 

 
Línies de transport escolar associades a l’Institut Joan Brudieu 
(més informació a http://www.alturgell.cat/educacio) 
 

S’han establert els següents horaris d'arribada i de sortida: 

ARRIBADA SORTIDA 

 Tots els dies, a les 8:40  Dilluns i dimarts: 17:20, amb dinar inclòs 
 Dimecres i divendres: 14:00, sense dinar 
 Dijous: 17:00, amb dinar inclòs i monitoratge fins a l'hora de 

sortida 

L'alumnat que hagi de sortir abans de l'horari establert haurà de portar l'autorització pertinent dels 
seus pares o tutors. 

 

 Línia CASTELLBÒ   (dc-dv) 
07:55 Castellbò 17:55 14:25 

08:10 Aravell 17:50 14:20 

08:20 Arfa 17:40 14:10 

08:30 Albert Vives 
La Salle 

La Valira 
17:30 

14:00 

-- 

08:40 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:45 
La Salle 

La Valira 
Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:00 -- 

 

 Línia BESCARAN   (dc-dv) 
08:10 Bescaran 17:55 14:25 

08:30 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 

17:30 
14:00 

-- 

08:40 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:50 
La Salle 
La Valira 

Albert Vives 17:10 -- 

 

 Línia ESTAMARIU   (dc-dv) 
08:15 Estamariu 17:35 14:05 

08:30 Albert Vives Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:40 Joan Brudieu Albert Vives 17:10 -- 

 

 Línia MONTANISSELL   (dc-dv) 
07:55 Montanissell 18:05 14:35 

08:10 Organyà – Línia Alinyà 17:50 14:20 

08:20 Cal Maties 17:40 14:10 

08:25 el Pla de Sant Tirs 17:35 14:05 

08:30 Adrall 17:30 14:00 

08:35 Montferrer 17:25 13:55 

08:40 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:45 Pau Claris Pau Claris 17:10 -- 

 

 Línia ALINYÀ   (dc-dv) 
07:50 Alinyà 18:09 14:39 

07:55 Perles 18:05 14:35 

08:05 Fígols 17:55 14:25 

08:10 Organyà – Línia Montanissell 17:50 14:20 

 
  

http://www.alturgell.cat/educacio
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 Línia CABÓ   (dc-dv) 
07:50 Cabó 18:10 14:45 

08:00 Coll de Nargó 18:00 14:35 

08:10 Organyà 17:55 14:30 

08:20 Cal Maties 17:45 14:20 

08:25 el Pla de Sant Tirs 17:40 14:15 

08:30 Adrall 17:35 14:10 

08:35 Montferrer – Línia Guils del Cantó 17:30 14:05 

08:40 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 

17:25 
14:00 

-- 

08:45 
La Salle 

La Valira 
Albert Vives 17:15 -- 

 

 Línia GUILS DEL CANTÓ   (dc-dv) 
07:50 Guils del Cantó 18:14 14:49 

08:35 Montferrer – Línia Cabó 17:30 14:05 

 

 Línia LA PARRÒQUIA D’HORTÓ   (dc-dv) 
08:20 la Parròquia d’Hortó 17:40 14:10 

08:30 Albert Vives 
La Salle 

La Valira 
17:30 

14:00 

-- 

08:40 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:45 
La Salle 
La Valira 

Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:05 -- 

 

 Línia ARGESTUES   (dc-dv) 
08:00 Argestues 18:00 14:30 

08:15 Bellpui 17:45 14:15 

08:25 Noves de Segre 17:35 14:05 

08:30 Pau Claris 
La Salle 
La Valira 

17:25 
13:55 

-- 

08:35 Albert Vives Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:40 Joan Brudieu Albert Vives 17:10 -- 

08:45 
La Salle 
La Valira 

Pau Claris 17:05 -- 

 

 Línia CALBINYÀ   (dc-dv) 
08:15 Calbinyà 17:45 14:15 

08:35 Albert Vives La Salle 17:25 13:55 

08:40 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:45 La Salle Pau Claris 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Albert Vives  17:05 -- 

