
QUè FEm a 

L’Eso?



Intel·ligències 

múltiples

Treball 

cooperatiu

Treball 

per 

Projectes

Destreses 

de 

pensament

METODOLOGIA DE L’ESCOLA



1a sessió: 8 a 8.55h

2a sessió: 8.55 a 9.50h

ESPLAI: 9.50 A 10.05h

3a sessió: 10.05 a 11.00h

4a sessió: 11.00 a 11.55h

ESPLAI: 11.55 A 12.10h

5a sessió: 12.10 a 13.05h

6a sessió: 13.05 a 14h

HORARI
Entrada carrer Concepció



Les portes de l’escola es tanquen a 

les 8.00 h.

L’alumnat no podrà entrar a classe 

més tard d’aquesta hora, sempre i 

quan no estigui justificat.

NORMATIVA

Puntualitat 



És obligatori l’ús CORRECTE de l’uniforme. 

Si un alumne/a ve al centre sense dur l’uniforme correctament, 

haurà de tornar a casa a canviar-se amb el consentiment dels 

pares. Aquesta hora s’haurà de recuperar de 14-15 h.

Les dessuadores no es consideren jaquetes.

Uniforme

NORMATIVA



✔ Les normes de convivència les ha de complir tot l’alumnat.

✔ Les amonestacions han de ser retornades l'endemà al tutor.

Esperam no haver d’enviar cap amonestació

Normes de Convivència 
Amonestacions

NORMATIVA



Els mòbils s’han de deixar a les 8 h del matí al professor, que 

els guardarà a una capsa. A les 14 h tornarem els mòbils.

 

Està prohibit la utilització del mòbil a l’escola.

Mòbils

NORMATIVA



És necessari presentar el justificant de la falta d’assistència i 

justificar-la mitjançant al Globaleduca. 

Sense el justificant no es podran realitzar els exàmens als 

quals no hagi pogut assistir.

 Faltes d’assistència

NORMATIVA



ORDINÀRIAJUNY

AVALUACIÓ A 

L'ESO
1a AVALUACIÓ

2a AVALUACIÓ

3r AVALUACIÓ



Es comptabilitzaran un 
sol cop les matèries o 
àmbits de distints 

cursos amb la mateixa 
denominació. 

PROMOCIÓ DE CURS

Els alumnes que 

no tenguin 

suspeses un 

màxim de més de 

dues matèries al 

llarg del curs.

Ser competent i 

complir una sèrie de 

criteris pactats per 

l'equip educatiu.

Aquesta mesura 
només es pot 

prendre dos cops 
a l’educació bàsica.



Optativitat  
a 1r ESO

LOMLOE



CICLES DE L'ESO

1r ESO

1r CICLE 2n CICLE

2n ESO
3r ESO 4t ESO



Música I

1r ESO
Matèries comunes

Educació física. 

Geografia i història. 

Llengua castellana i literatura. 

Llengua catalana i literatura. 

Llengua estrangera. 

Matemàtiques. 

Biologia i geologia 

Religió catòlica



1r ESO

Cooperació i serveis 
a la comunitat 

Matèries optatives 

Taller de consum 

responsable 

Igualtat de gènere 

Segona llengua 

estrangera 

 -   Elegir 1



Horari 

setmanal 

d'ESO



1r ESO
Els centres han d’oferir la 

totalitat de les matèries. 

La matèria segona llengua estrangera 

ha de figurar a tots els itineraris. 

Només es poden deixar d’impartir 

matèries si el nombre d’alumnes 

matriculats és inferior a 10.



Fi
Gràcies per venir!


