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Podem definir la Programació General Anual del Centre com l’ instrument de gestió del centre 
que, en el marc del seu projecte educatiu, i com a conseqüència dels processos de diagnosi i 
d’avaluació que es duguin a terme, recull tots els aspectes relatius a l’organització i 
funcionament del centre, concretant i sistematitzant en objectius operatius les qüestions 
prioritzades del centre per a un curs escolar.  
 
MARC NORMATIU  
 

El marc normatiu bàsic de referència de la programació general del centre és el següent:  
 

• Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig (BOE del 4), d’Educació– LOE.  
• Llei 12/2009,del 10 de juliol, d’educació (DOGC del 16) – LEC.  
• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia centres educatius (DOGC 5.8.2010).  

 

La programació general anual presenta la línia de treball de l’Institut Els Roures per al curs 
2019-20. Aquest document desenvolupa i concreta les propostes recollides al Projecte de 
direcció 2019-23. Recull també les propostes de millora reflectides a la Memòria del curs 2018-
19. 

 
L’equip directiu va renovar dos càrrecs respecte al curs passat, el de Secretària i Coordinadora 
Pedagògica.  
 

• L’equip directiu per aquest mandat el formen les següents persones:  
• Maria Carme Barceló i Blanch - Directora 
• Pau Vendrell Sorribes - Cap d’Estudis 
• Elisa Vegas Ondoño - Secretària 
• Manoli Requena Travé - Coordinadora Pedagògica

 
2. INTRODUCCIÓ 

3. DIAGNOSI I PRIORITZACIÓ 

 

 
1.MARC CONCEPTUAL  
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L’estructura del centre, en relació al curs passat té algun canvi. L’institut compta amb 10 
unitats: 3 grups per primer d’ESO, 3 grups per a 2n d’ESO, 2 grups per a 3r d’ESO i 2 grups 
per a 4rt d’ESO. Disposem també de l’Aula Oberta: per a un grup d’alumnes de 2, 3r i 4t d’ESO 
a jornada sencera i un de 2n d’ESO amb horari compartit amb el seu grup de referència. Els 
alumnes d’Aula Oberta cursen un currículum diferenciat. Oficialment però el centre té 9 unitats. 
 
El total d’alumnes del centre és de 215. 
La plantilla del centre és de 23 professors amb la següent especialització: 
 
Llengua Catalana – 3 professors a jornada sencera (Maria Carme Barceló, Pau Vendrell i 
Raquel Miras).  
Llengua Castellana - 2 professores a jornada complerta (Mar Galisteo i Núria Riendas). 
Llengua anglesa - 3 professores a jornada complerta (Elisenda Borràs, Núria Deltoro i Marta 
Roig). 
Física i Química – 1 professora a jornada sencera (Conxita Dominguez). 
Biologia – 2 professores (Neus Pavón i Elisa Vegas). 
Socials – 1 professora a jornada sencera (Sílvia Callavé). 
Educació Física – 1 professor a jornada sencera (Joan Riera). 
Matemàtiques – 3 professors a jornada sencera (Esteve Sabé, Camil Peris i Manuela 
Requena). 
Tecnologia – 1 professora a jornada sencera (Eva Subirà).  
Visual i Plàstica – 1 professora a jornada sencera (Míriam Martín). 
Música – 1 professora a mitja jornada (Agata Dorota Podsiadly). 
Religió – 1 professor a mitja jornada (Ignasi Pena). 
Orientació Educativa – 3 professores a jornada sencera: Àfrica Fernàndez, Naiada Plaja i 
Mireia Gracia. 
 
S’han mantingut els següents perfils docents: Biologia amb perfil lingüístic d’anglès (Neus 
Pavón), Visual i plàstica perfil TIC (Míriam Martín) i Mestra de primària (Matemàtiques – Manuela 
Requena) i Psicopedagogia amb perfil de diversitat (Àfrica Fernàndez i Naiada Plaja)  La resta 
de places s’han ocupat a través del concurs de provisió d’estiu. 
 
Al centre hi treballen també dos membres del PAS i dues vetlladores: 
1 conserge a jornada sencera - Sergi Aparicio 
1 administrativa a mitja jornada - Yolanda Bassi 
2 vetlladores - Mariona Gómez  (20 hores) i Vanessa Gordo (4 hores). 
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Es proposa un treball en la línia de continuar implementant actuacions iniciades en cursos anteriors: 
 
• XARXA DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
Es va iniciar el projecte el curs 17-18 i es pretén donar-li continuïtat en els propers cursos. Està format 
per dues coordinadores (Mar Galisteo i Manoli Requena) i un grup impulsor que compta amb 13 
professors. 
Es dedicaran diverses reunions a compartir recursos, debatre i coordinar. A banda de l’elaboració d’un 
projecte, com cada curs, s’iniciarà en la coordinació de l’evaluació competencial. 
 
• TREBALL GLOBALITZAT 
Actualment es porta a terme a 1r i 2n d’ESO en les àrees de biologia/geologia, tecnologia 
 
• MEDIACIÓ 
Durant aquest curs es formen mediadors a 3r com una de les activitats del Servei Comunitari.  
 
• CONSOLIDACIÓ ÚS TAC 
Es dona continuïtat a la plataforma Google Apps For Education en l’entorn: @inselsroures.cat i es 
promou la utilització dels seus recursos.  
També es continua la subscripció al claustre a l’eina ADITTIO per avaluar algunes competències (en 
concret la digital i la personal i social durant aquest curs). 
Durant aquest estiu s’ha canviat tota la xarxa WIFI del centre i s’han instal·lat ordinadors fixes a totes 
les aules per connectar-los amb les pissarres digitals. 
 
• PLA LECTOR EL GUST PER LA LECTURA 
Durant el curs 19-20 es continua amb el pla lector que s’incorpora a les àrees lingüístiques i es 
promociona la participació en activitats externes que promoguin l’hàbit de la lectura en qualsevol format 
en l’alumnat. El professorat de llengües (català i castellà) dedica 1 hora setmanal a la lectura a l’aula.  
 
• IEDUCA 
Es continua amb la utilització de la plataforma IEDUCA per fer el seguiment més acurat i en temps real 
dels alumnes tant per part dels membres de l’equip docent com de les famílies.  
 
• COORDINACIÓ MATÈRIES 
Es dedica temps a coordinar matèries per tal de no repetir continguts en diferents àrees.  
 
 
 
 

4. PROJECTES DE CENTRE 
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• INTERCANVI AMB POLÒNIA 
El curs 16-17 s’inicia un projecte d’intercanvi entre els alumnes de l’INSTITUT ELS ROURES de Dosrius 
i el centre SKOLA POSTAWOWA de Cracòvia que continua previst per aquest curs. Durant el novembre 
els alumnes polonesos ens visiten i al mes d’abril o maig els nostres alumnes visiten Cracòvia. 
L’objectiu del projecte és el d’impulsar la competència lingüística en llengua anglesa. 

 
• AGENDA 21 
És un projecte europeu. L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació 
dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i 
més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. 

• Reciclatge 
• Tallers i visita a la planta de tractament de residus a Mataró 
• Setmana per la prevenció de residus  
• Reciclatge i reutilització de material electrònic 
• Promoure el consum responsible 
• Art amb deixalles 
• Neteja de boscos : Let’s clean up! 

 
• ÚS DE L’ANGLÈS COM A LLENGUA VEHICULAR EN MATÈRIES NO LINGÜÍSTIQUES 
• 1r d'ESO: es fan dos grups de socials en anglès i dos grups de socials en català.  

 
• 2n d'ESO: es fa un grup de socials en anglès i l'altre de socials en català. Bàsicament 

es mantenen els grups que han realitzat les socials en cada llengua a 1r d'ESO amb els 
ajustaments corresponents.  

 
• 3r d'ESO: es realitza en anglès la matèria optativa d’emprenedoria. 

 
• 4t d'ESO: Es fan les pràctiques de biologia en anglès.  

 
• SERVEI COMUNITARI 

• Creu Roja: Gran recapte, cursa solidària, activitats al local d'Argentona amb avis  
• Banc de sang 

• Guaites aquíproubulling 

• Residència avis Sant Llop 

• Acompanyament escolar amb l’escola El Castell (per determinar) 
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• FEM XARXA AMB EL POBLE  
Projecte de voluntariat amb persones de la 3ª edat – CAP Argentona i Residència avis Sant 
Llop.  
 
• POBRESA ALIMENTÀRIA? BUSQUEM ALTERNATIVES!   
 
• NO AL MALBARATAMENT I POTENCIACIÓ D’ENTITATS SOCIALS 

Projecte de solidaritat i cooperació i de participació ciutadana – Creu Roja 

• AULA ACOLLIDA 

Durant aquest curs no hi ha prevista l’Aula d’Acollida al nostre centre. Tenim 2 alumnes MENA 
provinents d’un centre de la zona escolaritzats a 4rt d’ESO. S’està preparant un PI per 
cadascun dels alumnes en consonància amb les seves necessitats. 

• INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES 
La matèria es treballa de 1r a 3r d’ESO, en 1 hora setmanal.  
Aquest projecte proposa orientar els alumnes en el coneixement d’aquestes intel·ligències i en 
l’autoconeixement. Pretén també incidir en la potenciació de les intel·ligències que predominin 
en cada alumne i potenciar un espai per a la creativitat personal.  
Esdevé també un recurs més d’orientació acadèmica i laboral, atès que a 1r d’ESO, l’alum 
nat comença a elaborar el seu bloc personal, en el qual publica activitats de diverses matèries 
i reflexions sobre la seva pròpia personalitat i sobre els seus gustos. Aquest bloc es va 
complementant cada curs. En finalitzar 3r, aquest material pot servir també per veure quines 
habilitats i aptituds ha desenvolupat de manera més àmplia al llarg de l’ESO.  
 
• AQUIPROUBULLYING 
Alguns alumnes de 3r d’ESO, com una activitat més del Servei Comunitari, realitzen una 
formació en mediació i passen a desenvolupar mediacions en el centre quan hi ha conflictes 
diversos.  
D’altra banda, es realitza una reunió cada trimestre de coordinació i seguiment dels possibles 
casos d’assetjament al centre. A aquesta reunió hi assisteixen les professores que formen part 
del projecte, alumnes mediadors de 3r, el conserge i la mare d’un alumne.
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Objectiu 1: Millorar els resultats educatius  

Estratègies i activitats Responsables curs d'aplicació trimestre d’aplicació 
19-20 Curs 19-20 

Estratègia 1.1. Elaboració d’una línia metodològica que ajudi a potenciar el treball de les competències bàsiques  
Activitat 1.1.1.Trobar una organització horària 
que fomenti el treball per projectes en 
determinades àrees 

Directora 
Cap d’estudis  

l  els 3 trimestres 

Activitat 1.1.2.Potenciar el treball de les 
competències transversals digital, personal i 
social 

Coordinadora 
pedagògica  

l  els 3 trimestres 

Activitat 1.1.3. Intentar mantenir equips 
docents estables 

Directora 
Cap d’estudis 

l  els 3 trimestres 

Activitat 1.1.4. Consensuar rúbriques 
d’avaluació i aspectes metodològics a cada 
equip docent i departament 

Coordinadora 
pedagògica 

l  els 3 trimestres 

Estratègia 1.2. Impuls de  metodologies basades en pràctiques educatives respectuoses amb la diversitat i amb el 
principi fonamental d’escola inclusiva  

Activitat 1.2.1.Augmentar (primer curs) i 
mantenir (els altres 3 cursos) el treball per 
projectes a més matèries alternant amb altres 
metodologies 

Coordinadora 
pedagògica 
Caps de departament  

l  els 3 trimestres 

Estratègia 1.3. Potenciació de millores curriculars  
Activitat 1.3.1.Millora del tractament del 
francès replantejant l’oferta actual i 
plantejant-lo com un aspecte d’excel·lència del 
currículum 

Directora 
Cap d’estudis 
Caps de Departament 

l  els 3 trimestres 

 5. PROGRAMACIÓ DELS OBJECTIUS 
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Activitat 1.3.2.Potenciar l’aprenentatge i ús de 
llengües estrangeres a través d’intercanvis i 
d’altres activitats 
 
 

Directora 
Cap de Departament 
Coordinador activitats 
 

l  1r i 2n trimestres 

Activitat 1.3.3.Mantenir altres matèries en 
llengua estrangera 
 
 

Cap d’estudis 
Caps de Departament 

l  els 3 trimestres 

Estratègia 1.4. Promoció d'activitats més motivadores i engrescadores per l’alumnat   

Activitat 1.4.1.Incloure el treball per projectes 
en les metodologies d’aula 
 

Coordinadora 
pedagògica 

l  els 3 trimestres 

Activitat 1.4.2.Promoure activitats alternatives 
com ara el teatre dins les matèries lingüístiques. 

Directora 
Cap Departament 
llengües 

l  2n trimestre 

Estratègia 1.5. Anàlisi i canvi si s’escau dels materials de treball amb l’alumnat (llibres de text o material digital) i 
estudi d'alternatives econòmicament i tècnicament viables per les matèries que treballin sense aquest material.  

Activitat 1.5.1.Escollir nous materials 
curriculars per matèries 
 
 

Directora 
Caps de Departament 

l  els 3 trimestres 

Activitat 1.5.2.Decidir quins materials fan 
servir i com s’han d’adquirir aquests per les 
matèries que no utilitzin llibres de text ni 
material digital publicat 
 

Directora 
Caps de Departament 

l  els 3 trimestres 
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Estratègia 1.6. Recerca de l’excel·lència en els resultats i sistemes de treball per tal que els alumnes es mantinguin 
fidels al centre fins 4rt ESO  

Activitat 1.6.1.Plantejar ternes homogènies 
per les matèries instrumentals 

Directora 
Cap d’Estudis 

l  els 3 trimestres 

Estratègia 1.7. Millora en els serveis de connectivitat i maquinari de les aules  
Activitat 1.7.1. Adquirir a través d’un rènting 
material informàtic per les aules que permetin 
el treball amb suport digital sense 
interrupcions i de qualitat 

Directora 
Coordinador 
informàtica 

l  els 3 trimestres 

Pes de l'objectiu 1: 50 %  

Responsable de l'equip directiu: Directora  

Indicadors de progrés de l'objectiu 1 Valor inicial Valor final índex de 
millora Responsable 

Progrés de l'indicador 
 Curs 19-20 

 % de promoció a 1r d’ESO 94,25 96,25 2 Directora 94,75 
 % de promoció a 2n d’ESO 93 95 2 Directora 93,50 
 % de promoció a 3r d’ESO 91 95 4 Directora 92 
 % de graduació a 4rt d’ESO 87,50 91,50 4 Directora 88,50 
 % de graduació a AO (4rt) 89,25 93,25 4 Directora 90,25 
% de promoció a AO (3r) 83,37 84,37 4 Directora 84,37 
 % d’alumnes que superen la prova de 4t de 
competències bàsiques  de català 

74,62 76,62 2 Directora 75,12 

% d’alumnes que superen la prova de 4t de 
competències bàsiques  de castellà 

62,10 64,10 2 Directora 62,60 

% d’alumnes que superen la prova de 4t de 
competències bàsiques  d’anglès 

59,55 61,55 2 Directora 60,05 

% d’alumnes que superen la prova de 4t de 
competències bàsiques  de matemàtiques 

50,80 52,80 2 Directora 51,30 
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% d’alumnes que superen la prova de 4t de 
competències bàsiques   cientificotecnològica 

70,13 72,13 2 Directora 70,63 

Disminuir el % d’alumnes que se situen al 
nivell baix de la prova de CB de llengua 
castellana 

10,70 8,70 2 Directora 10,20 

Augmentar el % d’alumnes que se situen al 
nivell alt de la prova de CB de llengua 
castellana 

18,32 18,82 2 Directora 20,32 

% d’aules amb un bon servei de connectivitat i 
maquinari adequat i actualitzat 

- 16 16 Directora 16 
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Objectiu 2: Millorar la cohesió social  

Estratègies i activitats Responsables 
curs d'aplicació trimestre d’aplicació 

19-20 curs 19-20 
Estratègia 2.1.Continuïtat i sistematització en la gestió de la convivència al centre   
Activitat 2.1.1. Fomentar la participació dels 
alumnes i la resta de la comunitat escolar en la 
gestió positiva dels conflictes i en la vida del 
centre 

Directora 
Orientadores 

l  els 3 trimestres 

Activitat 2.1.2.Organitzar activitats que 
fomentin la col·laboració, convivència i cohesió 
dels alumnes i professors 

Coordinadora 
pedagògica 

l  els 3 trimestres 

Estratègia 2.2. Augment del sentiment de pertinença al centre de tots els membres de la comunitat educativa tot promovent la seva 
participació 
Activitat 2.2.1. Convocar concurs des de l’àrea 
de ViP d’una imatge corporativa i mirar de 
poder elaborar material escolar amb la proposta 
elegida 

Professora ViP 
 

l  Sant Jordi 

Activitat 2.2.2.Implicar tots els sectors del 
centre en la presa de decisions respecte als 
espais que tenim i als que tindrem en un futur 
amb la construcció del nou edifici 

Directora 
Consell de 
delegats  

l  primer trimestre 

Activitat 2.2.3. Integrar l’alumnat en la proposta 
d’activitats extraescolars per  tal d’augmentar la 
seva satisfacció. 

 Directora 
Coordinador 
extrescolars 

l  els 3 trimestres 
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Consell de delegats 

Estratègia 2.3. Promoció d’activitats no lectives internivells  

Activitat 2.3.1. Proposta d’activitats 
extraescolars en dues setmanes durant el curs 
(mes de gener/febrer i mes de juny) i obrir la 
possibilitat que siguin obertes als diferents 
nivells del centre 

Directora 
Coordinador 
extraescolars 

l  3r trimestre 

Estratègia 2.4. Foment d’activitats coeducatives i de prevenció de situacions de violència de gènere   

Activitat 2.4.1. Preparar un dia d’activitat anual 
a l’entorn del 8 de març per treballar la 
coeducació i detectar possibles situacions de 
risc per prendre les mesures corresponents si 
s’escau 

Directora 
Coordinadora 
pedagògica 

l  2n trimestre 

Estratègia 2.5. Creació de la  carta de  compromís educatiu amb la participació i el consens de tots els sectors 
implicats i procedir a la seva signatura per part de tots els membres de la comunitat educativa  

Activitat 2.5.1. Redactar el model de carta 
consensuat amb el claustre i amb els 
representants de la resta de sectors en el marc 
del Consell Escolar 
 
 
  

Directora 
Coordinadora 
pedagògica 
AMPA i 
representants 
pares 
Consell de delegats 

l  1r trimestre 

Estratègia 2.6. Potenciació del lideratge distribuït per incrementar el treball en equip, la implicació i la seva 
satisfacció  

Activitat 2.6.1. Estudiar mecanismes per 
incentivar la participació: xarxes de treball, 
espais de debat,… 

Directora 
Cap d’estudis 

l  els 3 trimestres 
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Activitat 2.6.2. Fomentar el treball en equip en 
tot els nivells de gestió i responsabilitat 

Directora 
Cap d’estudis 

l  els 3 trimestres 

Activitat 2.6.3. Donar a conèixer les possibilitats 
de l’aplicació informàtica de gestió del centre 
per facilitar i augmentar l’eficiència de la tasca 
educativa 

Directora 
Cap d’estudis 

l  els 3 trimestres 

Activitat 2.6.4. Elaborar el pla d’acollida del 
professorat 
 

Directora 
Cap d’estudis 

l  primer trimestre 

 
               

Estratègia 2.7. Potenciació de la participacio i informació vers la comunitat educativa i l’entorn  

Activitat 2.7.1. Potenciar accions conjuntes amb 
l’AMPA 
 

Directora 
AMPA 

l  els 3 trimestres 

Activitat 2.7.2. Promocionar l’assistència de les 
famílies a les reunions generals 
 

Directora 
AMPA 

l  primer trimestre 

Activitat 2.7.3. Potenciar la participació en 
projectes, premis i jornades en tots els cursos 
com a difusió de la tasca desenvolupada al 
centre i com a promoció de l’excel.lència entre 
els alumnes 

Directora 
Caps de 
Departament  

l  els 3 trimestres 

Activitat 2.7.4. Nomenar un responsable de 
comunicació externa (gestió xarxes socials) 

Directora 
 

l  els 3 trimestres 
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Pes de l'objectiu 2: 50 % 

Responsable de l'equip directiu: Directora 

Indicadors de progrés de l'objectiu 2 Valor 
inicial 

Valor 
final 

índex 
de 

millora 
Responsable 

Progrés de l'indicador 

19-20 

 % d’abandonament a l’ESO 2’6 2’2 0’4 
Coordinadora 
pedagògica 

2’5 

 % d’absentisme a l’ESO 1’5 1’1 0’4 
Coordinadora 
pedagògica 

1’4 

Nombre d’incidències mensuals  lleus  100 80 20 Cap d’Estudis  95 
Nombre d’incidències mensuals greus 27 20 7 Cap d’Estudis 25 
Grau de satisfacció dels alumnes  - 7 7 Directora  6 
Grau de satisfacció de les famílies - 8 8 Directora 6’5 
Grau de satisfacció del professorat  - 8 8 Directora  6’5 
 % d’assistència de les famílies a les reunions generals - 65% 65% Directora 50 
 Grau de satisfacció del PAS - 8 8 Secretària 6’5 

Accessos a la plana web - 
50 % 

nombre 
famílies 

50 % 
nombre 
famílies 

Coordinador TAC 35% 

Nombre de missatges comunicats a través de les xarxes socials - 50 50 Directora 35 
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 6. FUNCIONAMENT GLOBAL DEL CENTRE 
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ALUMNAT 
 
El total d’alumnes del centre és de 215, distribuïts per cursos de la següent manera: 
 
• 60 a 1r, 

• 68 a 2n 

• 47 a 3r 

• 40 a 4t 

Hi ha un delegat i un subdelegat per classe. 
 