 

 Línia LLES   (dc-dv) 
07:50 Lles 18:00 14:30 

07:55 Martinet – Línia Prullans 17:55 14:25 

08:05 Pont de Bar 17:50 14:20 

08:10 Arsèguel 17:45 14:15 

08:12 Torres d’Alàs 17:42 14:12 

08:15 Alàs 17:40 14:10 

08:20 Valls de Valira 17:38 14:08 

08:30 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 

17:30 
14:00 

-- 

08:35 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:40 
La Salle 

La Valira 
Albert Vives 17:10 -- 

08:45 Pau Claris Pau Claris 17:05 -- 
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 Línia PRULLANS   (dc-dv) 
07:50 Prullans 18:05 14:35 

07:55 Martinet – Línia Lles 18:00 14:30 

 

 Línia CIVÍS   (dc-dv) 
07:55 Civís 17:55 14:25 

08:05 Sant Joan Fumat 17:50 14:20 

08:15 Argolell 17:45 14:15 

08:20 Farga de Moles 17:40 14:10 

08:25 Anserall 17:35 14:05 

08:30 Albert Vives 
La Salle 
La Valira 

17:30 
14:00 

-- 

08:40 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:45 
La Salle 
La Valira 

Albert Vives 17:10 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:00 -- 

 

 Línia TUIXENT   (dc-dv 
07:50 Tuixent 18:05 14:35 

08:05 Cornellana 17:50 14:20 

08:10 Coll de Bancs 17:45 14:15 

08:30 Albert Vives La Salle 17:25 13:55 

08:40 Joan Brudieu Joan Brudieu 17:20 13:50 

08:45 La Salle Albert Vives 17:15 -- 

08:50 Pau Claris Pau Claris 17:10 -- 

 
 
Menjador escolar 

 
Per a l’alumnat que no té dret a la gratuïtat del servei de menjador escolar: 

 Usuaris habituals, donats d’alta del servei de menjador escolar: el preu és de 
6,33 € (IVA inclòs) 

 Usuaris esporàdics: el preu és de 6,96€ (IVA inclòs).  
(més informació a http://www.alturgell.cat/educacio) 
 
A partir del curs 2017-2018, s’inicia una nova proposta dins els menjadors 
escolars amb el projecte MENGEM D’AQUÍ, (www.mengemdaqui.cat), una 

proposta alimentària que pretén que famílies, escola, gestors de menjador, 
etc garanteixin una alimentació bona, sana, equilibrada, variada i sostenible, 
a través d’eines i trucs per facilitar el dia a dia. El present projecte es tracta 
es tracta d’una iniciativa del Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya que compta 
amb la col·laboració dels dos consells comarcals (Alt Urgell i Cerdanya) i el 
finançament del Departament d‘Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
de la Generalitat en el marc del programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i del 
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 
 
  

http://www.alturgell.cat/educacio
http://www.mengemdaqui.cat/
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Cada mes s’anirà publicat el menú mensual a la pàgina web. Com a mostra, el del mes de gener 
d’enguany:  
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Horari marc general 

 

 HORARI MARC 

 ESO BTX - CF matí CF tarda (dl-dt-dj-dv) CF tarda (dimecres) 

MATÍ 

1a 08:45 a 09:40 1a 08:45 a 09:40     

2a 09:40 a 10:35 2a 09:40 a 10:35     

3a 10:35 a 11:30 3a 10:35 a 11.30     

Esb. 11:30 a 12:00 Esb. 11:30 a 12:00     

4a 12:00 a 12:55 4a 12:00 a 12:55     

5a 12:55 a 13:50 5a 12:55 a 13:50     

6a (dj) 13:50 a 14:45 6a 13:50 a 14:45     

 Din. 14:45 a 15:30 Din. 14:45 a 15:30 Din. 14:45 a 15:30 Din. 14:45 a 15:30 

TARDA 

7a (dl-dt) 15:30 a 16:25   7a 15:30 a 16:25   
8a (dl-dt) 16:25 a 17:20   8a 16:25 a 17:20   

