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Benvolgudes famílies,

Tot l’equip docent de l’Institut Escola GREDA estem molt il·lusionats de tornar-vos a

veure i poder compartir un munt d’experiències en l’espai educatiu del centre.

Un espai que es va transformant i creixent per a donar resposta a les necessitats

dels vostres fills i filles.

Aquest document que us fem arribar és una petita guia d’ inici de curs on hi

trobareu els aspectes organitzatius més importants que cal tenir presents i que

trobareu explicats a la nostra pàgina web i que haureu d’anar consultant sempre:

www.iegreda.cat

Entre tots construïm un gran projecte. El projecte de l’ IE GREDA on cadascun dels

diversos granets de greda s’uneixen per a aconseguir grans fites.

Equip Docent

Olot,  31 d’agost de 2022

http://www.iegreda.cat
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EQUIP DOCENT I PERSONAL PAS

Tutories Departaments

1r ESO A
Susanna Fernàndez

Llengua Catalana
Anna Cortils

Helena Roca Carol Calzada

1 ESO B
Marina Segura

Llengua Castellana

Marc Fàbrega

Anna Cortils Sandra Demiquels

1 ESO C
Sandra Demiquels Toni Pimentel

Isabel Font

Anglès

Arantza Lacasa

2 ESO A
Judit Lagares Judit Lagares

Mireia Colomer Helena Roca

2 ESO B
Fàtima Ribot

Matemàtiques

Adriana Berenguer

Anna Ventolà Mireia Dosil

2 ESO C
Gisela Arimany Margarida Joanmiquel

Adriana Berenguer Fiz Gómez

3 ESO A
Clàudia Descamps Biologia i Geologia Susanna Fernández

Marc Fàbrega

Física i Química
Mireia Colomer

3 ESO B
Carol Calzada Anna Ventolà

Margarida
Joanmiquel

Tecnologia
Alejandro Linares

3 ESO Clau de Futur Pili Lòpez Marta Sendra

SIEI Teresa Triadú Ciències Socials Clàudia Descamps

Música Isabel Font

Visual i Plàstica
Gisela Arimany

Estel Albuixech

Educació Física Fàtima Ribot

Orientació

Pili López

Marina Segura

Teresa Triadú

Francès FR (pendent)
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Equip Directiu

Directora Neus Garcia Planella

Coordinadora pedagògica Pili López Bueno

Cap d’estudis de secundària Mireia Dosil Bonmatí

Cap d’estudis d’infantil i primària Adriana Vergés Pont

Secretària Anna Camps Abel

PAE i PAS

Educadora SIEI Pendent d’assignació

Vetlladora Pendent d’assignació

TIS (Tècnic/a Integració Social) Sandra Alanzor

TEI (Tècnic/a d’Educació Infantil) Pendent d’assignació

Conserge Ed. INF/ PRI
Conserge ESO

Toni Centelles
Berta Prujà

Administrativa Alicia Bartrina

CALENDARI ESCOLAR

El calendari escolar també el podeu consultar a la web de centre.

Alumnat ESO Inici de curs: 7 de setembre
Fi de curs: 20 de juny

Període de
vacances

Vacances Nadal: del 22 desembre al 8 de gener de 2023                                      
Vacances Setmana Santa del 3 al 10 d’abril de 2023

Festa local 8 i 9 de setembre de 2022

Dies de lliure
disposició

31 d’octubre de 2022
5 de desembre de 2022
17 de febrer de 2023
2 de maig de 2023

https://calendar.google.com/calendar/u/0/embed?src=xtec.cat_setghb2h7gbacvrpchprp4ek54@group.calendar.google.com&ctz=Europe/Madrid
http://www.iegreda.cat
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Dies festius
segons el Dept de
Treball, Afers
socials i família

11 de setembre de 2022
12 d’ octubre de 2022
1 de novembre de 2022
6 i 8 de desembre de 2022
26 de desembre de 2022
6 de gener de 2023 
7 i 10 d'abril de 2023
1 de maig de 2023

Jornada intensiva
desembre

22 de desembre de 2022 (de 8:15 a 13:00)

Jornada intensiva
juny

Del 9 al 20 de juny de 2023 (de 8:15 a 13:15)
( A Olot es farà durant els últims 10 dies lectius del mes de juny segons acord
CEM) 

LLIBRES I MATERIAL

El material necessari per a l'Institut Escola us el vam fer arribar el mes de Juny i

està penjat a la web del centre, a l’apartat ALUMNAT/ESO/Llibres i material ESO.