El consell d’alumnes està format pels delegats i subdelegats i 1 membre de l’equip directiu i 
una psicopedagoga. Es reuneix un cop al mes. 
 
Els delegats i subdelegats de classe assisteixen el primer quart d’hora a les juntes de 
preavaluació i avaluació. 
 
 
PROFESSORAT 
CÀRRECS 

CÀRRECS DIRECTIUS 
Directora: Maria Carme Barceló 
Cap d’estudis: Pau Vendrell 
Secretària: Elisa Vegas  
Coordinadora pedagògica: Manoli Requena 

CÀRRECS NO DIRECTIUS 
Cap de departament de llengües: Raquel Miras 
Cap de departament de llengües estrangeres: Núria Deltoro 
Cap de departament de ciències: Eva Subirà 
Cap de departament social i expressió: Naiada Plaja  
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CONSELL ESCOLAR 

PRESIDENTA 
Carme Barceló 
 

CAP D’ESTUDIS 
Pau Vendrell 
 

SECRETÀRIA 
Elisa Vegas 
 

REP. PROFESSORAT 
Mª del Mar Galisteo 
Ignasi Pena 
Joan Riera 
Elisenda Borràs 
Raquel Miras 
*Falta escollir un representant 

REPRESENTANT PARES I MARES 
Silvia Galvín 
Rosa Calderón 
Miguel González 
 

REPRESENTANT AMPA 
Rosa Pedragosa 
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REPRESENTANT ALUMNAT 

Joaquín Pérez 
Xènia Malé 
Roger Velasco 
 

REPRESENTANT AJUNTAMENT 
Maribel Forné 
 

REPRESENTANT PAS 
 
Sergio Aparicio 
 
 
CONSELL DE DIRECCIÓ 
 
PRESIDENTA 

 
Carme Barceló 
 

CAP D’ESTUDIS 
Pau Vendrell 
 

SECRETÀRIA 
Elisa Vegas
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COORDINADORA PEDAGÒGICA 

Manoli Requena 
 

 

CAP DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES 

Núria Deltoro 
 
 
CAP DEPARTAMENT CIÈNCIES 

Eva Subirà 
 
 
CAP DEPARTAMENT LLENGÜES 

Raquel Miras 
 
 
CAP DEPARTAMENT SOCIALS 

Naiada Plaja 
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EQUIPS DOCENTS 
 
 

Es realitza una reunió quinzenal de cada equip docent amb tot el professorat 
integrant de l’equip. Les reunions es fan en una franja horària les tardes de dimarts 
alterns. Cada dimarts té programades dues reunions simultànies: 1r amb 3r i 2n 
amb 4t. Per aquest motiu cada professor assisteix a un mínim de dos equips 
malgrat que, en algun cas, imparteixi classe a més equips docents. 
Les juntes d’avaluació no són mai simultànies ja que els professors han d’assistir a 
totes les juntes on imparteixen classe. 
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PLA DE TREBALL EAP 
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AVALUACIÓ INTERINS 
 

Valoració del període de prova inicial del personal interí o substitut 

La Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener, regula el període de prova inicial del personal 
interí o substitut docent que preveu l’article 3bis del Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre 
la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal 

interí docent. Aquest article estableix el funcionari interí o substitut novell ha de superar 

un període de prova inicial que permeti acreditar la seva idoneïtat en l’exercici docent 

en els nivells d’ensenyament per als quals s’hagi efectuat el nomenament. 

  

Durada i requisists 

 El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en 
un centre educatiu públic o servei educatiu, ha de superar un període de prova inicial 
durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de docència. 

 El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període 
màxim esmentat, rebi el personal interí o substitut docent i ha de ser avaluat quan la 
permanència en el mateix centre o servei educatiu sigui com a mínim d'un mes. 

En aquest període de prova inicial cal acreditar que es disposa del requisit següents: 

• suficiència per a impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, 

• idoneïtat per a l’exercici pràctic docent, 

• aptitud pedagògica I el domini de les tècniques necessàries per a l’exercici 

docent. 
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Funcions dels tutors 

Quan la durada prevista del nomenament sigui igual o superior a un mes, el professorat 
interí o substitut ha de ser guiat per un professor tutor del centre o servei educatiu on estigui 

destinat. El nomenament i funcions dels tutors s’estableixen a la Resolució 
EDU/148/2019, de 25 de gener. 
  

Avaluació 

El període de nomenament del personal interí o substitut docent serà avaluat pel director 

o directora del centre o servei educatiu. L’inspector o inspectora del centre o servei 

educatiu supervisarà la planificació de les actuacions previstes en relació amb l’avaluació 
del professorat interí o substitut. Quan la valoració del període de nomenament sigui 
negativa, el director o directora ho ha de posar en coneixement de la Inspecció d’Educació, 
que emetrà un informe sobre la idoneïtat docent inicial del personal interí o substitut novell. 

 

Els criteris i descriptors que s'apliquen en l'avaluació de la idoneïtat docent del personal 
interí o substitut durant el període de prova inicial són els mateixos que es tenen en compte 
en l'avaluació del curs d'iniciació a la tasca docent del personal interí o substitut, previstos 
als annexos 4 i 5 de la Resolució EDU/148/2019, de 25 de gener. 

El director o directora del centre avalua el professor interí o substitut tenint en compte, si 
escau, l'informe del tutor, atorgant les puntuacions obtingudes en cadascun dels criteris i 
descriptors esmentats, i emetent l'informe corresponent sobre la seva suficiència en 
l'exercici docent durant el període de nomenament. 

Professorat afectat: 
MIREIA GRACIA GABASA - 40999602D - avaluació docent interins de 1r any 
MAR GARCIA BLASCO - 20057928L - període de prova inicial 
AIDA SOLÀ CALAHORRO - 47793611W - període de prova inicial 
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ACTUACIONS PREVISTES PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. CURS 2019/2020 
 

Les actuacions previstes durant aquest curs 2019/2020 fan referència a diferents àmbits. 

 
En primer lloc, a tot el professorat se li donarà un full que haurà d’omplir com a registre del 

treballadors del centre docent i un altre d’informatiu sobre el seu lloc de treball pel que fa a l’ús 

eficient de la veu, les notificacions d’accident i l’assistència sanitària, ergonomia a la feina 

i ús de pantalles d’ordinador. 

 

En segon lloc, es vetlllarà per la seguretat amb el productes químics. Al professorat de 

laboratori se l’informarà i se’ls donarà documentació per tal que elaborin un inventari de 

productes químics i etiquetatge des del Portal de centres del Departament d’Educació a 

l’apartat Seguretat i Salut. D’aquesta manera hi haurà un control i supervisió del material que es 

troba en el laboratori del centre educatiu. 

 

En tercer lloc, des de tutoria es dedicarà una sessió a informar als alumnes com han d’actuar 

en cas d’incendi. Es passarà un document o Power Point en les sessions de tutoria amb unes 
indicacions senzilles i clares: sobretot explicant que han de sortir amb calma i posar-se per 
grup/classe al pati al lloc assignat. Aquest cartell serà elaborat pels alumnes d’Aula Oberta en la 
matèria de Visual i Plàstica. L’objectiu és que tothom estigui correctament confinat al pati de 
l’institut en cas d’incident. 

 

El simulacre d’incendis serà previst abans de les vacances de Nadal degudament informat deu 
dies abans a l’adreça electrònica simulacres_pc@gencat.cat amb la informació següent: 

 
l Nom del centre educatiu i municipi. 
l Dia i hora previstos per fer el simulacre (d’evacuació o de confinament) 
l Nombre aproximat de persones que cal d’evacuar. 
l Ubicació del punt de reunió 
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En quart lloc, es farà un seguiment i actualització de les activitats empresarials. S’aplicaran tres 
tipus de procediment: 

 
l PG/CE/12/1.0.00: Procediment general per a la coordinació d’activitats empresarials en els 

centres de treball del Departament d’Educació per vetllar  per la seguretat i la salut del 
personal propi i aliè. 

l PO/CE/12/1.1.00: Procediment operatiu d’activitats pròpies del Departament d’Educació; 
s’ha d’aplicar a les activitats pròpies que porten a terme el personal següent: vetlladors, 
subalterns, formadors. 

l PO/CE/12/1.2.00: Procediment operatiu d’activitats no pròpies del Departament d’Educació; 
s’ha d’aplicar a les activitats no pròpies següents: serveis de neteja, obres de reforma i 
ampliació, tractament de plagues, serveis de cuina, servei de menjador. 
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Organigrama de centre curs 2019/2020 
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PROFESSORAT DE 1r ESO 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATÈRIA 1r A 1r B 1r C 

TUTORIA Míriam Martín Núria Riendas Camil Peris 

COTUTORIA Naiada Plaja Naiada Plaja Naiada Plaja 

TG BIOLOGIA/GEOLOGIA Neus Pavón Elisa Vegas Neus Pavón 

TG TECNOLÒGIC Eva Subirà Eva Subirà Eva Subirà 

VISUAL I PLÀSTICA Míriam Martín Míriam Martín Míriam Martín 

MATEMÀTIQUES Manoli Requena Manoli Requena Manoli Requena 

MÚSICA Àgata Podsiadly Àgata Podsiadly Àgata Podsiadly 

EDUCACIÓ FÍSICA Joan Riera Joan Riera Joan Riera 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIIPLES Naiada Plaja Naiada Plaja Naiada Plaja 

RELIGIÓ Ignasi  Pena  

SOCIALS  EN ANGLÈS Núria Deltoro                Elisenda Borràs 

SOCIALS EN CATALÀ Sílvia Callavé 

CATALÀ      (grups flexibles) 
GRUP 1: Carme Barceló                     GRUP 2: Carme Barceló 

GRUP 3: Naiada Plaja 

CASTELLÀ  (grups flexibles) 
GRUP 1: Núria Riendas                   GRUP 2: Núria Riendas 

GRUP 3: Naiada Plaja 

ANGLÈS      (grups flexibles) 

 

GRUP 1: Núria Deltoro                   GRUP 2: Elisenda Borràs 
GRUP 3: Marta Roig 
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PROFESSORAT DE 2n ESO 

 

MATÈRIA 2n A 2n B 2n C 

TUTORIA Silvia Callavé Conxita Domínguez Marta Roig 

COTUTORIA Naiada Plaja Naiada Plaja Naiada Plaja 

TG CIÈNCIES Maria Domínguez Maria Domínguez Maria Domínguez 

TG TECNOLÒGIC Eva Subirà Eva Subirà Eva Subirà 

MÚSICA Àgata Podsiadly Àgata Podsiadly Àgata Podsiadly 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Àfrica Fernández Naiada Plaja Àfrica Fernández 

EDUCACIÓ FÍSICA Joan Riera Joan Riera Joan Riera 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Àfrica Fernández Naiada Plaja Naiada Plaja 

RELIGIÓ Ignasi  Pena  

SOCIALS  EN ANGLÈS Núria Deltoro                Elisenda Borràs 

SOCIALS EN CATALÀ Sílvia Callavé 

FRANCÈS Raquel Miras Raquel Miras Raquel Miras 

CATALÀ       (grups flexibles) GRUP 1: Carme Barceló                 GRUP 2: Carme Barceló 
GRUP 3: Àfrica Fernández 

CASTELLÀ   (grups flexibles) GRUP 1: Núria Riendas                GRUP 2: Núria Riendas      
GRUP 3: Àfrica Fernández 

ANGLÈS       (grups flexibles) GRUP 1: Marta Roig                GRUP 2: Marta Roig              
GRUP 3: Marta Roig 

MATEMÀTIQUES  (grups flexibles) GRUP 1: Camil Peris                 GRUP 2: Camil 
Peris           GRUP 3: Àfrica Fernández 
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PROFESSORAT DE 3r ESO 
 

MATÈRIA 3r A 3r B 

TUTORIA Neus Pavón Esteve Sabé 

COTUTORIA Àfrica Fernández Àfrica Fernández 

SOCIALS Sílvia Callavé Sílvia Callavé 

VISUAL I PLÀSTICA Míriam Martín Míriam Martín 

BIOLOGIA Elisa Vegas Elisa Vegas 

TECNOLOGIA Maria Domínguez Maria Domínguez 

EDUCACIÓ FÍSICA Joan Riera Joan Riera 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Naiada Plaja  Àfrica Fernández 

RELIGIÓ Ignasi  Pena  

FÍSICA I QUÍMICA Neus Pavón Neus Pavón 

MATEMÀTIQUES (grup sencer) Esteve Sabé Esteve Sabé 

CATALÀ       (grups flexibles) 
GRUP 1: Pau Vendrell                GRUP 2: Pau Vendrell  

 GRUP 3: Pau Vendrell  

CASTELLÀ   (grups flexibles) 
GRUP 1: Mar Galisteo                GRUP 2: Mar Galisteo      

GRUP 3: Mar Galisteo  

ANGLÈS       (grups flexibles) 

 

GRUP 1: Núria Deltoro             GRUP 2: Núria Deltoro               
GRUP 3: Núria Deltoro   

MATEMÀTIQUES  (grups flexibles) 

 

GRUP 1: Esteve Sabé               GRUP 2:  Esteve Sabé         
GRUP 3: Camil Peris  

FRANCÈS               (optativa) Marta Roig 

EMPRENEDORIA    (optativa) Elisenda Borràs 

CULTURA CLÁSICA     (optativa) Raquel Miras 
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PROFESSORAT DE 4t ESO 
 
 

MATÈRIA 4t  A 4t  B 

TUTORIA Mar Galisteo Elisenda Borràs 

COTUTORIA Àfrica Fernández Àfrica Fernández 

SOCIALS Sílvia Callavé Sílvia Callavé 

VISUAL I PLÀSTICA Míriam Martín Míriam Martín 

BIOLOGIA Neus Pavón Neus Pavón 

TECNOLOGIA Eva Subirà Eva Subirà 

EDUCACIÓ FÍSICA Joan Riera Joan Riera 

FÍSICA I QUÍMICA Maria Domínguez Maria Domínguez 

MATEMÀTIQUES  Esteve Sabé Esteve Sabé 

CATALÀ      Raquel Miras Raquel Miras 

CASTELLÀ    Mar Galisteo                Mar Galisteo   

ANGLÈS       Elisenda Borràs Elisenda Borràs 

MÚSICA Àgata Podsiadly Àgata Podsiadly 

FRANCÈS      Raquel Miras Raquel Miras 

INFORMÀTICA Míriam Martín Míriam Martín 

CULTURA I VALORS ÈTICS Esteve Sabé Esteve Sabé 

 COMPETÈNCIA CIENTÍFICA Neus Pavón Ignasi Pena 

ECONOMIA Ignasi Pena Ignasi Pena 
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PROFESSORAT AULA OBERTA 
 

MATÈRIA AULA OBERTA 

TUTORIA Àfrica Fernández 

SOCIALS Àfrica Fernández 

VISUAL I PLÀSTICA Míriam Martín 

BIOLOGIA Elisa Vegas 

TECNOLOGIA Camil Peris 

EDUCACIÓ FÍSICA Joan Riera 

MATEMÀTIQUES  Manoli Requena 

CATALÀ      Núria Riendas 

CASTELLÀ    Núria Riendas 

ANGLÈS       Naiada Plaja 

VALORS ÈTICS Esteve Sabé 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES Naiada Plaja 
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DEPARTAMENTS DIDÀCTICS 
 

 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES 
 

LLENGUA CATALANA 
 

Raquel Miras (cap) 
Maria Carme Barceló 

Pau Vendrell 
 

 LLENGUA CASTELLANA 
 

Mar Galisteo 
Núria Riendas 

 
 

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 

Nuria Deltoro (cap) 
Elisenda Borràs 

Marta Roig 
 

 
  
  

DEPARTAMENT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC 
 

TECNOLOGIA 
 

Eva Subirà (cap) 

 FÍSICA I QUÍMICA 
 

Conxita Domínguez 

 BIOLOGIA 
 

Neus Pavón 
Elisa Vegas 

 MATEMÀTIQUES 
 

Esteve Sabé 
Camil Peris 

Manoli Requena 
 
 

DEPARTAMENT SOCIAL I ARTÍSTIC 
 

PSICOPEDAGOGIA 
 
 

Naiada Plaja (cap) 
Àfrica Fernández 

Mireia Gracia 
 

 GEOGRAFIA I 
HISTÒRIA 

 
Sílvia Callavé 

 RELIGIÓ 
 
 

Ignasi Pena 

 MÚSICA 
 
 

Àgata 
Podsiadly 

 VISUAL I 
PLÀSTICA 

 
Míriam Martín 

 EDUCACIÓ 
FÍSICA 

 
Joan Riera 
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L’acció tutorial és responsabilitat de tot l’equip docent però s’impulsa a través del tutor del 
grup i del cotutor en reunions individuals amb alumnes i famílies i durant la sessió de tutoria 
de classe.  

Els professors de l’equip docent traspassen la informació de l’alumne al tutor per tal que 
aquest pugui informar adequadament a les famílies. Aquest traspàs d’informació es re- 
alitza en els equips docents setmanals.  

La coordinadora pedagògica es reuneix cada setmana amb els tutors de 1r cicle i els de 
2n cicle (2 reunions setmanals), juntament amb les psicopedagogues de cada cicle per 
planificar i vetllar per la coordinació entre tutories del mateix nivell i la concreció de les 
activitats que contribueixin al desenvolupament del PAT del centre. Enguany s’ha concretat 
en un calendari les temàtiques del PAT per afavorir la coordinació amb la coordinadora de 
l’Agenda 21, atès que els delegats ambientals de cada aula hauran de sortir de l’aula en 
algunes tutories.  

RESUM DELS TEMES I ACTIVITATS VINCULADES A L’ACCIÓ 
TUTORIAL 2019-2020 

 
 

RESUM ACTIVITATS PAT 2019-20  -    CURS 1r ESO 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
1. Acollida dels alumnes 
2. Apadrinament per part d’alguns 

alumnes de 4t als de 1r d’ESO. 
3. Presentació : distribució dels 

materials, horaris, grups de matèries 
optatives, normativa, dubtes. 

4. Lectura de la Guia de l’estudiant: 
funcionament del centre. 

5. Revisió del material per assignatures. 
6. Coneixement tutor-alumne.  
7. Dinàmiques per conèixer el grup-

classe. Qüestionari personal. 
8. Les intel·ligències múltiples. (1 hora i 

mitja cada setmana al llarg del curs) 
9. Elecció delegat/sotsdelegat 
10. Elecció delegats de l’agenda 21 
11. Els altres càrrecs del grup. 
12. 2 octubre: Dia internacional de la No 

violència (aniversari naixement 
Mahatma Gandhi) 

13. Presentació del Projecte: Els 
companys tutors 

 
 

1. Avaluem el 1r trimestre. 
2. Aprendre a fer un resum i un 

esquema. 
3. Trobada amb els companys-

tutors de 4t. Activitats al 
pavelló.  