    9a 17:20 a 18:15 9a 17:20 a 18:15 

    Desc 18:15 a 18:45 10a 18:15 a 19:10 

    10a 18:45 a 19:40 Desc 19:10 a 19:40 

    11a 19:40 a 20:35 11a 19:40 a 20:35 

    12a 20:35 a 21:30 12a 20:35 a 21:30 

 
CFM «SMX+GAD»-1r (CF matí) té classe les tardes de dimarts i dijous (7a i 8a hora) 

CFM «SMX+GAD»-2n (CF tarda) té classe el matí del dimecres (4a, 5a i 6a hora) 
IFE té classe als matins, però acaba a 5a hora. 

 
 
Llibres 

 
Des del curs 2012-2013, l'AMPA, conjuntament amb la DIRECCIÓ de 
l'Institut, té contractats els serveis de l'empresa IDDINK per organitzar 
la l’adquisició de llibres de text pels nostres fills i filles i per tal d’oferir el 
Projecte de reutilització de llibres. IDDINK s'encarrega de gestionar 
la venda de llibres nous i usats (els anomenats ecoBooks) i de la seva recollida al finalitzar el curs. 

Després l’empresa els verifica i els prepara per lliurar-los posteriorment al setembre. Els avantatges 
que ofereix són, en resum: 
 

• Estalvi del 55% respecte al PVP en l'adquisició de llibres reutilitzables (ecoBooks) 
 

• Els ecoBooks s'han de tractar bé i s'hauran de retornar en bones condicions de reutilització 
al centre en finalitzar el curs. En cas de no tornar els ecoBooks o tornar-los en mal estat segons 

les condicions que informarà IDDINK, s'haurà de pagar l'estalvi aconseguit respecte al preu de 
llibre nou. 

 

• És un sistema de comanda molt flexible, ja que cada família pot escollir entre: 
 Comprar els llibres nous i/o reutilitzats (ecoBooks), de lectura a IDDINK. 
 Adquirir alguns llibres a través d’IDDINK i la resta en un altre lloc. 
 No comprar cap llibre a través d’IDDINK i comprar-los en un altre lloc. 
 

• Teniu 3 opcions per fer la comanda a IDDINK [Codi per fer la comanda: 148XF8]: 
 En 1 minut, a través de la pàgina web (www.iddink.cat). 
 En 10 minuts, per telèfon trucant al 902 565 411, de dilluns a divendres. 

http://www.iddink.cat/
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 En 1 hora, de forma presencial a l'Institut, en una data a confirmar a finals de juny de 10:30 

a 14:00 i de 15:00 a 17:30, a l'aula C0·03, segons calendari que estarà penjat a la pàgina 
web de l'Institut. 

 

• Les comandes es lliuraran a domicili a partir de la 3a setmana de juliol. 
 

Les llistes de llibres apareixen a finals del mes de juny i es publiquen a la pàgina web de l’Institut. 
 

 
 

 
  

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/76b012cc-12c8-4c16-97c6-0ea9da01f101/ReportSection882ff213640112b1e06b?pbi_source=PowerPoint
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Ordinadors 

 
Amb la voluntat de l’Institut Joan Brudieu de continuar avançant amb la digitalització de la pràctica 
educativa, ara que tot el centre està adaptat a les noves tecnologies, es recomana a l’alumnat nou 
de 1r d’ESO per al curs 2021-2022, així com a l’alumnat nou de la resta de cursos d’ESO, de BTX i 
d’FP, que adquireixi, si és que no el té, el seu propi portàtil, al mercat lliure, amb les següents 
característiques mínimes: 
 

 ORDINADORS PORTÀTILS DE 11.6’’ O SUPERIOR (RECOMANAT) 