L’alumnat de 2n i 3r d’ESO ja disposa d’ordinador des del curs passat. Per

l’alumnat de 1r d’ESO us vam demanar de portar un dispositiu (portàtil / tablet) de

casa fins que el Departament d’Educació ens faci arribar els equips per aquests

alumnes.

Si teniu algun dubte sobre aquest punt, ho podeu comentar amb el tutor/a.

https://www.iegreda.cat/llibres-i-material-eso/
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HORARI

El marc horari de secundària és el següent:

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8:15-8:45

8:45-9:45

9:45-10:45

10:45-11:15 ESBARJO

11:15-12:15

12:15-13:15

13:15-14:00
DINAR DINAR DINAR

14:00-14:15

El primer dia de curs es farà horari diferenciat de 8:15 a 11h del matí per a

presentar les tutories i la organització del curs. El transport escolar s’adaptarà a

aquest horari.

REUNIONS D’INICI DE CURS
Les reunions de grup amb els tutors/es dels vostres fills/es seran a mitjans

d’octubre. Us convocarem a la reunió via Edvoice/correu electrònic.

Tota la informació de les reunions es penjarà també a la web del centre.
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COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE

El canal preferit de comunicació amb el centre és l’aplicació Edvoice. El centre ha

fet arribar a totes les famílies del centre un codi per tal de poder accedir als grups

classe dels vostres fills/es i enviar missatges al tutor/a. Si heu canviat de mòbil o

teniu dificultats per donar d’alta l’aplicació, podeu contactar amb el tutor/a via

telèfon per tal de concertar una trobada.

També us podeu adreçar al centre via correu electrònic (b7010827@xtec.cat). Cada

docent del centre té també un correu: nom.cognom@iegreda.cat.

Podeu justificar les faltes d’assistència dels vostres fills/es a través de l’aplicació

Edvoice o també via correu electrònic amb el tutor/a.

Per a urgències podeu contactar-nos també per telèfon: 665973325.

TRANSPORT
El transport escolar interurbà el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa. A la

web de l’Institut Escola i a la del Consell Comarcal hi podeu trobar tota la

informació necessària.

Per accedir al transport escolar és obligatori l’ús de la mascareta.

TRANSPORT URBÀ (TPO)
La línia que para a l’IE Greda és la Línia C. A la imatge de sota s’especifiquen els

horaris de pas. A la web del centre també hi podeu trobar penjada aquesta

informació.

https://edvoice.additioapp.com/
mailto:b7010827@xtec.cat
http://iegreda.cat/transport
https://www.garrotxa.cat/arees/educacio/transport-escolar/
http://iegreda.cat/transport
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MENJADOR

El menjador escolar el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’empresa

Serunion n’ofereix el servei i en gestiona el personal i els menús. Els menús els

actualitzem cada mes a la web del centre. Tant els menús com la app que ha

desenvolupat Serunion es poden trobar a la web del centre:

https://www.iegreda.cat/servei-de-menjador/

Els alumnes de les escoles adscrites tenen gratuït el servei de menjador els dilluns,

dimarts i dijous.

El servei de menjador està també disponible els dimecres i divendres de 14h-15h

per aquells alumnes que el vulguin utilitzar.

AFA
L’associació de famílies de l’IE Greda és una associació sense ànim de lucre que

està constituïda per totes les famílies: mares, pares, tutors/es o representants

legals dels/de les alumnes del centre, que de manera voluntària contribueixen

pagant una quota anual.

Per fer la seva gestió més senzilla i eficient, l’AFA s’organitza en comissions que

s’encarreguen de les diferents activitats. La nostra tasca es basa a col·laborar amb

el centre i també oferir activitats i serveis com és ara les extraescolars de centre.

L’AFA vol ser també un espai on poder compartir i dialogar sobre les inquietuds i les

preocupacions de les famílies, respecte de l’educació i desenvolupament dels seus

fills/es.

Aquelles famílies que estigueu interessades en formar part de l’AFA podeu escriure

un correu a: afaiegreda@gmail.com.

https://www.iegreda.cat/servei-de-menjador/