4. Ensenyem el centre als 
companys de 6è de primària. 

5. Xocolatada electrònica. 
Reciclem aparells electrònics. 
(11 febrer) 

6. Dia de la pau- 30 gener. 
7. Aprenem a esquiar! (27, 28 

gener i 29 febrer) 
8. Taller Mobilitat segura 

(mossos d’esquadra) 
9. Propostes per al Consell 

d’alumnes. (2 cops als 
trimestre) 

10. Preparació jornada portes 
obertes: alumnes voluntaris. 

11. Mostrem el centre als 
alumnes de primària! (març) 

 

1. Celebrem Sant Jordi! 
2. Avaluem el 2n trimestre. 
3. Pla de treball i estudi. 
4. Celebrem Sant Jordi !Activitat 

comuna amb els companys tutors 
de 4t. 

5. Cursa solidària. Som el grup més 
ràpid! Concurs per grups (premi: 
sortida a la platja) i activitat 
solidària. 

6. Propostes per al Consell 
d’alumnes. (2 cops al trimestre) 

7. Taller de glossa. Plataforma per la 
Llengua. 

8. Caçadors de bolets. Sortida pel 
bosc. 

9. Sortida Tallers de la 
prehistòria/visita coves del Toll 
(Moià) 

10. La conversa i el debat. 
11. Let’s clean up! Netegem el bosc! 

 
 
 

 
7. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PER AL 
CURS 2019-2020 
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14. Esmorzar entre els companys-tutors i 

els alumnes de 1r 
15. Trobada amb els Companys tutors de 

4t d’ ESO: Et vull conèixer! 
16. Ajudem a mantenir el centre net! 
17. Aprendre a autoavaluar-se 
18. Sortida cohesió de grup al Club Nàutic 

Bétulo (Badalona). Activitats de vela.  
19. L’agenda. 
20. Hàbits d’estudi. 
21. Xerrada: Amb energia! 
22. Sortida a la planta de tractament de 

residus (Mataró). 
23. Internet Segura. Xerrada preventiva 

sobre Internet i les xarxes socials a 
càrrec dels mossos d’esquadra.(8 
nov) 

24. El respecte entre els companys.) 
25. Preparació preavaluació 
26. L’alimentació Saludable. Esmorzar al 

pati.(16 octubre) 
27. Com em trobo a l’institut? 
28. Setmana de la ciència. Activitats 

internivell (novembre) 
29. Mercat d’intercanvi. (22 novembre) 
30. Coneixement d’aspectes de la salut. 

Marató TV3 (El càncer-(xerrada 12 
desembre) 

31. Educació viària. Xerrada Mobilitat 
Segura a càrrec dels mossos 
d’esquadra 

32. Propostes per a consell d’alumnes 
(2 cops al trimestre) 

33. Comerç just al pati. 
34. Taller: Resolució de conflictes 
35. Preparació de la sessió de la junta 

avaluadora. 
36. Preparem la celebració de Nadal: 

Quina/ Lliurament notes/ Amic 
invisible 

 
 
 

12. Celebrem el carnestoltes! 
Concurs de disfresses i 
coreografies. (Premi: sortida a 
Can Rimblas). 

13. Dia de la dona (8 de març) 
Projecte: Fem-les veure! 

 
14. Treball cooperatiu. Treball 

transversal a la matèria de 
Treball globalitzat. 
Dinàmiques de grup. 

15. Carta al meu avi. Redacció 
d’una carta dirigida al teu avi, 
rememorant anècdotes i 
experiències. 

16. Valoració del funcionament 
del grup. Propostes de millora 

17. Pla d’emergència. 
18. Les coses que m’agraden dels 

meus companys. 
19. Jo sóc.../ jo treballo.../ Jo em 

comporto... 
20. Preparació de la sessió de la 

junta avaluadora. 
 

 
12. Les intel·ligències múltiples. 

Conclusions finals: Quines 
habilitats tinc i quines haig d’ 
impulsar? 

13. Preparem la 3a avaluació. 
14. Taller de rèptils.  
15. Preparem la sessió de la junta 

avaluadora. 
16. Preparem la festa de final de 

curs!(Lliurament d’ un obsequi als 
Companys tutors de 4t) 

17. Valoració del curs i la tutoria. 
18. Hem acabat les classes!! 

Pernoctació en una escola de 
colònies. Activitats lúdiques amb 
monitors. 

19. Celebració final de curs.  
20. Lliurament de les mencions 

d’honor.  
21. Anem a la piscina! 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 



 

  

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2019-20 

Aprovada prèvia consulta al Consell Escolar de data 22.10.19 
 

Pàgina 39 de 151 

 
 
 
 

 
 

 

RESUM ACTIVITATS PAT 2019-20  -   CURS 2n ESO 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
1. Presentació del curs: tutor, 

alumnes i professors. 
2. Revisió del material per 

assignatures.  
3. Elecció delegat i subdelegat. 
4. Elecció delegats ambientals de 

l’Agenda 21. 
5. Els altres càrrecs del grup. 
6. Ajudem a mantenir net el 

centre! 
7. Les intel·ligències múltiples. (1 

hora i mitja cada setmana al llarg 
del curs) 

8. 2 octubre: Dia internacional de la 
No violència (aniversari 
naixement Mahatma Gandhi) 

9. Aprendre a autoavaluar-se.  
10. L’agenda 
11. Hàbits d’estudi 
12. Preavaluació 
13. Alimentació saludable- 16 

octubre 
14. El respecte entre els companys. 
15.  Setmana de la ciència- Treball 

internivell. (novembre) 
16. Prevenció de la violència de 

gènere i educació en els valors 
de la igualtat. 25 novembre 

17. Coneixement  sobre malalties 
minoritàries. Marató Tv3. 
Xerrades  18 i 19  novembre. 

18. Prevenció contra la droga. 
Xerrada mossos d’esquadra. (6 
novembre) 

19. Mercat d’intercanvi (22 
novembre) 

20. Comerç just al pati 
21. Propostes per al Consell 

d’alumnes 
22. Les meves estratègies de 

treball 
23. Plantejament i resolució de 

conflictes 
24. Sessió junta avaluadora 
25. Festa celebració de Nadal i 

lliurament de notes. Amic 
invisible/ Quina 

1. Avaluem el 1r trimestre. 
2. Treball cooperatiu. 
3. Visitem Empuries 

romana. 
4. Taller Mobilitat segura 

(mossos d’esquadra) 
5. Valoració del 

funcionament de grup. 
6. Anem al teatre 
7. Dia de la pau-30 de gener 
8. Xocolatada electrònica. 

Reciclem aparells 
electrònics! (11 febrer) 

9. L’anorèxia i la bulímia 
10. Aprenem a esquiar! (27, 

28 gener i 29 febrer) 
11. Preparació jornada portes 

obertes: alumnes 
voluntaris. 

12. Propostes per al Consell 
d’alumnes 

13. Educació viària. Xerrada a 
càrrec dels mossos 
d’esquadra. 

14. Celebrem el carnestoltes! 
Concurs de disfresses i 
coreografies per grups.(28 
febrer) 

15. Dia de la dona (8 de març) 
Projecte: Fem-les veure! 

16. Consum responsable i 
publicitat. 

17. Preparem la sessió de la 
junta avaluadora. 

1. Celebrem Sant Jordi! (23 abril) 
2. Avaluem el 2n trimestre. 
3. Pla de treball i estudi. 
4. La conversa i el debat. 
5. L’assetjament escolar. 
6. Xerrada canvis corporals en l’adolescència (3 maig) 
7. Xerrada prevenció malalties sexuals (10 maig) 
8. Prevenció del tabaquisme. 
9. Propostes per al Consell d’alumnes 
10. Cursa solidària. Som el grup més ràpid! Concurs per 

grups (premi: sortida a la platja) i activitat solidària. 
11. Intel·ligències múltiples. Conclusions finals.  
12. Preparem la 3a avaluació! 
13. Preparem la sessió de la junta avaluadora 
14. Valoració del curs i la tutoria. 
15. Hem acabat les classes!! Pernoctació en una escola 

de colònies. Activitats lúdiques amb monitors. 
16. Celebració final de curs.  

• Lliurament de les mencions 
d’honor.  

• Anem a la piscina!!  
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RESUM ACTIVITATS PAT 2019-20  -   CURS 3r ESO 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

 
1.  Presentació del curs: tutor, 
alumnes i professors. 
2.  Revisió del material per 
assignatures. 
3.  Elecció delegat i subdelegat. 
4.  Elecció delegats ambientals de 
l’Agenda 21. 
5.   Els altres càrrecs del grup. 
6.  Ajudem a mantenir net el centre! 
7.  Aprendre a autoavaluar-se. 
(matèries) 
8.  Les intel·ligències múltiples. (1 hora 
setmanalment) 
9.  2 octubre: Dia internacional de la 
No violència (aniversari naixement 
Mahatma Gandhi) 
10. Prevenció d’actes incívics. 
Xerrada a càrrec dels mossos 
d’esquadra. (11 octubre) 
11. Xerrada CEHDA (migració, drets 
humans) (15 octubre) 
12. Alimentació saludable- 16 octubre 
13. Anem al Tibidabo! (Activitats 
ciència i tecnologia) 
(17 octubre) 
14. Xerrada CAP. Fem xarxa! (19 
octubre) 
15. Xerrada Creu roja. (22 octubre) 
16. Ajudem a mantenir net el centre! 
Formulari de neteja 
17. Xerrada àvies del casal. (26 
octubre) 
18. La conversa: Què puc aprendre de 
la gent gran? Com es tracta als avis en 
la nostra societat? 
19. Com m’ha anat la avaluació 
inicial? Revisió de les tècniques estudi 
(9 novembre) 
20. Activitats vinculades al Servei 
comunitari. 
21. Setmana de la ciència- (12-16 
novembre) 
22. Mercat d’intercanvi. (22 
novembre) 
23. Prevenció de la violència de 
gènere i educació en els valors de la 
igualtat. 25 novembre 
24. Comerç just al pati. (desembre) 

 
1. Avaluem el 1r trimestre. Formulari 
autoavaluació (11 gener) 
2. Revisió tècniques d’estudi/agenda/ 
horari escolar. 
3. Valoració del funcionament de grup. 
Activitats cohesió. (18 gener) 
4. Setmana 21-15 gener: recuperacions 
matèries cursosanteriors. 
5. Dia de la pau-30 de gener 
6. El respecte entre els companys. (1 
febrer) 
7. Vull ser mediador! 
8. Aprenem a esquiar! (27, 28 gener i 29 
febrer) 
9. Prevenció de les addiccions (8 febrer) 
10. Xocolatada electrònica. Reciclem 
aparells electrònics! (11 febrer) 
11.  L’autoestima. M’agrado! (15 
febrer) 
12.  Preparació jornada portes obertes: 
alumnes voluntaris. 
13.  Celebrem el carnestoltes! Concurs 
de disfresses i coreografies per grups. (28 
febrer) 
14.   Dia de la dona (8 de març) 
Projecte: Fem-les veure! 
15.  Taller Mobilitat segura (mossos 
d’esquadra) 
16.   Visita al Tecnocampus. 
Participació en el Concurs 
Picalletres.(maig) 
17.   Propostes per al Consell 
d’alumnes. (1 cop al mes) 
18.   Pla d’emergència 
19.   Consum responsable i publicitat.( 
20 març) 
21.   Preparem la sessió de la junta 
avaluadora. (20 març) 
22.   Prevenció del tabaquisme i d’uns 
bons hàbits de vida. 
 
23.  27 de març :lliurament notes 2n 
trimestre. 

 
1.  7 abril: dia mundial de la salut: 
prevenció tabaquisme. 
2.  Celebrem Sant Jordi! (23 abril) 
3.  Avaluem el 2n trimestre. Formulari 
autoavaluació. 
4.  Pla de treball i estudi. 
5.  Viatgem a Polònia!! Intercanvi. (maig) 
6.  L’assetjament escolar. 
7.  Propostes per al Consell d’alumnes 
8.  Taller abelles. Com afecta l’acció 
humana en el seu ecosistema? 
9.  Sortida Port Barcelona/ Món st.Benet 
(La descoberta de la cuina històrica) 
10.  Taller Masterchof (anàlisi sobirania 
alimentària 
11.  Orientació acadèmica i laboral. Tria 
optatives 4t ESO. 
Preparació reunió famílies conjunta: 
viatge Polònia/ tria optatives / projecte 
recerca 4t (abril) 
12.  Cursa solidària. Som el grup més 
ràpid! Concurs per 
grups (premi: sortida a la platja) i activitat 
solidària. 
13.   Els canvis corporals. 
· Xerrada sexualitat (3 maig) 
· Xerrada malalties sexuals (10 maig) 
14.  Conclusions Intel·ligències múltiples 
(revisió del portafolis i de les habilitats 
pròpies) 
15.  Valoració del Servei comunitari. 
Activitats de cloenda. 
16.  Preparem la sessió de la junta 
avaluadora (11 juny) 
17.  Valoració del curs i la tutoria. 
18.  Hem acabat les classes!! Pernoctació 
en una escola de colònies. Activitats 
lúdiques amb monitors. (19 i 20 juny) 
19.   Celebració final de curs. 
· Lliurament de les mencions d’honor. 
· Anem a la piscina!! 
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RESUM ACTIVITATS PAT 2019 -20 -   CURS 4t ESO 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

 
1. Presentació del curs: tutor, 
alumnes i professors. 
2. Revisió del material per 
assignatures. 
3.  Elecció delegat i subdelegat. 
4.  Elecció delegats ambientals de 
l’Agenda 21. 
5.  Els altres càrrecs del grup. 
6.   2 octubre: Dia internacional de la 
No violència (ani- 
versari naixement Mahatma Gandhi) 
7.   Sortida Ter/ colònia tèxtil 
Borgonyà (9 octubre) 
8.   Esmorzar a la biblioteca/pati amb 
els alumnes de 1r. 
9.   Preparem el treball de recerca ( 
transversalment a 
partir de la matèria de valors ètics). 
10.  Vull ser un company-tutor! 
Presentació del projecte. 
11.  Alimentació saludable- 16 
octubre 
12.   Trobada dels companys tutors-
alumnes 1r: Et vull 
Conèixer! 
13.   Projecte d’ orientació 
acadèmica i laboral: Fotem el camp! 
Sessió 1 ( 26 octubre) / Sessió 2 (9 
novembre) / sessió 3 ( 23 novembre)/ 
sessió 4 (30 novembre) 
14.   Com m’ha anat l’avaluació 
inicial? 
15.Rebem als companys de Polònia!! 
12- 16 novembre 
16.  Preparem les proves de 
competències.(des de lesmatèries) 
17.   Planificació del viatge final de 
curs (9 novembre) 
·. Activitats de finançament del viatge. 
·  Informació del viatge als alumnes 

 
1. Avaluem el 1r trimestre. Formulari 

autoavaluació. 
(11 gener) Revisió tècniques 
estudi/agenda/ horari 
2. Setmana 21-25 recuperació 

matèries cursos anteriors. 
3.  Projecte: Fotem el camp (sessió 5- 

11 gener, sessió6- 25 gener, sessió 
7- 1 febrer, sessió 8-8 febrer) 

4.   3a trobada Companys 
tutor/alumnes 1r- 18 gener 
5.    Xerrada contra la violència 
masclista. Mossos d’esquadra. 
6.   Dia de la pau-30 de gener 
7.  Simulacres de les proves de 
competències- setmana (5 I 6 febrer de 
2019) 
8. Proves de competències-12 
(dimarts) i 13 (dimecres) de febrer de 
2019. 
9.  Xerrada a càrrec del Centre tècnic 
Vallès. Quins ci- 
cles formatius puc fer? Febrer 
10.  Xerrada  sobre  el  batxillerat  
Institut  Argentona(Febrer o març) 
11. Xerrada ex alumnes. Com m’ha 
anat després de l’ESO ? 
12. Preparació jornada portes 
obertes: alumnes vo- 
luntaris. 
13.  Xocolatada electrònica. Reciclem 
aparells electrò- 
nics! (11 febrer) 
14. Celebrem el carnestoltes! Concurs 
de disfresses i  coreografies per grups. 
(28 febrer) 

 
1.Celebrem Sant Jordi! Dilluns 23 
abril 
2.Avaluem el 2n trimestre. Formulari 
autoavaluació 
(5 abril) Revisió tècniques 
estudi/agenda/ horari 
3.Orientació acadèmica i laboral. 
4.7 abril: dia mundial de la salut. 
Prevenció taba- 
quisme/ addicions. 
5.Valoració del funcionament de 
grup/ el respecte en- 
vers els companys. (12 abril) 
6.L’assetjament escolar (26 abril) 
7.Sóc empàtic amb els altres? (3 
maig) 
8.Acompanyament a la sessió 
informativa de batxi- 
llerat a l’institut d’Argentona. 
9.Preinscripció a un cicle o 
batxillerat- maig¡ 
10.Què he decidit fer després de 
l’ESO? (10 maig) 
11.Admiro a... /Vull ser com... 
12.Sessió seguiment general del 
projecte de recerca. 
13.3a reunió amb el tutor/a individual 
del projecte de 
recerca. 
14.Propostes per al Consell 
d’alumnes (1 cop al mes) 
15.Lliurament dels resultats de les 
proves externes de 
competències a les famílies 
16.Cursa solidària. Som el grup més 
ràpid! Concurs per 
grups - activitat solidària. (maig) 
17.Preparem la sessió de la junta 
avaluadora (11 juny) 
18.17 i 18 juny: Esposem el treball de 
recerca!! 
19.4a trobada companys tutors/ 
alumnes 1r- 24 maig 
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CALENDARI TUTORIA 2019-2020 
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ACTIVITATS VINCULADES A L’ACCIÓ TUTORIAL 

1r ESO 
1

r 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

TEMÀTICA ACTIVITATS 1r TRIMESTRE OBJECTIU 

1 Presentació del curs: 

tutor, alumnes, 

funcionament del 

centre. 

° Horari del grup. Material. Agenda. Optatives. Estructura de l’etapa 
(canvis Primària/Secundària). 

° Lectura comprensiva de la Guia de l’estudiant: - Normativa del centre, 
servei de préstec, com es fa un dossier, correu electrònic propi de 
l’entorn Google Apps for Education, plataforma iEduca. 

Coneixement del funcionament del centre 

2 Revisió del mate- 

rial per assignatures. 

° Normes de presentació dels dossiers, llibretes 

° Calendari del curs. 

Tècniques d’estudi i coneixement del 

cen- tre. 

3 Coneixement 

tutor/a -alumne/a 

° Qüestionari personal. Coneixement dels alumnes. 

4 Elecció delegat i 

subdelegat. 

° Informació de les funcions del càrrec. 

° Votacions finals. 

Participació democràtica i convivència. 

5 Elecció delegats 

ambientals de 

l’Agenda 21. 

° Què és l’Agenda 21 i quines activitats es desenvolupen? 
° Funcions dels 2 delegats ambientals de l’Agenda 21. 

° Presentació dels voluntaris del grup (no coincidents amb els delegats 
i subdelegats.) 

° Els voluntaris realitzen un text en què expressen els motius pels quals 
volen ser delegats ambientals. 

° La coordinadora de l’Agenda 21, els tutors i coordinadora pedagògica 
decideixen els càrrecs en funció dels arguments i motivació observats. 

Respecte del medi ambient. 

Participació democràtica i 

convivència. 
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6 Els altres càrrecs 

del grup i 

° Responsables dels armariets dels ordinadors (canvien periòdicament) 
° El tutor/a decideix altres càrrecs en funció de les necessitats del grup. 

Cohesió de grup 

 
Millora de l’autonomia personal 

7 Acollida dels 

alumnes 

 
Apadrinament 

(company-tutor) 

° Alguns alumnes de 4t apadrinen als alumnes de 1r d’ESO (els alumnes 
company-tutor) 

° Esmorzar conjunt a la biblioteca. 
° Passejada pels diferents espais del centre i explicació per part dels 

alumnes de 4t . 

Millora de la convivència. 

 
Coneixement del funcionament del centre. 

8 Ajudem a mante- 
nir net el centre! 

° Cada setmana els alumnes de cada grup surten a netejar el pati i el pas- 
sadís amb el tutor. 

Millora de l’autonomia personal 

9 Aprendre a 

autoavaluar-se. 

° Treball transversal des de la matèria de Treball globalitzat. 

° Activitats d’autoconeixement. 

Desenvolupament de l’autonomia 

personal. 

10 Sortida de cohesió 

de grup. 

° Activitats de Escola de vela de Badalona. Cohesió de grup. 

11 L’agenda ° Revisió i seguiment de l’agenda. Millora de l’autonomia personal i tècniques 

d’estudi. 

12 Hàbits d’estudi ° Qüestionari d’hàbits d’estudi. 

° Factors que afavoreixen l’estudi: físics i emocionals, factors externs i in- 
terns. 

° Planificació i organització del temps d’estudi: 

° Emplenar un horari de lleure i d’estudi i de realització de deures. 