MAQUINARI 
Requisits mínims que hauria de tenir l'equip per tal de poder dur a 
terme les tasques amb les aplicacions utilitzades al centre: 

Processador  Intel i3 / AMD 320e 

Memòria  RAM 4GB DDR4 

Disc dur  SSD 

Connectivitat  Wi-Fi 

Pantalla  14” 

Connexions  USB 2.0 / 3.0 / HDMI 

Sistema operatiu  Microsoft Windows 10 

PREU 
 El preu d' un equip amb les característiques anteriorment 

esmentades oscil·la entre els 300 i 500€ (Els preus poden variar, 
els mostrats són una estimació aproximada) 

 
 No recomanem l'ús de tauletes, ja que durant el curs s'utilitzen programes que hi presenten 

incompatibilitat o requereixen l'ús de ratolí i teclat per a poder treballar correctament. En cas de 
decidir adquirir una tauleta, recomanem que tingui Windows 10 per tal d’evitar problemes de 
compatibilitat amb aplicacions i plataformes d’aprenentatge; altres sistemes operatius poden no 

ser compatibles. 
 Cal tenir en compte que aquests requisits són els mínims recomanats per desenvolupar les 

tasques educatives, altres usos poden requerir més potència (gaming, edició de vídeo o 3D). 
 Recomanem que a l’hora de comprar l’ordinador també es tingui en compte el servei post-venda 

(garantia i assistència tècnica) de la vostra confiança, ja que és convenient que els equipaments 
informàtics tinguin un manteniment freqüent per tal de garantir que funcionin a ple rendiment. 

 També es poden adquirir ordinadors de segona mà, que ofereixen un preu millor, però poden 

tenir petits desperfectes i/o no oferir el mateix rendiment que quan eren nous. Recomanem 
consultar les condicions del venedor si decidiu adquirir un d’aquests equipaments. 
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Ús del mòbil 

 
a. No es permet l’ús dels telèfons mòbils a l’Institut. 
b. Tan sols se’n permet l’ús a les aules a partir de les estratègies didàctiques que empra el 

professorat en el desenvolupament dels currículums. 
c. Es vetllarà perquè tothom en faci un ús apropiat en l’entorn adequat: esbarjos. 
d. Queda totalment prohibit l´ús del mòbil als vestidors i lavabos. 
e. Al menjador, mentre es menja, no se’n permet tampoc l’ús. Més enllà del servei de menjador, 

se’n farà ús amb autorització expressa de les persones monitores. 
 

 
A les aules 

 
Al menjador 
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Al pati 

 
Als lavabos i vestidors 
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ALEXIA 

 
Alexia és una plataforma de comunicació àgil i senzilla de comunicació per a tota la comunitat 
educativa. S’hi pot accedir a la informació a través de la icona ALEXIA que es troba a la pàgina web 
de l’Institut, a partir del nom d’usuari i la contrasenya que us envia l’Institut via correu electrònic. 
 

 

 
 

 

 Seguiment amb l’alumne: 

 Veure l'horari de classe. 
 Veure els professors i tutors. 
 Accedir a informació diària: 

 Absències / Retards 
 Comportament / 
 Observacions / Controls. 

 Justificar incidències. 
 Agenda Escolar. 

 

 Comunicació amb l’Institut: 

 Veure la galeria d’imatges. 
 Consultar el taulell d’anuncis. 
 Participar en enquestes online. 
 Rebre notificacions automàtiques via correu electrònic i SMS de nova informació a la 

plataforma. 
 Consultar les qualificacions. 
 Rebre comunicats. 
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TokApp School 

 
 TokApp és una aplicació de comunicació i pagaments entre 

l’Institut i les famílies. Els pagaments es faran mitjançant TokApp. 
 És necessària la descàrrega gratuïta de TokApp School en el 

vostre telèfon mòbil o tauleta (Android o IOS). Es troba disponible 
a Play Store Store i a App Store. 

 Aquestes són les passes: 
1. Entreu a la botiga App Store o Play Store 
2. Busqueu l’aplicació TokApp School i descarregar-la 
3. Obriu l’aplicació, seleccioneu el país de residència i valideu 

el número de telèfon o el correu electrònic que heu donat a 
l’Institut. 

4. Escriviu el nom d’usuari i contrasenya que vulgueu utilitzar (si està ocupat, escolliu-ne un 
altre) 

5. Espereu que l’Institut actualitzi la base de dades i detecti el vostre registre. 
6. Començareu a rebre comunicats. És essencial, per tant, que les dades de registre 

coincideixin amb les que heu facilitat a l’Institut. 
 
Podeu obtenir informació de com descarregar l’aplicació i donar-vos d’alta a través del següent 
enllaç: https://soporte.tokapp.com/ 
 
Videovigilància 

 
a) Finalitat 
 
La finalitat és garantir la seguretat dels béns i les persones que 
accedeixen físicament a les dependències de l'institut. Els 
usos del fitxer són els derivats de la gestió de la seguretat i la 
captació, gravació, transmissió, conservació i 
emmagatzemament d’imatges. 
 
b) Proporcionalitat  

 
L’ús de dispositius de videovigilància a les instal·lacions de 
l’Institut Joan Brudieu es porta a terme com a via de menor 
intrusió en els drets de les persones, donant compliment al 
principi d’intervenció mínima. 
 
c) Situació  

 
Les càmeres de vigilància emprades a l’interior de l’Institut Joan Brudieu romanen ubicades a tallers 
de tecnologia, aules d'informàtica, despatxos d'equip directiu, administració, departament de llengua 
castellana i passadissos de l’edifici, i capten les imatges de tota persona que accedeixi o es trobi a 
aquests espais.  
 
Les càmeres de vigilància emprades a l’exterior de les instal·lacions de l’Institut Joan Brudieu estan 

ubicades a les façanes de l’edifici, i capten les imatges de les persones que accedeixen al recinte 
de l’Institut Joan Brudieu i l’abandonen des de la seva obertura fins al seu tancament.  
 

https://soporte.tokapp.com/
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Associació de Mares i Pares 

Què és l’AMPA de l’Institut Joan Brudieu? 

 
És una associació de pares i mares d’alumnes del centre que es 
reuneixen periòdicament per decidir plegats com contribuir a la millora de 
la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles. El seu 
funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos 
sectors de la comunitat educativa. 
 
Per què és important l’AMPA a Secundària? 

 
Amb l’actual sistema educatiu, el paper de les AMPA als instituts ha adquirit una nova dimensió com 
a conseqüència de l’escolarització d’alumnat a partir dels 12 anys, cosa que ha de suposar una 
major implicació dels pares en la gestió, participació i organització d’activitats al centre. 
 
Quins són els seus objectius bàsics? 

 
- Participar en la gestió del centre, per mitjà del Consell Escolar. 
- Col·laborar i participar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació 

d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 
- Proposar i/o programar activitats per l’alumnat  
- Promoure activitats de formació de pares 
- Potenciar l’organització de l’alumnat 
- Facilitar la col·laboració del centre amb el seu entorn social 
- Canalitzar les propostes dels pares als òrgans corresponents 
 
Com s’hi pot participar? 

 
S’ha de partir de la premissa que l’AMPA és uns institució legal i voluntària de la qual poden formar 
part tots els pares i mares que tinguin fills al centre. Tots els pares i mares de l’institut poden ser 
representants i contribuir a la millora de l’educació. La junta directiva us convidar a participar-hi com 
un dret que teniu, però també com una obligació. Es pot participar de les següents formes: 
- Associant-se, la quota és per família i no per fills. 
- Assistint als actes i reunions que convoca l’AMPA, la junta ordinària és el tercer dimarts de 

cada mes. 
- Participant en les comissions de treball creades per la Junta Directiva de l’AMPA. (Pla 

d’entorn, Xarxa d’AMPES, Comissions internes de l’INS (econòmica, de convivència, etc), 
esports, convivència butlletí informatiu.) 