° Activitats de reflexió sobre el temps que cal que cadascú hi dediqui a les 
diferents activitats diàries. 

 

Millora de les tècniques d’estudi. 
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20 Internet Segura ° Xerrada per promoure la precaució en Internet per part dels alumnes. Millora de la convivència 

 
Respecte i educació 

 

14 El respecte entre 

els companys. 

° Activitats Com m’agrada que em tractin? 

° Visualització de vídeos per promoure el respecte mutu i el valor de la di- 
versitat entre les persones. 

° Debats i activitats d’empatia envers els companys. 

Respecte i educació en igualtat 

15 Preavaluació ° V Detecció de dificultats en els aprenentatges bàsics. Autoconeixement i tècniques d’estudi. 

16 Alimentació 

saludable 

 
(16 octubre) 

° Celebració del dia mundial de l’alimentació (16 d’octubre): 

° Vídeo 

° Esmorzar saludable al pati. 

° Dinar de malbaratament alimentari. 

Coneixement del medi i de la salut. 

17 Com em trobo a 
l’institut? 

° Valoració a la tutoria de com es troben els alumnes a l’institut. Valoració 
del canvi i propostes de millora. 

° Esmorzar a la biblioteca amb els Companys –tutors de 4t d’ESO 

Millora de la convivència 

18 Setmana de la 

ciència 

 
(Novembre) 

° Celebració al novembre de la Setmana de la ciència: 

° Creació de grups internivell per a la realització d’algun projecte vinculat a la 
ciència i participació dels grups en un concurs a nivell de centre. 

° Participació en el concurs de sudokus de manera individual. 

Treball cooperatiu. 

Autonomia personal. 

19 Prevenció de la vi- 

olència de gènere 

i educació en els 

valors de la igualtat. 

25 de novembre 

° Celebració del dia contra la violència de gènere mitjançant l’elaboració 
d’un punt de llibre (Coordinació amb l’Ajuntament del municipi). 

° Activitats de reflexió sobre la igualtat de gèneres. 

Respecte i educació en la igualtat. 
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21 Mercat d’intercanvi 

 

° Mercat de roba, llibres, joguines, etc. que cada alumne/a intercanviarà 
amb d’altres dels companys. 

Educació en valors. 

22 Coneixement 

d’aspectes de la 

salut. 

° Xerrada de La Marató de Tv3 sobre alguna malaltia. Informació i reflexió 
sobre aspectes diversos. 

Educació en valors. 

 
Coneixement del medi i la salut. 

23 Propostes per al 

Consell d’alumnes 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions 
del Consell d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i convivència 

24 Comerç just al pati ° Els delegats ambientals de cada grup durant una setmana del desembre 
promouen el comerç just amb la venda de productes en una paradeta. Els 
diners es destinen a una ONG. 

Educació en valors 

25 Fem un origami! ° Projecte de creació d’origamis a classe (basat en una llegenda japonesa) 

° Per cadascun dels origamis es lliurarà un euro a la Marató de TV3. 

Educació en valors 

26 Sessió junta 

avaluadora 

° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a 
l’inici de la reunió d’avaluació del professorat. 

Participació democràtica i convivència. 

 

27 Festa celebració 

de Nadal i 

lliurament de 

notes. 

° Amic invisible /esmorzar a la classe. 

° Lliurament de notes 
 

° Quina al pati. 

Cohesió de grup 
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TEMÀTICA ACTIVITATS 2n TRIMESTRE OBJECTIU 

1 Avaluem el 1r 

trimestre 

° Compleció d’un formulari d’autoavaluació 

° Acords per millorar aspectes del primer trimestre (acadèmics, de compor- 
tament, d’actitud envers les matèries...) 

Autonomia personal. 

2 Fer un resum i un 

esquema 

° Aplicació de les estratègies per a realitzar un esquema i un resum (trans- 
versalment a les matèries lingüístiques). 

Tècniques d’estudi. 

3 Educació viària. ° Xerrada Mobilitat Segura sobre educació viària a càrrec dels mossos d’es- 
quadra. 

Coneixement del medi 

4 Trobada amb els 

companys- tutor 
° Activitats de trobada amb els companys tutor (vinculades a la mitja hora 

de lectura diària, la col·laboració amb el finançament del viatge de 4t 
d’ESO, activitats de confiança mútua) 

Millora de la convivència 

5 Carta al meu avi ° Elaboració d’una carta per part dels alumnes a algun avi/àvia per expres- 
sar els seus dubtes, preocupacions... Es pretén conèixer i compartir emo- 
cions, sentiments, experiències interessants de la gent gran, de la qual po- 
dem aprendre moltes coses. 

Educació en valors 

6 Xocolatada 

electrònica. 

Reciclem 
aparells 
electrònics! 

° En alguns països treballen en condicions terribles per extreure el mineral 
del coltan amb què es realitzen les bateries dels mòbils. Sessió formativa 
als alumnes. 

° Els grups en què hi hagi un percentatge suficient d’alumnes que hagin por- 
tat un mòbil vell o bé una bateria de mòbil, podran gaudir d’un got de xo- 
colata amb melindros. L’activitat es realitza al pati. 

Cohesió de grup. 

 
Respecte del medi ambient 

 

 

Educació en valors 
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7 Ensenyem el 

centre als 

companys de 6è! 

° Presentació del centre als alumnes de sisè de primària: 

° Instal.lacions, matèries, normativa, sortides, crèdit de síntesi... 

° Pràctiques al laboratori (a càrrec dels alumnes de 3r) 

Coneixement del centre 

8 Dia de la pau 

 
30 gener 

° Activitats a nivell de centre per a promoure la no violència. Educació en valors. 

9 Propostes per al 

consell d’alumnes. 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions 
del Consell d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i convivencia 

10 Celebrem el car- 

nestoltes! 

° Participació de tot els grups a la rua de carnestoltes del municipi. 
 

° Concurs de disfresses i coreografies. El grup guanyador obtindrà una sor- 
tida a Can Rimblas. 

Cohesió de grup. 

11 Treball cooperatiu ° De manera transversal a partir de la matèria de Treball globalitzat. 

° Treball de dinàmiques de grup. 

Autonomia personal i cohesió de grup 

12 Dia de la dona: 8 

març. Projecte: 

Fem-les veure! 

° Projecte: Fem-les visibles!: Jornada reivindicativa en forma de gimcana 
d'activitats lúdiques relacionades amb el 8 març i la celebració del Dia de 
la dona. L'objectiu és apropar l’alumnat de tot el centre la figura i obra de 
diferents dones que han marcat la història per la seva  aportació a 
diferents àmbits ( científic, cultural, esportiu…); dones que moltes 
vegades han estat oblidades o han estat silenciades les seves veus. 

Respecte i participació. Educació en valors. 
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13 Valoració del 

funcionament de 

grup 

° Aspectes a millorar. 

° Revisió de les normes i conseqüències. 

Cohesió de grup. 

14 Les coses que 

m’agraden dels 

meus companys. 

° Activitats per promoure la millora de l’autoestima en l’alumnat i el res- 
pecte envers els altres. 

Cohesió de grup. 

15 Jo sóc... jo 

treballo...jo em 

comporto... 

° Activitats de reflexió d’actituds i comportaments. Autoconeixement. 

19 Preparació de la 

sessió de la junta 

avaluadora 

° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a 
l’inici de la reunió d’avaluació del professorat. 

 

Participació democràtica i convivència. 
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 TEMÀTICA ACTIVITATS 3r TRIMESTRE 
OBJECTIU 

1 Celebrem Sant 
Jordi! 

° Participació a la celebració de Sant Jordi. De manera tranversal, a les 
matèries lingüístiques, l’alumnat ela- bora textos diversos per a la 
participació en el concurs literari. 

° L’alumnat de 1r participa realitzant alguna actuació mu- sical o bé 
mitjançant la recitació de poemes. 

Cohesió de grup 

Educació en valors. 

Respecte i participació democràtica. 

2 Avaluem el 2n 

trimestre. 

° Formulari d’autoavaluació. 

° Acords per millorar aspectes del primer trimestre (acadèmics, de compor- 
tament, d’actitud envers les matèries...) 

° Espectatives del 3r trimestre. 

Autonomia personal. 

3 Pla de treball i es- 

tudi. 

° Revisió de les tècniques aplicades de manera individual. Tècniques d’estudi. 

4 7 abril: dia 

mundial de la 

salut 

° Sessió informativa sobre els bons hàbits de vida: esport, alimentació salu- 
dable, no tabaquisme... 

Coneixement del medi 

5 Cursa solidària. 
 

Som el grup més 
ràpid! 

° Tots els alumnes participen en una cursa. 

° El grup que obté la mitjana de temps inferior , obté una sortida a la platja. 
 

° L’alumnat i el professorat farà una aportació econòmica de manera volun- 
tària per cada km realitzat, que serà lliurada a una entitat del municipi. 

Cohesió de grup 

Educació en valors. 

6 Taller de rèptils ° En una sessió de la matèria de ciències naturals, es realitzarà una sessió 
complementària del currículum de la matèria, en la qual els alumnes po- 
dran conèixer d’aprop diferents rèptils. 

Respecte del medi ambient. 
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Propostes per al 

consell d’alumnes. 

 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions 
del Consell d’alumnes i al revés. 

 

Participació democràtica i convivencia 

8 Caçadors de 

bolets 

° Els alumnes de 1r, fan una recerca de bolets, acompanyats d’experts. Des- 
prés seran classificats i exposats al pati. 

Cohesió de grup 

 
Respecte del medi ambient. 

7 La conversa i el 

debat. 

° Activitats per promoure el respecte del torn de paraula 

° Activitats per promoure el respecte envers les opinions dels altres i l’ús 
del registre adient. (transversalment mitjançant les matèries lingüísti- 

ques). 

Respecte i participació. 

8 Let’s clean up! 
(juny) 

Netegem els nos- 
tre bosc! 

° Els alumnes de 1r, amb el material adient, netegen el bosc. Tota la brutícia 
és recollida per la brigada de l’Ajuntament. 

Cohesió de grup 

 
Respecte del medi ambient. 

9 Preparem la 3a 
avaluació! 

° Revisió dels aspectes bàsics per a afrontar amb èxit les avaluacions finals: 

° Anotacions a l’agenda. 

° Tècniques d’estudi (el subratllat, el resum, l’esquema). 

° Horari d’estudi. 

Tècniques d’estudi 

10 Sessió junta 

avaluadora 

° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a 
l’inici de la reunió d’avaluació del professorat. 

Participació democràtica i convivència. 
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 11 Preparem la festa 
de final de curs! 

° Diplomes d’honor als alumnes que han destacat al llarg del curs pel seu 
esforç i dedicació, interès o resultats acadèmics. 

° Anem a la piscina! 

Cohesió de grup 

 
Participació democràtica i convivència. 

12 Valoració del curs 
i la tutoria. 

° Valoració per part dels alumnes del curs i de les actuacions que realitzades 
per part del grup. Propostes de millora. 

Participació democràtica i convivència. 

13 Hem acabat les 
classes! 

° Activitat oberta a tots els alumnes del centre. Pernoctació en una casa de 
colònies amb activitats lúdiques i esportives. 

Participació democràtica i convivència. 
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TEMÀTICA ACTIVITAT OBJECTIU 

1 Presentació del curs: 

tutor, alumnes i 

professors. 

Horari del grup. Material. Agenda. Optatives 
Lectura comprensiva de la Guia de l’estudiant. 

Coneixement del funcionament del centre. 

2 Revisió del material per 

assignatures. 

Normes de convivència signades. 
Calendari del curs. 

Tècniques d’estudi i coneixement del centre. 

3 Elecció delegat i 

subdelegat. 

Informació de les funcions del càrrec. 
Votacions finals. 

Participació democràtica i convivència. 

4 Elecció delegats ambien- 

tals de l’Agenda 21. 

Què és l’Agenda 21 i quines activitats es desenvolupen? 
Funcions dels 2 delegats ambientals de l’Agenda 21. 

Presentació dels voluntaris del grup (no coincidents amb els dele- 
gats i subdelegats.) 

Els voluntaris realitzen un text en què expressen els motius pels 
quals volen ser delegats ambientals. 

La coordinadora de l’Agenda 21, els tutors i coordinadora pedagò- 
gica decideixen els càrrecs en funció dels arguments i motivació ob- 

servats. 

Respecte del medi ambient. 

Participació democràtica i convivència. 

5 Els altres càrrecs del 

grup. 

Responsables dels armariets dels ordinadors (canvien periòdica- 
ment) 

El tutor/a decideix altres càrrecs en funció de les necessitats del 

grup. 

Cohesió de grup 

 
Millora de l’autonomia personal 

6 Ajudem a mantenir net el 
centre! 

Cada setmana un grup surt a netejar el pati i el passadís amb el tu- 
tor/a. 

Millora de l’autonomia personal 

8 L’agenda Seguiment de l’agenda. Millora de l’autonomia personal i tècniques d’estudi. 

9 Hàbits d’estudi Qüestionari d’hàbits d’estudi.  
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  Factors que afavoreixen l’estudi: físics i emocionals, factors externs i 
interns. 

Planificació i organització del temps d’estudi: 

Emplenar un horari de lleure i d’estudi i de realització de deures. 
Activitats de reflexió sobre el temps que cal que cadascú hi dediqui a les 
diferents activitats diàries. 

Millora de les tècniques d’estudi. 

13 Preavaluació Detecció de dificultats en els aprenentatges bàsics. Autoconeixement i tècniques d’estudi. 

14 El respecte entre els 

com-panys. 

Activitats Com m’agrada que em tractin? 

Visualització de vídeos per promoure el respecte mutu i el valor de la 
diversitat entre les persones. 

Debats i activitats d’empatia envers els companys. 

Respecte i educació en igualtat 

15 Alimentació 

saludable 16 

octubre 

Celebració del dia mundial de l’alimentació (16 d’octubre): Vídeo 

Esmorzar saludable al pati. 

Dinar de malbaratament alimentari. 

Coneixement del medi i de la salut. 

16 Setmana de la 

ciència (novembre) 

Celebració al novembre de la Setmana de la ciència: 

Creació de grups internivell per a la realització d’algun projecte vincu- lat 
a la ciència i participació dels grups en un concurs a nivell de cen- tre. 

Participació en el concurs de sudokus de manera individual. 

Treball cooperatiu. 

 

 
Autonomia personal. 

17 Prevenció de la 

violència de gènere i 

educació en els valors 

de la igualtat. 

25 novembre 

25 de novembre: celebració del dia contra la violència de gènere mit- 
jançant l’elaboració d’un punt de llibre (Coordinació amb l’Ajunta- ment 
del municipi). 

Activitats de reflexió sobre la igualtat de gèneres. 

Respecte i educació en la igualtat. 

18 Coneixement sobre 

malalties minoritàries. 

Xerrada de La Marató de Tv3 sobre alguna malaltia. Informació i reflexió 
sobre aspectes diversos. 

Educació en valors. 

Coneixement del medi i la 

salut. 

   19 Mercat d’intercanvi Mercat de roba, llibres, joguines, etc. que cada alumne/a intercanvi- 

arà amb d’altres dels companys. 

Educació en valors. 
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 20 Comerç just al pati Els delegats ambientals de cada grup durant una setmana del desem- 
bre promouen el comerç just amb la venda de productes en una para- 
deta. Els diners es destinen a una ONG. 

Educació en valors 

21 Prevenció contra la droga Xerrada a càrrec dels mossos d’esquadra. Prevenció d’addiccions. 

22 Propostes per al Consell 

d’alumnes 

Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reuni- 
ons del Consell d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i convivència 

23 Les meves estratègies de 

treball 

Lectura eficaç, full d’estudi (glosari- treball transversal a les matèries 
del projecte bimodal), resum... 

Tècniques d’estudi. 

24 Plantejament i resolució 

de conflictes 

Activitats de reflexió sobre l’actitud necessària per resoldre i evitar els 
conflictes. 
Què és la mediació? 

Prevenció de conflictes 

25 Sessió junta avaluadora El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que trasllada- 
ran a l’inici de la reunió d’avaluació del professorat. 

Participació democràtica i convivència. 

26 Festa celebració de Nadal 

i lliurament de notes. 

Amic invisible /esmorzar a la classe. 

Lliurament de notes 

Quina al pati. 

Cohesió de grup 

2
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TEMÀTICA ACTIVITAT OBJECTIU 

1 Avaluem el 1r trimestre Formulari autoavaluació. 
Acords per millorar aspectes del primer trimestre (acadèmics, de com- 
portament, d’actitud envers les matèries...) 

Autonomia personal. 

2 Treball cooperatiu De manera transversal a partir de la matèria de Treball globalitzat. 

Treball de dinàmiques de grup. 
Autonomia personal i cohesió de grup 

3 Valoració del funciona- 

ment de grup 

Aspectes a millorar. 
Revisió de les normes i conseqüències. 

Cohesió de grup. 
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4 L’anorèxia i la bulímia Activitats d’informació sobre aquestes malalties. Prevenció de malalties. 

5 Dia de la pau 

 
30 gener 

Activitats a nivell de centre per a promoure la no violència. Educació en valors. 

6 Aprenem a esquiar! Curs d’iniciació a l’esquí amb una o dues nits de pernoctació. Cohesió de grup. 

7 Xocolatada electrònica. 

Reciclem aparells electrò- 
nics! 

En alguns països treballen en condicions terribles per extreure el mi- 
neral del coltan amb què es realitzen les bateries dels mòbils. Sessió 
formativa als alumnes. 

Els grups en què hi hagi un percentatge suficient d’alumnes que hagin 
portat un mòbil vell o bé una bateria de mòbil, podran gaudir d’un got 
de xocolata amb melindros. L’activitat es realitza al pati. 

Cohesió de grup. 

 
Respecte del medi ambient 

Educació en valors 

8 Propostes per al consell 

d’alumnes. 

Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reuni- 
ons del Consell d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i convivencia 

9 Educació viària Taller d’educació vial a càrrec dels mossos d’esquadra. Prevenció viària. 

10 Celebrem el carnestoltes! Participació de tot els grups a la rua de carnestoltes del municipi. 

 

Concurs de disfresses i coreografies. El grup guanyador obtindrà una 
sortida a Can Rimblas. 

Cohesió de grup. 

11 Consum responsable i pu- 

blicitat 

Activitats de coneixement de les estratègies de màrqueting emprades 
per la publicitat. 

Promoció d’un consum responsable. 

Coneixement del medi social. 
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TEMÀTIQUES I ACTIVITATS VINCULADES A L’ACCIÓ TUTORIAL 3r ESO 
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TEMÀTICA ACTIVITAT OBJECTIU 

1 Presentació del curs: tutor, 

alumnes i professors. 

o Horari del grup. Material. Agenda. Optatives 
o Lectura comprensiva de la Guia de l’estudiant. 

Coneixement del funcionament 

del centre. 

2 Revisió del material per 

assignatures. 

o Normes de convivència signades. 
o Calendari del curs. 

Tècniques d’estudi i coneixement 

del centre. 

3 Elecció delegat i subdelegat. o Informació de les funcions del càrrec. 
o Votacions finals. 

Participació democràtica i convi- 

vència. 

4 Elecció delegats ambientals 

de l’Agenda 21. 

° Què és l’Agenda 21 i quines activitats es desenvolupen? 
° Funcions dels 2 delegats ambientals de l’Agenda 21. 

° Presentació dels voluntaris del grup (no coincidents amb els delegats i subdelegats.) 

°  Els voluntaris realitzen un text en què expressen els motius pels quals volen ser dele- 
gats ambientals. 

° La coordinadora de l’Agenda 21, els tutors i coordinadora pedagògica decideixen els 
càrrecs en funció dels arguments i motivació observats. 

Respecte del medi ambient. 

 
Participació democràtica i convi- 

vència. 

5 Els altres càrrecs del grup. ° Responsables dels armariets dels ordinadors (canvien periòdicament) 
° El tutor/a decideix altres càrrecs en funció de les necessitats del grup. 

Cohesió de grup 

Millora de l’autonomia personal 

6 Ajudem a mantenir net el cen- 
tre! 

° Cada setmana un grup surt a netejar el pati i el passadís amb el tutor/a. Millora de l’autonomia personal 

7 Aprendre a autoavaluar-se. ° Treball transversal des de la matèria de Treball globalitzat. 
° Activitats d’autoconeixement. 

Desenvolupament de l’autono- 

mia personal. 

9 Preparem les proves de com- 

petències diagnòstiques  

(simulacres per  fer la diagnosi 

del nivell competencial) 

o Malgrat que ja no s’han de realitzar de manera obligatòria, des de les matèries instru- 
mentals es faran simulacres per veure el nivell competencial dels alumnes. 

o Informar de les dates de les proves i de les característiques dels simulacres. 
o Realitzar algun simulacre de les proves (transversalment des de les diferents. Matèries) 

Autoavaluació. 
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10 Hàbits d’estudi o Qüestionari d’hàbits d’estudi. 
o Factors que afavoreixen l’estudi: físics i emocionals, factors externs i interns. 
o Planificació i organització del temps d’estudi: 

 
ü Emplenar un horari de lleure i d’estudi i de realització de deures. 
ü Activitats de reflexió sobre el temps que cal que cadascú hi dediqui a les 

diferents activitats diàries. 

 
Millora de les tècniques d’estudi. 

11 Presentació de treballs o Qüestionari per avaluar la presentació de treballs. 
o Treball transversal a les matèries. 

Tècniques d’estudi. 

12 
 

Servei comunitari. 

 
Ajudem els altres! 

 

° Presentació als alumnes de 3r d’ESO de les activitats que realitzaran en el projecte  Educació en valors. 

 
Participació democràtica i 

convivència 

14 Preavaluació o Detecció de dificultats en els aprenentatges bàsics. Autoconeixement i tècniques 

d’estudi. 

15 El respecte entre els com- 

panys. 

° Activitats Com m’agrada que em tractin? 

° Visualització de vídeos per promoure el respecte mutu i el valor de la diversitat entre les 
persones. 

° Debats i activitats d’empatia envers els companys. 

Respecte i educació en igualtat 

16 Alimentació saludable 

16 octubre 

o Celebració del dia mundial de l’alimentació (16 d’octubre): 
ü Vídeo 
ü Esmorzar saludable al pati. 
ü Dinar de malbaratament alimentari. 

Coneixement del medi i de la sa- lut. 

17 Setmana de la ciència 

(novembre) 

o Celebració al novembre de la Setmana de la ciència: 
ü Creació de grups internivell per a la realització d’algun projecte vinculat a la ci- 

ència i participació dels grups en un concurs a nivell de centre. 
 
                             Participació en el concurs de sudokus de manera individual. 
 

Treball cooperatiu. 

Autonomia personal. 

 

18 
Prevenció de la violència de 

gènere i educació en els valors 

de la igualtat. 

25 novembre 

 

o  25 de novembre: celebració del dia contra la violència de gènere mitjançant l’elaboració d’un 
punt de llibre (Coordinació amb l’Ajuntament del municipi). 

o Activitats de reflexió sobre la igualtat de gèneres. 
o Qüestionaris sobre com entenem les relacions de parella. 

 
 

 

 Respecte i educació en 

la  igualtat. 
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19 Coneixement sobre malalties 

diverses. 

o Xerrada de La Marató de Tv3 sobre alguna malaltia. Informació i reflexió sobre aspectes 
diversos. Enguany: L’ictus i les lesions medul·lars. 

Educació en valors. Coneixement 

del medi i la salut. 

20 Mercat d’intercanvi ° Mercat de roba, llibres, joguines, etc. que cada alumne/a intercanviarà amb d’altres dels 

companys. 

Educació en valors. 

21 Comerç just al pati ° Els delegats ambientals de cada grup durant una setmana del desembre promouen el co- 
merç just amb la venda de productes en una paradeta. Els diners es destinen a una ONG. 

Educació en valors 

22 Propostes per al Consell 

d’alumnes 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions del Consell 
d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i convi- 

vència 

23 Les meves estratègies de treball o Lectura eficaç, full d’estudi (glossari- treball transversal a les matèries del projecte bimo- dal), 
resum... 

Tècniques d’estudi. 

24 Vull ser mediador!! 

Plantejament i resolució de 

conflictes 

o Què és la mediació? Quines pautes s’han de seguir per mediar? 

o La psicopedagoga de 2n cicle realitzarà vàries sessions formatives. 

Prevenció de conflictes 

25 Sessió junta avaluadora ° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a l’inici de la reunió 
d’avaluació del professorat. 

Participació democràtica i convi- 

vència. 

26 Festa celebració de Nadal i 

lliurament de notes. 

° Amic invisible /esmorzar a la classe. 

° Lliurament de notes 

° Quina al pati. 

Cohesió de grup 
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TEMÀTICA 

 

ACTIVITAT 
 

OBJECTIU 
2

n
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

1 Avaluem el 1r trimestre 

 

o Formulari d’autoavaluació 
o Acords per millorar aspectes del primer trimestre (acadèmics, de comportament, d’acti- tud 
envers les matèries...) 

Autonomia personal. 

2 Valoració del funcionament de 

grup 

o Aspectes a millorar. 
o Revisió de les normes i conseqüències. 

Cohesió de grup. 

3 L’autoestima o Activitats per promoure l’autoestima. 
 
o Treball sobre la pel·lícula Las mujeres de verdad tienen curvas. 

Educació en valors. 

4 Recuperació matèries cursos an- 

teriors 

o Setmana en la qual l’alumnat podrá recuperar les matèries que tingui penents d’altres cursos. Autonomia personal. 

5 Dia de la pau 

 
30 gener 

° Activitats a nivell de centre per a promoure la no violència. Educació en valors. 

6 El respecte envers els companys ° Activitats per promoure el respecte envers les diferències, la tolerància i la convivència 
entre els companys 

Cohesió de grup 

 
Educacio en valors 

7 Xocolatada electrònica. 

Reciclem aparells electrònics! 
° En alguns països treballen en condicions terribles per extreure el mineral del coltan amb 

què es realitzen les bateries dels mòbils. Sessió formativa als alumnes. 

° Els grups en què hi hagi un percentatge suficient d’alumnes que hagin portat un mòbil  vell o 
bé una bateria de mòbil, podran gaudir d’un got de xocolata amb melindros. L’act vitat es 
realitza al pati. 

Cohesió de grup. 

 
Respecte del medi ambient 

Educació en valors 

8 Prevenció contra les addiccions. o Visualització de la pel·lícula: Cadena de favores (prevenció contra l’alcoholisme) Prevenció d’addiccions. 

9 Prevenció del tabaquisme o Bloc d’activitats de prevenció del consum del tabac. Prevenció d’addiccions 

 
 

10 Propostes per al consell 

d’alumnes. 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions del Consell 
d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i 

convivència 

 

11 Educació viària o Taller d’educació vial a càrrec dels mossos d’esquadra. Prevenció viària. 
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6 Els efectes de l’home sobre 

l’apicultura 

Xerrada des de l’àmbit de biologia. Coneixement del medi. 

7 Concurs Picalletres ° Visita guiada al Tecnocampus de Mataró. 

o Participació en el Concurs Pica-lletres. 

Cohesió de grup 

8 L’assetjament escolar o Lectura de la Guia d’assetjament per a alumnes de secundària. 

o Activitats per a la prevenció i detecció de l’assetjament. 

Educació en valors. 

9 Propostes per al consell 

d’alumnes. 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions del Consell 
d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i convi- 

vencia 

10 Cursa solidària. 

 
Som el grup més ràpid! 

° Tots els alumnes participen en una cursa. 

° El grup que obté la mitjana de temps inferior , obté una sortida a la platja. 

 

° L’alumnat i el professorat farà una aportació econòmica de manera voluntària per cada 
km realitzat, que serà lliurada a una entitat del municipi. 

Cohesió de grup 

Educació en valors. 

11 Tria d’optatives de 4t ° Explicació de les optatives de 4t 

° Tria de les optatives del curs vinent. 

Autoconeixement 

 
Orientació acadèmica i laboral 

12 Introducció al projecte de re- 

cerca de 4t 

° Explicació de les característiques del projecte de recerca de 4t. 

° Lliurament de possibles temes dels treballs per part dels diferents departaments. 

Autonomia personal 

13 Preparem la 3a avaluació o Revisió dels aspectes bàsics per a afrontar amb èxit les avaluacions finals: 

ü Anotacions a l’agenda. 

ü Tècniques d’estudi (el subratllat, el resum, l’esquema). 

ü Horari d’estudi. 

Tècniques d’estudi 
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14 Sessió junta avaluadora ° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a l’inici de la reu- 

nió d’avaluació del professorat. 
Participació democràtica i convi- 

vència. 

15  °  

16 Preparem la festa de final de 
curs! 

° Els alumnes de 1r faran una petit regal, als alumnes companys –tutor de 4t (discurs 
d’agraïment, vídeo d’homenatge...) 

° Diplomes d’honor als alumnes que han destacat al llarg del curs pel seu esforç i dedica- 
ció, interès o resultats acadèmics. 

° Anem a la piscina! 

Cohesió de grup 

 
Participació democràtica i convi- 

vència. 

17 Valoració del curs i la tutoria. ° Valoració per part dels alumnes del curs i de les actuacions que realitzades per part del 

grup. Propostes de millora. 

Participació democràtica i convi- 

vència. 

 
18 Hem acabat les classes! ° Activitat oberta a tots els alumnes del centre. Pernoctació en una casa de colònies amb 

activitats lúdiques i esportives. 

Participació democràtica i convi- 

vència. 
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TEMÀTIQUES I ACTIVITATS VINCULADES A L’ACCIÓ TUTORIAL 4t ESO 

1
r 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

CONTINGUT ACTIVITAT OBJECTIU 

1 Presentació del curs: tutor, 

alumnes i professors. 

° Horari del grup. Material. Agenda. Optatives 
° Lectura comprensiva de la Guia de l’estudiant. 

Coneixement del funcionament 

del centre. 

2 Revisió del material per 

assignatures. 

° Normes de convivència signades. 
° Calendari del curs. 

Tècniques d’estudi i 

coneixement del centre. 

3 Elecció delegat i subdelegat. ° Informació de les funcions del càrrec. 
° Votacions finals. 

Participació democràtica i 

convivència. 

4 Elecció delegats ambientals 

de l’Agenda 21. 

° Què és l’Agenda 21 i quines activitats es desenvolupen? 
° Funcions dels 2 delegats ambientals de l’Agenda 21. 

° Presentació dels voluntaris del grup (no coincidents amb els delegats i subdelegats.) 
°  Els voluntaris realitzen un text en què expressen els motius pels quals volen ser dele- 

gats ambientals. 
° La coordinadora de l’Agenda 21, els tutors i coordinadora pedagògica decideixen els 

càrrecs en funció dels arguments i motivació observats. 
 

Respecte del medi ambient. 

 
Participació democràtica i 

convivència. 

5 Els altres càrrecs del grup. ° Responsables dels armariets dels ordinadors (canvien periòdicament) 
° El tutor/a decideix altres càrrecs en funció de les necessitats del grup. 

Cohesió de grup 

 
Millora de l’autonomia personal 

6 Ajudem a mantenir net el 
centre! 

° Cada setmana un grup surt al pati i al passadís a netejar-los, acompanyats pel tu- 
tor/a. 

Millora de l’autonomia personal 

7 Aprendre a autoavaluar-se. § Treball transversal des de la matèria de Treball globalitzat. 
§ Activitats d’autoconeixement 

 

Desenvolupament de 

l’autonomia personal. 

8 Preparem el projecte de re- 

cerca 

° Què és el treball de recerca? 
° Com haig de fer la tria del tema? 
° Característiques i format. 
° Compartiment del “Site” de l’alumnat amb informacions diverses. 
° Calendari, avaluació, temàtiques, format i tutorització individualitzada d’un professor 

per a cada grup, el qual farà seguiment del treball. 
 

Tècniques d’estudi. 

11 Sessió informativa ° Els alumnes de 4t voluntaris seran companys-tutors d’alguns alumnes de 1r. 
° Les funcions seran: col·laborar amb ells, guiar-los, assessorar-los... 

 

Millora de la convivència 
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12 Vull ser un company-tutor 

Esmorzar entre els 

companys-tutor i els 

alumnes de 1r 

° En aquesta sessió es demanaran els voluntaris per al projecte. 
° Esmorzar a la biblioteca entre els alumnes de 1r i els companys-tutors. 
° En aquesta sessió ja es concretarà qui són els companys-tutors dels alumes de 1r d’ESO. 

Millora de la convivència 

13 Preparem les proves de com- 

petències. 

° Informar de les dates aproximades de les proves i de les característiques dels simula- 
cres. 

° Realitzar algun simulacre de les proves (transversalment des de les diverses matèries). 

Autoavaluació. 

14 Hàbits d’estudi ° Qüestionari d’hàbits d’estudi. 
° Factors que afavoreixen l’estudi: físics i emocionals, factors externs i interns. 
° Planificació i organització del temps d’estudi: 

 
° Emplenar un horari de lleure i d’estudi i de realització de deures. 
° Activitats de reflexió sobre el temps que cal que cadascú hi dediqui a les diferents acti- 

vitats diàries. 

 
Millora de les tècniques 

d’estudi. 

15 Planificació viatge final de 

curs 

° Planificació d’activitats per finançar el viatge. Cohesió de grup. 

16 Finançament del viatge ° Visita d’un comercial de polvorons per promoure el finançament del viatge a de final de 
curs. 

Autonomia personal 

17 Viatge a Roma ° Informació als alumnes sobre el viatge a Londres. 
° Recomanacions 
° Normativa del viatge 
° Itinerari 

Cohesió de grup 

18 Reunió famílies viatge de 

final de curs. 

° La coordinadora de 4t informarà les famílies del preu del viatge 
° Lliurarà un dietari de recomanacions i consells 
° Document de compromís de les famílies. 
° Es farà una presentació del viatge i l’itinerari que es realitzarà. 

Cohesió de grup 

19 Servei comunitari. 

Ajudem els altres! 
° Presentació per part dels alumnes de 3r del projecte. 

° Com poden col·laborar en el projecte els alumnes d’altres cursos? 

 

 

Educació en valors. 

 

 

Participació democràtica i 

convivència 
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20 Pla d’emergència ° Explicació del protocol a realitzar en cas d’emergència. 
° Simulacre d’una situació d’emergència. 

Coneixement del centre 

21 Preavaluació ° Detecció de dificultats en els aprenentatges bàsics. Autoconeixement i tècniques 

d’estudi. 

22 Alimentació saludable 

16 octubre 

° Celebració del dia mundial de l’alimentació (16 d’octubre): 
° Vídeo 
° Esmorzar saludable al pati. 
° Dinar de malbaratament alimentari. 

Coneixement del medi i de la 

salut. 

23 1a sessió amb el tutor indivi- 

dual del projecte de recerca 

° El tutor/a individual del projecte de recerca farà les primeres orientacions. Els 
alumnes ja han fet la tria del tema. 

° El tutor farà les anotacions corresponents en el document de seguiment. 

Tècniques d’estudi. 

 
Autonomia personal 

24 Setmana de la ciència 

(novembre) 

° Celebració al novembre de la Setmana de la ciència: 
° Creació de grups internivell per a la realització d’algun projecte vinculat a la ciència i 

participació dels grups en un concurs a nivell de centre. 
° Participació en el concurs de sudokus de manera individual. 

Treball cooperatiu. 

Autonomia personal. 

25 Prevenció de la violència de 

gènere i educació en els va- 

lors de la igualtat. 

25 novembre 

° 25 de novembre: celebració del dia contra la violència de gènere 
° Qüestionaris sobre com entenem les relacions de parella. 
° Redacció d’una carta adreçada a un suposat maltractador (coordinació amb l’Ajunta- 

ment) Treball transversal des de les matèries lingüístiques. 
° Els alumnes de 4t faran la lectura del manifest contra la violència de gènere davant de 

l’Ajuntament. 
° Visualització de la pel·lícula: Te doy mis ojos. 

Respecte i educació en la igualtat. 

26 Coneixement sobre malalties 

diverses. 

° Xerrada de La Marató de Tv3 sobre alguna malaltia. Informació i reflexió sobre aspectes 
diversos. 

Educació en valors. 

Coneixement del medi i la salut. 

27 Mercat d’intercanvi ° Mercat de roba, llibres, joguines, etc. que cada alumne/a intercanviarà amb d’altres 
dels companys. 

Educació en valors. 

28 Comerç just al pati ° Els delegats ambientals de cada grup durant una setmana del desembre promouen el 
comerç just amb la venda de productes en una paradeta. Els diners es destinen a una 
ONG. 

Educació en valors 
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29 Orientació acadèmica i labo- 

ral. Projecte: Fotem el camp! 
°  8 sessions ( 4 al primer trimestre i 4 al 2n trimestre). Es tracta d’un projecte que pretén 

que l’alumne sigui conscient de les seves pròpies aptituds i vagi decidint si farà un cicle 
formatiu o batxillerat. 

o Aquest projecte es complementarà amb L’assessorament de la orientadora 
de 2n cicle, present a les sessions de tutoria 

Orientació acadèmica i laboral. 

30 Propostes per al Consell 

d’alumnes 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions del Consell 
d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i 

convivència 

31 Sessió junta avaluadora ° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a l’inici de la 
reunió d’avaluació del professorat. 

Participació democràtica i 

convivència. 

32 Festa celebració de Nadal i 

lliurament de notes. 

° Amic invisible /esmorzar a la classe. 

° Lliurament de notes 

° Quina al pati. 

Cohesió de grup 

2
n

 T
R
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E
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CONTINGUT ° ACTIVITAT OBJECTIU 

1 Avaluem el 1r trimestre ° Acords per millorar aspectes del primer trimestre (acadèmics, de comportament, d’acti- 
tud envers les matèries...) 

Autonomia personal. 

2 Valoració del funcionament 

de grup 

° Aspectes a millorar. 

° Revisió de les normes i conseqüències. 

Cohesió de grup. 

3 Orientació acadèmica i labo- 

ral. Projecte: Fotem el camp! 
°  8 sessions ( 4 al primer trimestre i 4 al 2n trimestre). Es tracta d’un projecte que pre- 

tén que l’alumne sigui conscient de les seves pròpies aptituds i vagi decidint si farà un 
cicle formatiu o batxillerat. 

° Aquest projecte es complementarà amb L’assessorament de la orientadora de 2n cicle, 
present a les sessions de tutoria 

Orientació acadèmica i laboral. 

4 Xerrades d’orientació acadèmica 

i laboral 

o L’experiència d’ex alumnes que vindran a explicar què tal els hi ha anat a un 
cicle formatiu o en un cicle i les seves característiques. 

o La xerrada del Centre Tècnic del Vallès sobre els cicles formatius 

o La xerrada informativa dels batxillerats a càrrec de la coordinadora de batxi- 
llerat de l’ institut d’Argentona. 

Autonomia personal 



 

   

 

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2019-20 

Aprovada prèvia consulta al Consell Escolar de data 22.10.19 
 

Pàgina 71 de 151 

 
 
 

 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 Xerrada: la violència mas- 

clista 

° Xerrada a càrrec dels mossos d’esquadra. Respecte i educació en la igualtat. 

6 Simulacres de les proves de 

competències 

° Una setmana abans de les proves de competències bàsiques es realitzarà un simulacre 
de cadascuna de les proves. 

Tècniques d’estudi 

7 Manifest del dia de la dona. 8 

de març 

° Lectura del manifest del dia de la dona. (Ajuntament) 

° Projecte: Fem-les visibles! 

Respecte i educació en igualtat. 

8 Sessions orientació 

acadèmica i laboral 

° Bloc d’activitats per a l’orientació acadèmica i laboral. 

° Xerrada d’ex alumnes explicant la seva experiència als cicles o bé al batxillerat. 

° Recomanació de la visita del Saló de l’Ensenyament 

° Orientació per part dels tutors i dels psicopedagogs. 

Orientació acadèmica i laboral. 

9 Preinscripció dels alumnes 

repetidors a les proves 

d’accés a cicles- març 

° Els alumnes repetidors que voluntàriament ho vulguin, realitzaran a primera hora la 
preinscripció a les proves d’accés a cicles formatius. 

Orientació acadèmica i laboral. 

10 Trobada amb els companys- 

tutors de 1r 

° Activitats de trobada amb els companys tutor (vinculades a la mitja hora de lectura dià- 
ria, la col·laboració amb el finançament del viatge de 4t d’ESO...) 

Millora de la convivència 

11 Sessió de seguiment general 

del Projecte de recerca 

° La coordinadora realitzarà un parell de sessions de seguiment del projecte de recerca. 
Es recordaran les fases del treball i es resoldran dubtes generals sobre el projecte, que 
podran ser concretats a la sessió amb el tutor/a individual. 

Tècniques d’estudi i treball. 

12 2a reunió de seguiment amb 

el tutor/a individual del pro- 

jecte de recerca. 

° El tutor/a individual del treball de recerca farà les orientacions necessàries per a la mi- 
llora del projecte. 