 
Reunions de la Junta 

 
Es reuneix el segon dimecres de cada més, a les 20.30h 
L’adreça electrònica, ampajoanbrudieu@gmail.com 
 
  

mailto:ampajoanbrudieu@gmail.com
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Calendari de preinscripció i matriculació 

Tota la informació actualitzada es troba disponible a la pàgina web de Preinscripció Escolar: 

https://preinscripcio.gencat.cat. 
 
Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna. S’hi poden indicar 
diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La 
presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que 
puguin correspondre. 
 
Calendari de preinscripció i matriculació 

 

Publicació de l’oferta inicial 11 de març 

Presentació sol·licituds del 17 al 24 de març 

Presentació de documentació 25 i 26 de març 

Publicació de llistes amb la puntuació provisional 19 d'abril 

Presentació de reclamacions del 20 al 26 d'abril 
Publicació de llistes amb la puntuació, 

un cop resoltes les reclamacions 
30 d’abril 

Sorteig del número de desempat (al Dep.Educació) 5 de maig (11:00h) 

Publicació de llistes ordenades definitivament 7 de maig 

Ampliació peticions de preinscripció a alumnat sense plaça 
assignada a cap centre 

del 26 al 28 de maig 

Publicació oferta definitiva 4 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos i llista d’espera 7 de juny 
Matriculació per a alumnat preinscrit amb plaça assignada 
(1r ESO) 

14 al 18 de juny 

Matriculació per a alumnat preinscrit amb plaça assignada 
(2n, 3r i 4t ESO 

28 de juny al 2 de juliol 

 
Presentació de sol·licituds 

 
La sol·licitud de preinscripció és en format telemàtic i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta 

o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web https://preinscripcio.gencat.cat. No hi ha la 
possibilitat de full de preinscripció en paper. 
 
Hi ha dos tipus de sol·licitud: 

o sol·licitud electrònica (cal identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el 

sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.) 
o sol·licitud en suport informàtic (sense identificació digital), en què caldrà adjuntar la 

documentació identificativa de la persona sol·licitant per motius de seguretat de seguretat. 
 
Per fer la sol·licitud, en qualsevol de les dues opcions, cal disposar de: 

o Número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat escolaritzat a Catalunya des del 
2015-16). [Consulta IDALU]. 

o Codi oficial de l’Institut Joan Brudieu: 25004188. 

o Una adreça electrònica per rebre el codi de la sol·licitud de preinscripció. 
 

https://preinscripcio.gencat.cat/
https://preinscripcio.gencat.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat 
Mòbil, us expliquem com: 

o Cal complir els requisits següents: 
 Ser major de 16 anys. 
 Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE 

o targeta de residència comunitària. 
 Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i 

contacte. 
 Targeta sanitària per la teva identificació 

o Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com 
fer-ho. 

 
Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 

 
La documentació s’ha d’adjuntar a la sol·licitud, fotografiada o escanejada. És convenient tenir-ne 

una còpia preparada al dispositiu que s’utilitzarà per fer la preinscripció. 
 
1. Documentació identificativa. 

o Alumnat que MAI ha estat escolaritzat a Catalunya:  

 Si la sol·licitud (electrònica o en suport informàtic) és per a un infant que mai ha estat 
escolaritzat a Catalunya, cal adjuntar-hi: 
 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 

d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i del pare, mare o 
tutor/ra. 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i 
Família. 

o Alumnat ja escolaritzat a Catalunya: 
 Si s’utilitza la sol·licitud electrònica (SE): 

 Cal especificar-hi el número d’identificació de l’alumne IDALU (si ha estat 
escolaritzat a Catalunya des del 2015-16). [Consulta IDALU]. 

 No cal aportar cap document identificatiu perquè les dades ja consten al Registre. 
 Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic (SI) (sense identificació electrònica), 

cal adjuntar-hi: 
 DNI o NIE o Tarja de residència o Passaport o document d’identitat del país 

d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, de l’alumne i del pare, mare o 
tutor/ra. 