° El tutor/a farà un recull de les observacions en el document de seguiment del projecte. 

Tècniques d’estudi. 

 
Autonomia personal. 

13 Dia de la pau 

 
30 gener 

° Activitats a nivell de centre per a promoure la no violència. Educació en valors. 

14 Xocolatada electrònica. Reci- 
clem aparells electrònics! 

° En alguns països treballen en condicions terribles per extreure el mineral del coltan 
amb què es realitzen les bateries dels mòbils. Sessió formativa als alumnes. 

Cohesió de grup. 

 
Respecte del medi ambient 
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2   ° Els grups en què hi hagi un percentatge suficient d’alumnes que hagin portat un mòbil 
vell o bé una bateria de mòbil, podran gaudir d’un got de xocolata amb melindros. L’ac- 
tivitat es realitza al pati. 

Educació en valors 

15 Prevenció contra les addicci- 

ons. 

° Xerrada preventiva contra el consum de cannabis i tabac. Xerrada a càrrec del metge 
del CAP. 

Prevenció d’addiccions. 

16 Prevenció del tabaquisme ° Bloc d’activitats de prevenció del consum del tabac. Prevenció d’addiccions 

17 Propostes per al consell 

d’alumnes. 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions del Consell 
d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i 

convivència 

 
 

18 Educació viària 

Mobilitat Segura 
° Taller d’educació vial a càrrec dels mossos d’esquadra. Prevenció viària. 

19 Celebrem el carnestoltes! ° Participació de tot els grups a la rua de carnestoltes del municipi. 
 

° Concurs de disfresses i coreografies. El grup guanyador obtindrà una sortida a Can Rim- 
blas. 

Cohesió de grup. 

20 Preparem el viatge! ° Darreres informacions i resolució de dubtes. Cohesió de grup 

21 Reunió final amb les famílies 

viatge de 4t 

° Reunió de posada en comú de dubtes previs al viatge Cohesió de grup 

22 Sessió junta avaluadora ° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a l’inici de la 
reunió d’avaluació del professorat. 

Participació democràtica i 

convivència. 

CONTINGUT ° ACTIVITAT OBJECTIU 

 

1 Celebrem Sant Jordi! 

Celebració divendres 21 
d’abril 

o Participació a la celebració de Sant Jordi. De manera tranversal, a les matèries lingüísti- 
ques, l’alumnat elabora textos diversos per a la participació en el concurs literari. 
L’alumnat de 4t presenta la celebració. 

Cohesió de grup 

 
Educació en valors. 
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   Respecte i participació demo- 

cràtica. 
2 Avaluem el 2n trimestre. ° Formulari d’autoavaluació 

° Acords per millorar aspectes del primer trimestre (acadèmics, de comportament, 
d’actitud envers les matèries...) 

° Expectatives del 3r trimestre. 
° 

Autonomia personal. 

3 Pla de treball i estudi. ° Revisió de les tècniques aplicades de manera individual. Tècniques d’estudi. 

4 Xerrada d’ex alumnes – expe- 

riència a un cicle o al batxille- 

rat 

° Ex alumnes del centre comentaran als alumnes de 4t la seva experiència en cicles 
formatius i en el batxillerat. 

° Espai per compartir experiències i dubtes. 

Orientació acadèmica i 

professional. 

5 Orientació acadèmica i 

professional 

° Revisió de les opcions de l’alumnat. 
° Darreres entrevistes individuals i assessorament per part de la psicopedagoga del 

centre. 

Orientació acadèmica i 

professional. 

6 Acompanyament a la sessió 

informativa de batxillerat a 

l’institut d’Argentona. 

o Acompanyament per part de la coordinadora pedagògica a les famílies que vulguin as- 
sistir a la jornada informativa sobre el batxillerat, itineraris i característiques. 

Orientació acadèmica i laboral. 

7 Preinscripció a cicles o 

batxillerat 

Maig 

o Informació als alumnes de les dates de les preinscripcions a un cicle o al batxillerat. Orientació acadèmica i laboral. 

8 Sessió de seguiment general 

del projecte de recerca. 

o La coordinadora realitzarà un parell de sessions de seguiment del projecte de recerca. Es 
recordaran les fases del treball i es resoldran dubtes generals sobre el projecte, que 
podran ser concretats a la sessió amb el tutor/a individual. 

Tècniques d’estudi. 

Autonomia personal. 

9 3a reunió amb el tutor/a 

individual del projecte de 

recerca. 

° El tutor/a individual del treball de recerca farà les orientacions necessàries per a la mi- 
llora del projecte. 

o El tutor/a farà un recull de les observacions en el document de seguiment del projecte. 

Tècniques d’estudi. 

 
Autonomia personal. 

10 Lliurament dels resultats de 

les proves de les famílies. 

° Els resultats de les proves de competències seran lliurats a les famílies en una breu 
reunió. 

Orientació acadèmica i laboral. 

11 La conversa i el debat. o Activitats per promoure el respecte del torn de paraula Respecte i participació. 
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   o Activitats per promoure el respecte envers les opinions dels altres i l’ús del registre 
adient. (transversalment mitjançant les matèries lingüístiques). 

 

12 Preparem la venda de roses! o Venda de roses per Sant Jordi per al finançament del viatge de final de curs. Autonomia personal 

Cohesió de grup. 

13 L’assetjament escolar o Lectura de la Guia d’assetjament per a alumnes de secundària. 
o Activitats per a la prevenció i detecció de l’assetjament. 

Educació en valors. 

14 Propostes per al consell 

d’alumnes. 

° Propostes a la tutoria que els delegats hauran de traslladar a la reunions del Con- 
sell d’alumnes i al revés. 

Participació democràtica i 

convivència 

15 Cursa solidària. 

 
Som el grup més ràpid! 

• Tots els alumnes participen en una cursa. 

• Els alumnes de 4t cronometren els temps. 

•  El grup que obté la mitjana de temps inferior , obté una sor- 
tida a la platja. 

• L’alumnat i el professorat farà una aportació econòmica de 
manera voluntària per cada km realitzat, que serà lliurada a 
una entitat del municipi. 

Cohesió de grup 

Educació en valors. 

16 Preparem la 3a avaluació o Revisió dels aspectes bàsics per a afrontar amb èxit les avaluacions finals: 
ü Anotacions a l’agenda. 
ü Tècniques d’estudi (el subratllat, el resum, l’esquema). 
ü Horari d’estudi. 

Tècniques d’estudi 

17 Sessió junta avaluadora ° El delegat i subdelegat anoten les propostes de millora que traslladaran a l’inici 
de la reunió d’avaluació del professorat. 

Participació democràtica i 

convivència. 

18 Finalitzem el projecte de recerca o Finalització del treball. 
o Lliurament del treball escrit el 12 de juny com a data límit al tutor/a individual. 
o Tribunals: 17 juny. 

Tècniques d’estudi i autonomia 

personal. 

 
Respecte pel medi ambient. 
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 19 Sessió fotogràfica per a la re- 

alització de les orles. 
o Un fotògraf realitzarà les fotografies de les orles que es lliuraran a la celebració de fi- 

nal de curs a la sessió de tutoria. 
Cohesió de grup. 

20 Preparem la festa de final de 
curs! 

• Els alumnes de 1r faran una petit regal, als alumnes companys –tutor de 4t (dis- 
curs d’agraïment, vídeo d’homenatge...) 

• Diplomes d’honor als alumnes que han destacat al llarg del curs pel seu esforç i 
dedicació, interès o resultats acadèmics. 

• Anem a la piscina! 

Cohesió de grup 

 
Participació democràtica i 

convivència. 

21 Celebració oficial Pou del glaç • Els alumnes de 4t rebran les orles al pou del glaç, en un acte institucional presidit 
per l’alcalde. 

Participació democràtica i 

convivència. 

22 Valoració del curs i la tutoria. • Valoració per part dels alumnes del curs i de les actuacions que realitzades per 
part del grup. Propostes de millora. 

Participació democràtica i 

convivència. 

  Hem acabat les classes! • Activitat oberta a tots els alumnes del centre. Pernoctació en una casa de colònies 
amb activitats lúdiques i esportives. 

Participació democràtica i 

convivència. 
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/	Carme	Barceló

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/		Carme	Barceló

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

10:20	-	10:40

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

12:40	-	13:00

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

	1r	A	ESO		-	Tutora:		MÍRIAM	MARTÍN			Curs	2019-2020

8:20	-	9:20

09:20	-	10:20

10:40	-	11:40

11:40	-	12:40

Música
Aula	1r	A	

Àgata	Podsiadly

Música
Aula	1r	A	

Àgata	Podsiadly

Grup	1:	Visual	i	plàstica
Aula	ViP	/	Míriam	Martín

Grup	2:	Educació	física
Pavelló	/	 Joan	Riera

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

13:00	-	14:00

14:00	-	15:00

PATI

TG	Ètic	-	social/Tecnològic
Aula	1r	A	/	Taller

Eva	Subirà

TG	Ètic	-	social/Tecnològic
Aula	1r	A	/	Taller

Eva	Subirà

TG	Ètic	-	social/Tecnològic
Aula	1r	A	/	Taller

Eva	Subirà

TG	Biologia	/	Geologia
Aula	1r	A	
Neus	Pavón

TG	Biologia	/	Geologia
Laboratori	
Neus	Pavón

TG	Biologia	/	Geologia
Aula	1r	A	
Neus	Pavón

TG	Biologia	/	Geologia
Laboratori	
Neus	Pavón

PATI

Grup	1:	Educació	física
Pavelló	/	Joan	Riera

Grup	2:	Visual	i	plàstica
Aula	ViP	/	Míriam	Martín

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

Intel·ligències	Múltiples
Aula	1r	A	/	Naiada	Plaja

Religió
Aula	ViP	/	Ignasi	Pena

Tutoria
Aula	1r	A

Míriam	Martín
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/	Carme	Barceló

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/		Carme	Barceló

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

10:20	-	10:40

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

12:40	-	13:00

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

Tutoria
Aula	1r	B

Nuria	Riendas

PATI

13:00	-	14:00

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

TG	Ètic	-	social/Tecnològic
Aula	1r	B
Camil	Peris Grup	1:	Educació	física

Pavelló	/	Joan	Riera

Grup	2:	Visual	i	plàstica
Aula	ViP	/	Míriam	Martín

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

TG	Biologia	/	Geologia
Aula	1r	B	
Elisa	Vegas

14:00	-	15:00
Música
Aula	1r	B	

Àgata	Podsiadly

TG	Ètic	-	social/Tecnològic
Aula	1r	B	
Camil	Peris

PATI

10:40	-	11:40
TG	Biologia	/	Geologia

Aula	1r	B	
Elisa	Vegas

Grup	1:	Visual	i	plàstica
Aula	ViP	/	Míriam	Martín

Grup	2:	Educació	física
Pavelló	/	 Joan	Riera

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

11:40	-	12:40
TG	Ètic	-	social/Tecnològic

Aula	1r	B	/	Taller
Camil	Peris

Intel·ligències	Múltiples
Aula	1r	B	/	Naiada	Plaja

	1r	B	ESO		-	Tutora:		NURIA	RIENDAS			Curs	2019-2020

8:20	-	9:20
TG	Biologia	/	Geologia

Aula	1r	B	
Elisa	Vegas

TG	Biologia	/	Geologia
Laboratori	
Elisa	Vegas

09:20	-	10:20
Música
Aula	1r	B	

Àgata	Podsiadly
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena
Grup	1:	Matemàtiques

Aula	1r	A	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	1r	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Castellà
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/	Carme	Barceló

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/		Carme	Barceló

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

10:20	-	10:40

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	1:	Anglès
Aula	1r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	1r	B	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	3:	Català
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Català
Aula	1r	A	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	2:	Castellà
Aula	1r	B	/	Nuria	Riendas

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	1r	C	/	Manoli	Requena

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

12:40	-	13:00

Grup	1:	Castellà
Aula	1r	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	1r	B	/	Elisenda	Borràs

Grup	3:	Anglès
Aula	1r	C	/	Marta	Roig

Tutoria
Aula	1r	C
Camil	Peris

PATI

13:00	-	14:00

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

Música
Aula	1r	C	

Àgata	Podsiadly Grup	1:	Educació	física
Pavelló	/	Joan	Riera

Grup	2:	Visual	i	plàstica
Aula	ViP	/	Míriam	Martín

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

TG	Ètic	-	social/Tecnològic
Aula	1r	C	/	Taller

Camil	Peris

14:00	-	15:00
TG	Ètic	-	social/Tecnològic

Aula	1r	C
Camil	Peris

Intel·ligències	Múltiples
Aula	1r	C	/	Naiada	Plaja

PATI

10:40	-	11:40
TG	Biologia	/	Geologia

Aula	1r	C	
Neus	Pavón

Grup	1:	Visual	i	plàstica
Aula	ViP	/	Míriam	Martín

Grup	2:	Educació	física
Pavelló	/	 Joan	Riera

Socials	en	català
Aula	1r	A	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	1r	B	/	Núria	Deltoro
Aula	1r	C	/	Elisenda	Borràs

11:40	-	12:40
TG	Biologia	/	Geologia

Laboratori
Neus	Pavón

TG	Ètic	-	social/Tecnològic
Aula	1r	C
Camil	Peris

	1r	C	ESO		-	Tutor:	CAMIL	PERIS			Curs	2019-2020

8:20	-	9:20
TG	Biologia	/	Geologia

Aula	1r	C	
Neus	Pavón

Música
Aula	1r	C	

Àgata	Podsiadly

09:20	-	10:20
TG	Biologia	/	Geologia

Laboratori
Neus	Pavón
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

10:20	-	10:40

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

12:40	-	13:00

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

TG	Tecnològic
Aula	2n	A
Eva	Subirà

TG	Ciències
Aula	2n	A

Conxita	Dominguez

TG	Ciències
LABORATORI

Conxita	Dominguez

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera

Francès
Aula	2n	A

Raquel	Miras

Música
Aula	2n	A

Àgata	Podsiadly

PATI

	2n	A	ESO		-	Tutora:	SILVIA	CALLAVE			Curs	2019-2020

8:20	-	9:20

09:20	-	10:20

14:00	-	15:00
TG	Tecnològic

TALLER
Eva	Subirà

PATI

10:40	-	11:40

11:40	-	12:40

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

13:00	-	14:00

Música
Aula	2n	A

Àgata	Podsiadly

TG	Ciències
Aula	2n	A

Conxita	Dominguez

TG	Tecnològic
TALLER
Eva	Subirà

Intel·ligències	Múltiples
Aula	2n	A 	/	Àfrica	Fernàndez

Religió
Aula	ViP 	/	Ignasi	Pena

Tutoria
Aula	2n	A

Silvia	Callavé

TG	Tecnològic
Aula	2n	A
Eva	Subirà
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

10:20	-	10:40

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

12:40	-	13:00

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas
Grup	3:	Matemàtiques

Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

14:00	-	15:00
TG	Ciències

Aula	2n	B
Conxita	Dominguez

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

Tutoria
Aula	2n	B

Conxita	Dominguez

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera

PATI

13:00	-	14:00
TG	Tecnològic

TALLER
Eva	Subirà

Intel·ligències	Múltiples
Aula	2n	B

	Naiada	Plaja

TG	Ciències
LABORATORI

Conxita	Dominguez

PATI

10:40	-	11:40
TG	Ciències

Aula	2n	B
Conxita	Dominguez

11:40	-	12:40

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

TG	Tecnològic
Aula	2n	B
Eva	Subirà

TG	Tecnològic
Aula	2n	B
Eva	Subirà

Francès
Aula	2n	B

Raquel	Miras

	2n	B	ESO		-	Tutora:	CONXITA	DOMÍNGUEZ		Curs	2019-2020

8:20	-	9:20

Música
Aula	2n	B

Àgata	Podsiadly

Música
Aula	2n	B

Àgata	Podsiadly

09:20	-	10:20

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

TG	Tecnològic
TALLER
Eva	Subirà
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

10:20	-	10:40

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	2n	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	2:	Anglès
Aula	2n	B	/		Marta	Roig

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Català
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Castellà
Aula	2n	A	/	Nuria	Riendas

Grup	1:	Català
Aula	2n	A	/	Carme	Barceló

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	2n	B	/		Camil	Peris

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

Grup	3:	Anglès
Aula	2n	C	/	Marta	Roig

12:40	-	13:00

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Català
Aula	2n	B	/		Carme	Barceló

Grup	3:	Castellà
Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Grup	1:	Anglès
Aula	2n	A	/	Marta	Roig

Grup	2:	Castellà
Aula	2n	B	/	Nuria	Riendas
Grup	3:	Matemàtiques

Aula	2n	C	/	Àfrica	Fernàndez

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera

TG	Tecnològic
Aula	2n	C
Eva	Subirà

Música
Aula	2n	C

Àgata	Podsiadly

PATI

13:00	-	14:00
TG	Ciències

Aula	2n	C
Conxita	Dominguez

TG	Tecnològic
Aula	2n	C
Eva	Subirà

14:00	-	15:00

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

Tutoria
Aula	2n	C
Marta	Roig

PATI

10:40	-	11:40
Francès
Aula	2n	C

Raquel	Miras

TG	Tecnològic
TALLER
Eva	Subirà

11:40	-	12:40
TG	Tecnològic

TALLER
Eva	Subirà

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

Música
Aula	2n	C

Àgata	Podsiadly

	2n	C	ESO		-	Tutora:	MARTA	ROIG		Curs	2019-2020

8:20	-	9:20
TG	Ciències

Aula	2n	C
Conxita	Dominguez

TG	Ciències
LABORATORI

Conxita	Dominguez

09:20	-	10:20

Socials	en	català
Aula	2n	A 	/	Silvia	Callavé

Socials	en	anglès
Aula	2n	B 	/	Núria	Deltoro
Aula	2n	C	 /	Elisenda	Borràs

Intel·ligències	Múltiples
Aula	2n	C

	Naiada	Plaja
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Castellà

Aula	3r	A	/	Mar	Galisteo
Grup	1:	Anglès

Aula	3r	A	/	Núria	Deltoro
Grup	1:	Anglès

Aula	3r	A	/	Núria	Deltoro
Grup	1:	Castellà

Aula	3r	A	/	Mar	Galisteo

Grup	2:	Anglès
Aula	3r	B	/		Núria	Deltoro

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	3r	B	/		Esteve	Sabé

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	3r	B	/		Esteve	Sabé

Grup	2:	Anglès
Aula	3r	B	/		Núria	Deltoro

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	ViP	/	Camil	Peris

Grup	3:	Català
Aula	ViP	/		Pau	Vendrell

Grup	3:	Català
Aula	ViP	/		Pau	Vendrell

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	4t	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	3r	A	/		Esteve	Sabé

Grup	1:	Castellà
Aula	3r	A	/	Mar	Galisteo

Grup	1:	Català
Aula	3r	A	/		Pau	Vendrell

Grup	1:	Anglès
Aula	3r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	2:	Català
Aula	3r	B	/		Pau	Vendrell

Grup	2:	Anglès
Aula	3r	B	/		Núria	Deltoro

Grup	2:	Castellà
Aula	3r	B	/	Mar	Galisteo

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	3r	B	/		Esteve	Sabé

Grup	3:	Castellà
Aula	ViP	/	Mar	Galisteo

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	ViP	/	Camil	Peris

Grup	3:	Anglès
Aula	ViP	/	Núria	Deltoro

Grup	3:	Català
Aula	ViP	/		Pau	Vendrell

10:20	-	10:40

Grup	1:	Català
Aula	3r	A	/		Pau	Vendrell

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	3r	A	/		Esteve	Sabé

Grup	2:	Castellà
Aula	3r	B	/	Mar	Galisteo

Grup	2:	Català
Aula	3r	B	/		Pau	Vendrell

Grup	3:	Anglès
Aula	ViP	/	Núria	Deltoro

Grup	3:	Castellà
Aula	ViP	/	Mar	Galisteo

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	3r	A	/		Esteve	Sabé

Grup	1:	Català
Aula	3r	A	/		Pau	Vendrell

Grup	2:	Català
Aula	3r	B	/		Pau	Vendrell

Grup	2:	Castellà
Aula	3r	B	/	Mar	Galisteo

Grup	3:	Castellà
Aula	ViP	/	Mar	Galisteo

Grup	3:	Anglès
Aula	ViP	/	Núria	Deltoro

12:40	-	13:00

	3r	A	ESO		-	Tutora:	NEUS	PAVÓN	Curs	2019-2020

8:20	-	9:20

09:20	-	10:20

Grup	1:	Física	i	Química
Aula	3r	A	/	Neus	Pavón
Grup	2:	Tecnologia

Taller	/	Conxita	Dominguez
Grup	3:	Biologia

Laboratori	/	Elisa	Vegas

10:40	-	11:40

Matemàtiques	
(Grup	sencer)