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació 

d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i 
Família. 

 
2. Documentació de criteris. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris, que es detalla 
a continuació, s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud de preinscripció dins el període establert si la 
consulta automàtica de dades no obté resultats i, per tant, no ha pogut quedar validada. 
  

https://idcatmobil.seu.cat/
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne
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CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT  
a) Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments 

adscrits. En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, 
tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim 
general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes 
esportius d'alt rendiment. 

 

CRITERIS DE PRIORITAT GENERAL  
a) Germans escolaritzats a l’Institut Joan Brudieu o pares o tutors legals que hi 

treballen (no cal presentar cap document) 
40 punts 

b) Proximitat del domicili habitual de l’alumnat a l’Institut Joan Brudieu (centres 
adscrits) o proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor/ra. 

 

 Domicili a l’àrea d’influència del centre (enguany NO cal certificat de 
convivència: l’administració corresponent en fa la comprovació) 

30 punts 

 Treball del pare o mare a l’àrea d’influència del centre (còpia contracte treball 

o certificat empresa; en el cas de treballador/ra autònom, el formulari de la 
declaració censal d’alta, modificació i baixa de l’Agència Tributària) 

20 punts 

c) Percepció de renda garantida de ciutadania (cal l’acreditació de ser-ne 

beneficiària). 

10 punts 

d) Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/na, pare o mare, o germà o 
germana (es consultaran electrònicament les bases de dades del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. Només si no es pot obtenir la informació, o la 
certificació és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que 
correspongui) 

10 punts 

CRITERIS DE PRIORITAT COMPLEMENTARI  
a) Família nombrosa o monoparental (es consultaran electrònicament les bases de 

dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Només si no es pot 
obtenir la informació, o la certificació és d’una altra comunitat autònoma, cal 
adjuntar el títol que correspongui) 

15 punts 

 
Si el nombre de sol·licituds és inferior a les places disponibles, la plaça està assegurada. 

Quan hi ha més sol·licituds que places, s’apliquen els criteris de prioritat per ordenar les sol·licituds 
i assignar les places. La puntuació s’estableix en relació amb el centre demanat en primer lloc i es 
manté per a la resta de peticions. 
 
Admissió de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) 

 
A efectes de l’admissió, es distingeixen dos tipus de NEE: 

 Necessitats educatives específiques vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, 
visuals o motrius, amb trastorns de l’espectre autista o trastorns greus de la conducta, 
trastorn mental greu o amb malalties degeneratives greus. 

 Necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o 
socioculturals que generen una situació de desavantatge educatiu a l’alumne o alumna, en 
relació amb les condicions d’educabilitat bàsiques, que en compromet el procés 
d’aprenentatge o en dificulta l’èxit escolar. 

 
En tots els centres es reserven places per a alumnes amb necessitats educatives específiques. És 
molt recomanable consultar l’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) de la zona o bé la 
comissió de garanties d’admissió. Si es vol optar a una plaça reservada cal indicar-ho en la 
sol·licitud de preinscripció. 
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Si voleu saber-ne més... 

 
 Correu electrònic: iesjoanbrudieu@xtec.cat - c5004188@xtec.cat 
 Web: www.insjoanbrudieu.cat que redirecciona a http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/ 
 Telèfon centraleta: (+34) 973 35 04 03 
 Fax: (+34) 973 35 56 50 
 Horari general del centre:  

o 8:45 h. a 21:30h. 
 Horari d’atenció al públic a secretaria: 

o Matins de dilluns a divendres, de 09:00h. a 14:00h. 
o Tardes de dilluns a dijous, de 15:30h. a 18:30h. 

 

 
 

 

mailto:iesjoanbrudieu@xtec.cat
mailto:c5004188@xtec.cat
http://www.insjoanbrudieu.cat/
http://agora.xtec.cat/iesjoanbrudieu/