Aula	3r	A	/	Esteve	Sabé

Socials
Aula	3r	A

Silvia	Callavé

PATI

11:40	-	12:40

Grup	1:	Biologia
Laboratori	/	Elisa	Vegas
Grup	2:	Física	i	Química
Aula	3r	A	/	Neus	Pavón
Grup	3:	Tecnologia

Taller	/	Conxita	Dominguez

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera

13:00	-	14:00

HORA	D'OPTATIVA

Francès	-	Marta	Roig	/	Aula	3r	A

Emprenedoria	-	Elisenda	Borràs	/	Aula	3r	B
Cultura	Clàssica	-	Raquel	Miras	/	Aula	ViP

Visual	i	Plàstica
Aula	ViP

Míriam	Martín

HORA	D'OPTATIVA

Francès	-	Marta	Roig	/	Aula	3r	A

Emprenedoria	-	Elisenda	Borràs	/	Aula	3r	B
Cultura	Clàssica	-	Raquel	Miras	/	Aula	2n	B

Visual	i	Plàstica
Aula	ViP

Míriam	Martín

Intel·ligències	Múltiples
Aula	3r	A 	/Naiada	Plaja

Religió
Aula	Oberta 	/	Ignasi	Pena

Biologia
Aula	3r	A
Elisa	Vegas

Grup	1:	Tecnologia
Taller	/	Conxita	Dominguez

Grup	2:	Biologia
Laboratori	/	Elisa	Vegas
Grup	3:	Física	i	Química
Aula	3r	A	/	Neus	Pavón

PATI

14:00	-	15:00
Socials
Aula	3r	A

Silvia	Callavé

Física	i	Química
Aula	3r	A
Neus	Pavón

Tutoria
Aula	3r	A
Neus	Pavón

Socials
Aula	3r	A

Silvia	Callavé

Tecnologia
Aula	3r	A

Conxita	Dominguez



 

   

Aprovada prèvia consulta al Consell Escolar de data 22.10.19 

 
 
 
 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres
Grup	1:	Castellà

Aula	3r	A	/	Mar	Galisteo
Grup	1:	Anglès

Aula	3r	A	/	Núria	Deltoro
Grup	1:	Anglès

Aula	3r	A	/	Núria	Deltoro
Grup	1:	Castellà

Aula	3r	A	/	Mar	Galisteo

Grup	2:	Anglès
Aula	3r	B	/		Núria	Deltoro

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	3r	B	/		Esteve	Sabé

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	3r	B	/		Esteve	Sabé

Grup	2:	Anglès
Aula	3r	B	/		Núria	Deltoro

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	ViP	/	Camil	Peris

Grup	3:	Català
Aula	ViP	/		Pau	Vendrell

Grup	3:	Català
Aula	ViP	/		Pau	Vendrell

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	4t	A	/	Camil	Peris

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	3r	A	/		Esteve	Sabé

Grup	1:	Castellà
Aula	3r	A	/	Mar	Galisteo

Grup	1:	Català
Aula	3r	A	/		Pau	Vendrell

Grup	1:	Anglès
Aula	3r	A	/	Núria	Deltoro

Grup	2:	Català
Aula	3r	B	/		Pau	Vendrell

Grup	2:	Anglès
Aula	3r	B	/		Núria	Deltoro

Grup	2:	Castellà
Aula	3r	B	/	Mar	Galisteo

Grup	2:	Matemàtiques
Aula	3r	B	/		Esteve	Sabé

Grup	3:	Castellà
Aula	ViP	/	Mar	Galisteo

Grup	3:	Matemàtiques
Aula	ViP	/	Camil	Peris

Grup	3:	Anglès
Aula	ViP	/	Núria	Deltoro

Grup	3:	Català
Aula	ViP	/		Pau	Vendrell

10:20	-	10:40

Grup	1:	Català
Aula	3r	A	/		Pau	Vendrell

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	3r	A	/		Esteve	Sabé

Grup	2:	Castellà
Aula	3r	B	/	Mar	Galisteo

Grup	2:	Català
Aula	3r	B	/		Pau	Vendrell

Grup	3:	Anglès
Aula	ViP	/	Núria	Deltoro

Grup	3:	Castellà
Aula	ViP	/	Mar	Galisteo

Grup	1:	Matemàtiques
Aula	3r	A	/		Esteve	Sabé

Grup	1:	Català
Aula	3r	A	/		Pau	Vendrell

Grup	2:	Català
Aula	3r	B	/		Pau	Vendrell

Grup	2:	Castellà
Aula	3r	B	/	Mar	Galisteo

Grup	3:	Castellà
Aula	ViP	/	Mar	Galisteo

Grup	3:	Anglès
Aula	ViP	/	Núria	Deltoro

12:40	-	13:00

Socials
Aula	3r	B

Silvia	Callavé

Física	i	Química
Aula	3r	B
Neus	Pavón

	3r	B	ESO		-	Tutor:	ESTEVE	SABÉ	Curs	2019-2020

8:20	-	9:20

Matemàtiques	
(Grup	sencer)

Aula	3r	B	/	Esteve	Sabé

09:20	-	10:20

Grup	1:	Física	i	Química
Aula	3r	A	/	Neus	Pavón
Grup	2:	Tecnologia

Taller	/	Conxita	Dominguez
Grup	3:	Biologia

Laboratori	/	Elisa	Vegas

PATI

10:40	-	11:40
Socials
Aula	3r	B

Silvia	Callavé

Socials
Aula	3r	B

Silvia	Callavé

11:40	-	12:40
Tecnologia

Aula	3r	B
Conxita	Dominguez

Grup	1:	Biologia
Laboratori	/	Elisa	Vegas
Grup	2:	Física	i	Química
Aula	3r	A	/	Neus	Pavón
Grup	3:	Tecnologia

Taller	/	Conxita	Dominguez

PATI

13:00	-	14:00
Intel·ligències	Múltiples
Aula	3r	B 	/	Àfrica	Fernàndez

HORA	D'OPTATIVA

Francès	-	Marta	Roig	/	Aula	3r	A

Emprenedoria	-	Elisenda	Borràs	/	Aula	3r	B
Cultura	Clàssica	-	Raquel	Miras	/	Aula	ViP

Grup	1:	Tecnologia
Taller	/	Conxita	Dominguez

Grup	2:	Biologia
Laboratori	/	Elisa	Vegas
Grup	3:	Física	i	Química
Aula	3r	A	/	Neus	Pavón

HORA	D'OPTATIVA

Francès	-	Marta	Roig	/	Aula	3r	A

Emprenedoria	-	Elisenda	Borràs	/	Aula	3r	B
Cultura	Clàssica	-	Raquel	Miras	/	Aula	2n	B

14:00	-	15:00
Visual	i	Plàstica

Aula	ViP
Míriam	Martín

Visual	i	Plàstica
Aula	ViP

Míriam	Martín

Biologia
Aula	3r	B
Elisa	Vegas

Tutoria
Aula	3r	B
Esteve	Sabé

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10:20	-	10:40

12:40	-	13:00

Matemàtiques
Aula	4t	A
Esteve	Sabé

Socials
Aula	4t	A

Silvia	Callavé

Economia
Aula	4t	A	 /	Ignasi	Pena

Biologia
Aula	4t	B	 /	Neus	Pavón

Socials
Aula	4t	A

Silvia	Callavé

Castellà
Aula	4t	A

Mar	Galisteo

Tutoria
Aula	4t	A

Mar	Galisteo

14:00	-	15:00
Castellà
Aula	4t	A

Mar	Galisteo

Economia
Aula	4t	A	 /	Ignasi	Pena

Biologia
Aula	4t	B	 /	Neus	Pavón

10:40	-	11:40

Cultura	i	Valors	ètics
Aula	4t	A	/	 Esteve	Sabé

Religió
Aula	Oberta 	/	Ignasi	Pena

11:40	-	12:40
Català
Aula	4t	A

Raquel	Miras

13:00	-	14:00
Matemàtiques

Aula	4t	A
Esteve	Sabé

Socials
Aula	4t	A

Silvia	Callavé

Anglès
Aula	4t	A

Elisenda	Borràs

Física	i	Química
Aula	4t	A	 /	Conxita	Dominguez

Informàtica
Aula	4t	B	 /	Míriam	Martín

PATI

Anglès
Aula	4t	A

Elisenda	Borràs

Matemàtiques
Aula	4t	A
Esteve	Sabé

Matemàtiques
Aula	4t	A
Esteve	Sabé

Economia
Aula	4t	A	 /	Ignasi	Pena

Biologia
Aula	4t	B	 /	Neus	Pavón

Física	i	Química
Aula	4t	A	 /Conxita	Dominguez

Informàtica
Aula	4t	B	 /	Míriam	Martín

	4t	A	ESO		-	Tutora:	MAR	GALISTEO					Curs	2019-2020

8:20	-	9:20

09:20	-	10:20

Tecnologia	-	Aula	4t	A /	Eva	Subirà

Francès	-	Aula	4t	B 	/	Raquel	Miras

Visual	i	Plàstica	-	Aula	ViP 	/Míriam	M.

PATI

Física	i	Química
Aula	4t	A	 /	Conxita	Dominguez

Informàtica
Aula	4t	B	 /	Míriam	Martín

Castellà
Aula	4t	A

Mar	Galisteo

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera

Català
Aula	4t	A

Raquel	Miras

Català
Aula	4t	A

Raquel	Miras

Competència	Científica
Aula	4t	A
Neus	Pavón

Tecnologia	-	TALLER/	Eva	Subirà
Francès	-	Aula	4t	B 	/	Raquel	Miras

Visual	i	Plàstica	-	Aula	ViP 	/Míriam	M.

Tecnologia	-	TALLER/	Eva	Subirà
Francès	-	Aula	4t	B 	/	Raquel	Miras

Visual	i	Plàstica	-	Aula	ViP 	/Míriam	M.

Anglès
Aula	4t	A

Elisenda	Borràs
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10:20	-	10:40

12:40	-	13:00

Física	i	Química
Aula	4t	A	 /Conxita	Dominguez

Informàtica
Aula	4t	B	 /	Míriam	Martín

Tutoria
Aula	4t	B

Elisenda	Borràs

PATI

13:00	-	14:00
Castellà
Aula	4t	B

Mar	Galisteo

Matemàtiques
Aula	4t	B
Esteve	Sabé

Socials
Aula	4t	B

Silvia	Callavé

Economia
Aula	4t	A	 /	Ignasi	Pena

Biologia
Aula	4t	B	 /	Neus	Pavón

Matemàtiques
Aula	4t	B
Esteve	Sabé

14:00	-	15:00

Cultura	i	Valors	ètics
Aula	4t	B	/	Raquel	Miras

Economia
Aula	4t	A	 /	Ignasi	Pena

Biologia
Aula	4t	B	 /	Neus	Pavón

Català
Aula	4t	B

Raquel	Miras

Anglès
Aula	4t	B

Elisenda	Borràs

Economia
Aula	4t	A	 /	Ignasi	Pena

Biologia
Aula	4t	B	 /	Neus	Pavón

Matemàtiques
Aula	4t	B
Esteve	Sabé

Català
Aula	4t	B

Raquel	Miras

PATI

10:40	-	11:40
Matemàtiques

Aula	4t	B
Esteve	Sabé

Català
Aula	4t	B

Raquel	Miras

Tecnologia	-	TALLER/	Eva	Subirà
Francès	-	Aula	4t	B 	/	Raquel	Miras

Visual	i	Plàstica	-	Aula	ViP 	/Míriam	M.

Castellà
Aula	4t	B

Mar	Galisteo

09:20	-	10:20

Tecnologia	-	Aula	4t	A /	Eva	Subirà

Francès	-	Aula	4t	B 	/	Raquel	Miras

Visual	i	Plàstica	-	Aula	ViP 	/Míriam	M.

Física	i	Química
Aula	4t	A	/	 Conxita	Dominguez

Informàtica
Aula	4t	B	 /	Míriam	Martín

Socials
Aula	4t	B

Silvia	Callavé

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera

11:40	-	12:40

Física	i	Química
Aula	4t	A	 /Conxita	Dominguez

Informàtica
Aula	4t	B	 /	Míriam	Martín

Competència	Científica
Aula	4t	B
Ignasi	Pena

	4t	B	ESO		-	Tutora:	ELISENDA	BORRÀS					Curs	2019-2020

8:20	-	9:20
Anglès
Aula	4t	B

Elisenda	Borràs

Socials
Aula	4t	B

Silvia	Callavé

Anglès
Aula	4t	B

Elisenda	Borràs

Tecnologia	-	TALLER/	Eva	Subirà
Francès	-	Aula	4t	B 	/	Raquel	Miras

Visual	i	Plàstica	-	Aula	ViP 	/Míriam	M.

Castellà
Aula	4t	B

Mar	Galisteo
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

10:20	-	10:40

12:40	-	13:00

Pràctiques

14:00	-	15:00

Pràctiques Pràctiques

Socials
Aula	Oberta

Àfrica	Fernàndez

Tutoria
Aula	Oberta

Àfrica	Fernàndez

PATI

13:00	-	14:00

Pràctiques Pràctiques

PATI

10:40	-	11:40
Socials

Aula	Oberta
Àfrica	Fernàndez

Cultura	i	Valors	ètics
Aula	4t	A	/	 Esteve	Sabé

Religió
Aula	Oberta 	/	Ignasi	Pena

Competència	Lingüística
Aula	Oberta	 /	Nuria	Riendas

Educació	física
Pavelló	

Joan	Riera

Competència	Lingüística
Aula	Oberta	 /	Nuria	Riendas

11:40	-	12:40
Projecte	Tecnològic

Aula	Oberta	
Camil	Peris

Competència	Ll.	Anglesa
Aula	Oberta	 /	Naiada	Plaja

Competència	Científica
Aula	Oberta	 /	Elisa	Vegas

AULA	OBERTA		-	Tutora:	ÀFRICA	FERNÀNDEZ				Curs	2019-2020

8:20	-	9:20 Competència	Científica
Aula	Oberta	 /	Elisa	Vegas

Competència	Lingüística
Aula	Oberta	 /	Nuria	Riendas

Competència	Lingüística
Aula	Oberta	 /	Nuria	Riendas

Competència	Matemàtica
Aula	Oberta

Manoli	Requena

Competència	Matemàtica
Aula	Oberta

Manoli	Requena

09:20	-	10:20 Competència	Ll.	Anglesa
Aula	Oberta	 /	Naiada	Plaja

Projecte	Tecnològic
Aula	Oberta	
Camil	Peris

Visual	i	Plàstica
Aula	ViP	

Míriam	Martín

Competència	Científica
Aula	Oberta	 /	Elisa	Vegas
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OPTATIVES I ALTERNATIVES 
 

Matèries optatives 
 
Durant el curs 2019 – 2020 s’han programat les següents optatives: 
 

1r d’ESO: les dues hores setmanals d’optatives que s’han de cursar a 1r d’ESO es fan dins 
les 7 hores de Treball Globalitzat. 
 
2n d’ESO: les dues hores setmanals d’optatives que s’han de cursar a 2n d’ESO es 
reparteixen de la següent manera: 1 hora es fa dins del Treball Globalitzat i la 2a hora es fa 
una optativa de centre: Francès. 
 
3r d’ESO: S’han proposat les tres optatives d’oferta obligatòria de l’etapa de 1r-3r d’ESO:  

• Cultura clàssica 3r 
• Emprenedoria 3r 
• Segona Llengua: Francès 3r 
 

Es realitzen les 3 optatives. Cada alumne n’ha escollit una i la cursa de manera anual, 2 
hores setmanals. 
 
4t d’ESO: S’han ofert i es realitzen les següents optatives específiques, organitzades en 3 
franges: 
 

• Franja 1: Física i Química 4t / Tecnologies de la Informació i la Comunicació 4t 
• Franja 2: Economia 4t / Biologia i Geologia 4t 
• Franja 3: Educació Visual i Plàstica 4t / 2a Llengua Estrangera: Francès 4t / Tecnologia 4t 

 
La desena hora reservada a les optatives de 4t curs s’utilitza, tal i com proposa el document 
Concreció i desenvolupament del currículum competencial i l'orientació educativa a l'ESO, 
per ampliar la dedicació horària d’alguna matèria del currículum, amb la finalitat de millorar 
l’assoliment de les competències bàsiques. En el nostre cas, es dedica una hora més a la 
Competència Científica. 
 
Matèries Alternatives 
 
En tots els cursos de l’ESO s’ofereix i es realitza la matèria de Religió: Catòlica i la matèria 
de Cultura i Valors Ètics com a alternativa a la primera. 
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 Sortides 2019 - 2020 
 

 

1r ESO 

Sortida activitat de 

vela 

 
 
 
(Badalona) 
27 /09 

Palau de la música 

Músiques del món 

(cançons a capella) 

 
Visita Òpera i Política 
al Caixafòrum 
15/11 

Sortida a Girona 

 
(llegendes) 

Sortida a una 

planta de 

tractament de 

residus 

 
(Mataró)  
 
31/10 

 

 
 
 
 

2n	ESO 

Sortida al teatre 
 
 
 
 
(Barcelona) 

Museu d’aqueologia 
d’Empúries 
 
 
 
 
 
(Empúries. Girona) 

 
Visita fàbrica 
 
 
(Per confirmar) 

 

 
 
 

 
 10. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES  
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3r ESO 

Exposició 
“Human bodies” 
 
(Barcelona) 
 
14/02 

Museu de la 
ciència i de la 
tècnica de 
Catalunya 
 
(Terrassa) 
 
19/12 

Concurs 
“Picalletres” 
 
(Mataró)+ visita 
facultat 
 
04,05 i 06 de febrer 
 

Visita a un hort 
ecològic 
 
(Masnou) 
 
 
(Per confirmar) 

 
 
 

4t ESO 

Teatre Victòria 
 
 
(Barcelona) 
 
_________________ 
 
En funció de l’obra de 
teatre.  
Visita al museu Blau 
 
 
 
 
 
  

Museu Ter 
 
(Manlleu) 
_________________ 
 Tarda: 
Colònia Tèxtil 
 
 
12 de maig 
 
  

Colònies esportives 
 
 
del 30 de març al 3 d’abril 
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PROPOSTES D’ACTIVITATS INTERNIVELLS 2019-2020 

Anem a esquiar!! 
 
oberta als alumnes 
de 1r a 3r d'ESO  
 
27, 28 i 29 de 
febrer 
 

(Port del Comte) 

English MiniWeek 
 
obert als alumnes 
de 1r a 3r d’ESO 
 
(5 dies/ 4 nits del 
30 de març i el 3 
d’abril) 

Intercanvi amb Polònia 
 
obert als alumnes 
interessats de qualsevol 
nivell sempre que 
compleixin els requisits 
acadèmics i de 
comportament proposat 
pel centre i pel 
departament de llengües 
estrangeres com a 
organitzador i 
responsable de 
l’activitat,priortzant 3r i 
continuant per 2n. 

Colònies 
esportives 
 
obert als 
alumnes de 
qualsevol 
nivell. 
 
(del 17 al 19 de 
juny) 
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EXPLICACIÓ DE LES SORTIDES:  

 
 
 

CURS 

DATA 

SORTIDES LLOC ÀMBIT RESUM  ACTIVITAT 

 
 
 
1 

1r ESO 
 
27 set. 

Sortida  activitat 

de vela 

Club Nàutic 

Bétulo 

 
(Badalona) 

TUTORIA 
 

(COHESIÓ DE 
 
GRUP) 

Visita  al  Club  Nàutic  Bétulo 
per a realitzar vela amb moni- 
tors. 

2 1r ESO 
 
5 
novembre 

Sortida  a  una 

planta de 

tractament de 

residus. 

Mataró MEDI 
NATURAL 

El Maresme ha consolidat la 
tendència iniciada els darrers anys 
pel que fa als residus municipals,  
augmentant  el  per- centatge  de  
residus  recollits 
selectivament. Així, la ciutadania ha 
incorporat als seus hàbits quotidians 
la importància de reciclar els 
residus. 
 
Els   alumnes   visitaran   una planta  
de  residus  i  podran veure part del 
procés. 
 
És el tecer curs que es realitza 
aquesta activitat. 
 

3 1r ESO 
 
15 
novembre 

Músiques del 
món 
 (cançons a capella) 

Visita 
exposició 
Òpera i 
Política al 
CAIXAFORUM 
BARCELONA 

MÚSICA  
La veu, amb les seves immenses 
possibilitats sonores, serà la 
protagonista d'aquest espectacle. 
Una oportunitat única per viatjar 
pels cinc continents i descobrir 
algunes de les seves  músiques 
tradicionals o populars. Deixeu-vos 
seduir pels violins, trompetes, 
guitarres, flautes, trombons, 
maraques, balalaiques, didjeridús... 
que aquests cinc esplèndids 
cantants ens 
interpretaran exclussivament a 
cappella. 
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    4 2n ESO 

20 de gener 

Anem al teatre! 

Scape Science 

 

_______ 

 

Visitem la 

Barcelona 

gòtica! 

 

Teatre 
Poliorama 

 

(Barcelona) 

 

Centre de 

Barcelona 

LLENGUA    
CATALANA 

 

 

 

 

SOCIALS 

 

Un escape room diferent, 
interactiu i educatiu.  

Un espectacle on a través 
del joc es toquen aspectes 
relacionats amb la ciència. 
___________ 

A la tarda, es visitarà la 
Barcelona gòtica amb un 
guia (opció part de la 
informació en anglès).   

     5 2n ESO 

 

 Museu 
d’aqueologia 
d’Empúries 

 

 

Empúries 

SOCIALS 
El Museu d'Arqueologia de 
Catalunya-Empúries ofereix als 
grups escolars la possibilitat de 
gaudir i descobrir aquest 
jaciment arqueològic únic a 
partir d'una àmplia varietat 
d'activitats didàctiques per a 
tots els nivells educatius. Es 
faran isites comentades, que 
es realitzen en contacte directe 
amb els vestigis arqueològics 
de les ciutats grega i romana, 
i tallers didàctics, que es duen 
a terme a les aules didàctiques 
i que han estat dissenyats per 
complementar l'experiència i 
els continguts de les visites 
comentades.  

 

     6 2n ESO Visita fàbrica 

(per determinar) 
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7 3r ESO 

 

4, 5 i 6 de 
maig 

 

Concurs 

 

Picalletres 

Tecnocampus 

 (Mataró) 
LLENGUA 
CATALANA 

Els   objectius   principals   del 
concurs  són  entretenir,  fo- 
mentar i promoure la lectura i 
l'ús de la llengua catalana, 
tenint en compte tant el 
vessant escrit com l'oral. 

 

El centre ha realitzat la 
inscripció en el concurs i resta 
a l’espera de la confirmació de 
la participació. 

 

El concurs Pica Lletres es basa 
en dos tipus de proves: l’una, 
lletrejar paraules i l’altra, re- 
soldre correctament els jocs 
lingüístics que es plantejaran: 
L’embarbussament, El barba- 
risme intrús i L'errada oculta. 

8 3r ESO 

 

19 desembre 

Museu	de	la	
ciència	i	de	la	
tècnica	de	
Catalunya	

 

(Terrassa) CIÈNCIA 

TECNOLOGIA 

Taller de química: 

Els alumnes aprendran 

conceptes per a la comprensió 

dels avenços científics i les 

aplicacions actuals de la 

química. Treballaran 

compostos i substàncies, 

reaccions químiques, 

proteïnes, coagulació, 

saponificació, àcids i bases. 

Tots els tallers es realitzaran 

en el laboratori de química i 

comptaran amb 

demostracions amenes i 

pràctiques. 
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     Taller dels engranatges 

 
S’aprofundirà en el coneixement 
dels engranatges, la seva funció i 
les múltiples aplicacions a la vida 
quotidiana. A partir de la 
manipulació d’elements senzills 
construiran els seus 
engranatges. Un cop entesos els 
principis bàsics, s’analitzaran 
exemples a l’exposició 
"Enérgeia". 

9 3r ESO 
 
14 de 

febrer 

EXPOSICIÓ 
“HUMAN 
BODIES” 
  

Barcelona CIÈNCIES 
NATURALS 

 
 
Un viatge íntim i educatiu a 
través d’allò que la pell amaga 
per tal de mostrar, com mai 
abans, el funcionament de la 
màquina més perfecte que s’ha 
creat mai: el propi cos. 
 
ELS MÉS DE 12 COSSOS I 150 
ÒRGANS HUMANS QUE 
COMPONEN L’EXPOSICIÓ SÓN 
REALS. 

10 3r ESO 
(per 
determinar) 

VISITA HORT 
ECOLÒGIC 

Masnou   

11 4t ESO 
 
15 d’abril 

SORTIDA AL 
TEATRE 
Contes de 
l’Empar Moliner 
 
 

 

 

Visita al Museu 

Blau (ciència) 

Teatre  
Poliorama 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona 
 

LLENGUA 
CATALANA 
 

 

 

 

 

CIÈNCIES 

NATURALS 

El món que Empar Moliner 
desplega en els seus contes és 
d’una lucidesa radical i 
estimulant. Els personatges son 
un reflexe de la societat: 
contradictòria, estressant, 
divertida, irònica i caustica.  
L’espectacle agafa el millor dels 
seus contes i fa un retrat 
contundent, posant a la dona en 
el centre. 
 
A la tarda, visita al Museu Blau 
de ciències naturals. Conté les 
exposicions de referència: 
“Planeta Vida”, La Mediateca, el 
Nido de la ciencia... 
Es poden realitzar taller i jocs 
per  motivar  l’interès  i  respecte 
pel medi ambient. 
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12 4t ESO 

 

(per concretar) 

 SORTIDA AL 
MUSEU DEL 
TER+ colònia 
tèxtil. 

 

Manlleu 

 

(Barcelona) 

CIÈNCIES 
NATURALS 

 

SOCIALS 

Museu de territori  i 
societat que  mostra  el 
patrimoni industrial i 
natural  de la conca  
mitjana del riu Ter. 

 

 

13 4t ESO 

Del  30 de 
marg al 3 
d’abril 

 

VIATGE FINAL 
DE CURS 

(per concretr) 

   

 

 

 

 
 

 
14 

 
de 1r a 3r 
ESO 
27, 28 I 30 de 
febrer 

	
	
Anem	a	esquiar!! 

 

Estació 
d’esquí 
 
Port del 
 
Comte 

 
EDUCACIÓ 
FÍSICA 

 

Curs d’iniciació a l’esquí amb 
monitors.   Visita   a   l’estació 
d’esquí del Port del comte- 2 nits 
de pernoctació. 
 
 

15  
de 1r a 3r 
ESO 
del 30 de 
març al 3 
d’abril 

  
English 
MiniWeek 

  
Anglaterra 

 

LLENGUA 
ANGLESA 
 
 
 
 
 

 
Té com a finalitat desenvolpar la 
capacitat de comunicar-se en 
anglès concentrar-se especiament 
en la conversa i comprensió oral 
però sense deixar de costat 
l’expressió escrita. 
 L’objectiu del programa és que 
els alumnes es puguin expressar 
en anglès amb més confiança i 
precisió. 
 

16  
de 1r a 4t 
ESO 

 
INTERCANVI 
AMB POLÒNIA 

 
Cracòvia 
 
  (Polònia) 

 

LLENGUA 
ANGLESA 

  
Els alumnes seran rebuts pel cen- 
tre  i les famílies que els acullen i 
realitzaran ac- tivitats per 
conèixer la cultura i el lloc. 
L’idioma de contacte és l’anglès. 

17  
de 1r a 4t 
ESO 
del 17 al 19 de 
juny 

	
COLÒNIES	
ESPORTIVES 
(per	determinar) 
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Sortides o activitats pendents de concretar els grups o els alumnes  
 

 

DATES 

CONCURSOS O ACTIVITATS 

EN QUÈ RESTEN PER 

CONCRETAR ELS GRUPS 

LLOC 

OBSERVACIONS ÀMBIT 

1

6 

 

juny 

 

 

Excursió a 

Can Rimblas 

 

Grup 
guanyador 
del concurs 

de 
carnestoltes 

 

 

Canyamars El grup guanyador del 
concurs de carnestoltes 

realitza a finals de curs una 
sortida a Can Rimblas. 

Podran fer menjar a la brasa i 
gaudir de l’entorn natural de 

la masia. 

TUTORIA- 
Cohesió de grup 

2

7 
Juny Sortida a la 

platja 

 

Grup 
guanyador 

del concurs: 
Som el grup 
més ràpid! 

Mataró El grup guanyador del 
concurs solidari: Som el grup 

més ràpid!, podrà fer una 
sortida a la platja a final de 

curs. 

TUTORIA- 
Cohesió de grup 

3

8 

Abril 

(quarts 
de final) 

Maig 

(final) 

XIV 

Certamen 

de lectura 

en veu alta 

8  alumnes 
de diversos 

grups 

Pendent de 
concreció 

Concurs de lectura en veu 
alta en el qual participen 3 
alumnes de 3r o 4t d’ESO 

(més els substituts) i 1 
alumne/a de 1r o 2n d’ESO 

(més els substituts) 

 

LLENGUA 
CATALANA 
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Activitats complementàries de tot el centre 
 

TOTS ELS 
CURSOS 

ACTIVITATS I 
XERRADES 

ÀMBIT OBSERVACIONS 

1 2 octubre Dia internacional de 

la No violència 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I CIUTADANA 

Commemoració del naixement de  Mahatma Gandhi. 
Activitats a les aules vinculades a la pau i la no violència.  

Activitats en comú al pati amb la resta de grups: 
lectura d’un manifest i exposició de frases i missatges 
per la millora de la convivència. 

2 16 octubre El dia de l’alimentació 

saludable. 

AUTONOMIA 
PERSONAL 

 
INTERACCIÓ AMB EL 

MÓN FÍSIC 

Visualització de vídeos i compleció d’activitats 
vinculades al malbaratament alimentari i 
l’alimentació saludable. 
Esmorzar saludable al pati. 
 

3 25 octubre Concurs de sudokus COMPETÈNCIA 
MATEMÀTICA 

 

Els alumnes que han quedat finalistes, realitzen 
un concurs a la biblioteca que és seguit al 
passadís del pati mitjançant un projector.   

4 Al llarg del 
curs 

Col·laborem a 

mantenir net el pati! 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I CIUTADANA 

De manera rotativa sortirà cada setmana 1  grup 
per netejar el pati els darrers 15 minuts de la 
tutoria. 

5 18 I 19 de 
novembre 

Xerrada Marató TV3 

Malalties minoritàries 

CONEIXEMENT DEL 
MÓN FÍSIC 

Enguany la xerrada tracta sobre malalties 
minoritàries. 
Prèviament a la xerrada es comentarà i se’n farà 
cinc cèntims a les tutories sobre aquest tipus de 
malaltia. 

6 11 -15 

novembre 

Setmana ciència 

Any Europeu del Patrimoni 

Cultural 

COMPETÈNCIA 
MATEMÀTICA 

i 
CIENTÍFICOTE
CNOLÒGICA 

 

El departament científic tecnològic concretarà 
les activitats multinivell de la Setmana de la 
ciència d’aquest curs. Enguany és l’Any Europeu 
del Patrimoni Cultural que promou la Unió 
Europea; la figura i l’obra de Pompeu Fabra, 
amb motiu de la celebració dels 150 anys del 
naixement del lingüista i gramàtic català, 
celebració promoguda per la Generalitat de 
Catalunya; i la figura del prestigiós físic nord-
americà Richard Feynman, amb motiu de la 
celebració del centenari del seu naixement. 

7 20 
desembre 

Quina + 

Amic invisible 

COMPETÈNCIA 
SOCIALI 
CIUTADANA 

 

Si el 80% dels alumnes d’un grup fan 
aportacions per a la Creu Roja, podran 
participar en la quina en el pati el darrer dia 
abans de vacances de Nadal.  

Amic invisible a les tutories.  
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8 Diumenges 
de 

desembre 

Participació en la fira 

nadalenca municipal 

COMPETÈNCIA 
SOCIALI 
CIUTADANA 

 

Participació de diversos grups a la Fira 
Nadalenca organitzada per l’Ajuntament de 
Dosrius per recaptar fons per ajudar als 
alumnes i famílies que participen a pagar les 
activitats extraescolars dels seus fills. 

9 novembre El Mercat d’intercanvi COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

 

Cada alumne/a que vulgui participar  haurà de 
portar algun objecte de casa que vulgui 
intercanviar: llibres, roba, joguines... 

10 28 febrer Concurs de 

carnestoltes 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 
(COHESIÓ 

GRUP) 

Sortida a la rua del municipi amb els alumnes 
de primària a les 10.30 hores. 

Assaig de la coreografia de cada grup i 
posterior concurs al pati.  

El premi és una sortida a Can Rimblas per al 
grup guanyador. 

11    febrer Xocolatada 

electrònica  

(Activitat Agenda 21 i  
reciclatge de mòbils). 

VALORS ÈTICS 
 

CONEIXEMENT 
MEDI NATURAL I 

SOCIAL 

En alguns països treballen en condicions 
terribles per extreure el mineral del coltan 
amb què es realitzen les bateries dels mòbils. 
Sessió formativa als alumnes prèvia a la 
xocolatada a les tutories. 
Els grups en què hi hagi un percentatge 
suficient d’alumnes que hagin portat un mòbil 
vell o bé una bateria de mòbil, podran gaudir 
d’un got de xocolata amb melindros. 
L’activitat es realitza al pati. 

12 13 i 14  
gener 

2n i 4t 

“Mobilitat 

Segura” 

Prevenció viària 

(Mossos d’esquadra) 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

 

 Tallers de prevenció viària a càrrec dels 
mossos d’esquadra.  

13 23 abril Celebració de Sant 
Jordi. 

CONEIXEMENT 
DEL MÓN FÍSIC 

Celebració de Sant Jordi al pati. 

Lliurament dels premis literaris, premi de 
fotografia matemàtica, concurs de dibuix 
ràpid. 

Recitació de poemes i actuacions diverses. 

14 Maig Cursa solidària 

Som el grup més 

ràpid! 

VALORS ÈTICS 
 

CONEIXEMENT 
DEL MEDI 

Tots els alumnes participen en una cursa.  

Els alumnes de 4t cronometren els temps.  

 El grup que obté la mitjana de temps inferior 
, obté una sortida a la platja.  

L’alumnat i el professorat farà una aportació 
econòmica de manera voluntària per cada km 
realitzat, que serà lliurada a una entitat del 
municipi. 
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15 TOTS 
ELS 

CURSOS 

 

4t ESO 

 

Celebració final de curs 

(matí) 

____________ 

Acte institucional al Pou 

del Glaç  

CONEIXEMENT 
DEL MEDI 

 
 

COMPETÈNCIA 
AUTONOMIA 

PERSONAL 

Celebració al centre:  

Els alumnes de 1r faran una petit regal,  als 
alumnes companys –tutor de 4t  (discurs 
d’agraïment, vídeo d’homenatge...) 

° Diplomes d’honor als alumnes que han 
destacat al llarg del curs pel seu esforç i 
dedicació, interès o resultats acadèmics. 

° Participació en actuacions diverses.  
° Activitats esportives. 

 Celebració fora del centre: 

° Celebració a la tarda al Pou del glaç: 
Lliurament de les orles als alumnes de 4t 
i pica pica-sopar. 

° Presència de l’alcaldessa i els regidors.  
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ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES I VINCULADES A L’ENTORN 
 - PER CURSOS 
 

CURS 
DATA 

ACTIVITATS I 
XERRADES 

ÀMBIT OBSERVACIONS 

16 1r ESO 

3r 
trimestre 

 

 

Taller de glossa  

 

 

COMPETÈNCIA 
LINGÜÍSTICA 
CATALANA 

 
 

COMPETÈNCIA 
MUSICAL  

° Taller vinculat a llengua catalana i música 
a càrrec de la Plataforma per la Llengua 
(organització no governamental que 
treballa per promoure la llengua catalana 
com a eina de cohesió social). 

 

17    1r ESO 

 

Internet Segura 

(Mossos d’esquadra) 

COMPETÈNCIA 
DIGITAL 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

Xerrada preventiva sobre els perills 
d’Internet i les xarxes socials. Informació 
sobre aspectes legals i explicació de casos 
reals en què joves han tingut experiències 
negatives vinculades a imprudent actuació 
a través de les xarxes socials.  

18 1r ESO 

18 
octubre 

25 
octubre 

 

 

Taller: Amb energia! 

 

 

CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ 

AMB EL MÓN 
FÍSIC 

 

L’objectiu del taller és que l’alumnat 
conegui les diferents formes de producció 
energètica del Centre Integral de 
Valorització de residus del Maresme.  

L’activitat s’inicia amb la introducció del 
concepte d’energia i les seves fonts a partir 
d’una pregunta-repte. A continuació, es 
presenta el concepte d’energia renovable 
com una alternativa sostenible als 
combustibles fòssils, i seguidament, els 
alumnes experimenten amb diversos 
materials, a fi de descobrir les diferents 
maneres de produir energia elèctrica i 
tèrmica que tenen lloc a la planta. 

19  1r ESO 

7 
novembr

e 

 

Taller: Resolució de 

conflictes 

COMPETÈNCIA 
AUTONOMIA 

PERSONAL 

 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

Es tracta de descubrir quin és l’estil de 
resolució de conflictes de cada alumne i de 
cada grup-classe. A partir de diferents 
dinàmiques reflexionar de manera 
introspectiva (cap a dins) i de manera 
extrospectiva (cap a fora) sobre com estem 
i com resolem. Compartint allò que 
vulguem compartir i emportem-nos un bon 
sac de recursos i reflexions sobre nosaltres 
mateixos passant una bona estona. Un cop 
sabem com ho fem...descobrirem com ho 
hauriem de fer! 
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19 1r ESO 

3r 
trimestre 

Sortida “Caçadors de 

bolets” 

CIÈNCIES 
NATURALS 

CONEIXEMENT 
MEDI FÍSIC 

Sortida al bosc dels voltants per buscar 
bolets amb una persona experta del 
municipi. Els bolets trobats es classificaran i 
s’exposaran en taules al passadís del centre 
amb el seu corresponent nom tècnic.  

20 1r 
agenda 

21 

Maig-
juny 

 Let’s Clean UP  

(neteja dels boscos) 

CIÈNCIES 
NATURALS 

CONEIXEMENT 
DEL MEDI FÍSIC 

Sortida als boscos del voltant del centre 
per  netejar-los.  

 
 

 1r ESO 

11 maig 

 Xerrada CRAM 

 

CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB 

EL MÓN FÍSIC 

 

CRAM: Fundació per protegir el fons marí. 

Les accions d’educació, formació i 

sensibilització de la Fundació CRAM es 

realitzen des de l’AulaCRAM, amb la 

finalitat de conèixer les espècies i els 

ecosistemes marins en perill d’extinció, les 

causes que els amenacen i les principals 

solucions individuals i col·lectives per a la 

recuperació i conservació de biodiversitat 
marina. 

 

21 1r ESO+ 
alumnat 6è 

primària 

Febrer-mar 

Experiments 
químics al 
laboratori i 
presentació del 
centre als alumnes 
de primària. 

 

INTERACCIÓ 
AMB EL MÓN 

FÍSIC 

Els alumnes de 6è de primària venen a 
l’institut i la meitat escolta a la biblioteca una 
presentació a càrrec dels alumnes de 1r 
d’ESO amb aspectes vinculats al centre i 
l’altra meitat del grup va al laboratori a 
realitzar experiments amb alguns alumnes de 
3r d’ESO. Enguany aquests alumnes de 3r 
seran establerts com a Companys tutors dels 
futurs alumnes de 1r d’ESO.  

22 1r ESO 

3r trimestre 

Taller de rèptils CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB 

EL MÓN FÍSIC 

 

Informació sobre els diferents rèptils i 
contacte directe amb els animals.  

23 2n ESO 

 

Prevenció contra la 

droga 

(Mossos d’esquadra) 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

AUTONOMIA 
PERSONAL 

Xerrada informativa sobre aspectes legals 
vinculats a les drogues i sobre les 
conseqüències que les addiccions poden 
tenir en els joves.   
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24 2n i 3r ESO 

5 i 12 maig 

Programa Salut i 

Escola 

Xerrada sexualitat 

Xerrada malalties 

sexuals 

CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB 

EL MÓN FÍSIC 

 

 

Xerrada informativa sobre els canvis 
corporals que es produeixen a l’adolescència 
i la sexualitat. 

A la segona sessió s’ informarà sobre les 
malalties sexuals. 

  3r i 4t  ESO 

2 d’octubre 

Xerrada 

BURLINGTON 

 

LLENGUA ANGLESA  

 

25 3r ESO 

29  octubre 

7 novembre 

Xerrada Creu Roja COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

AUTONOMIA 
PERSONAL  

Xerrada informativa sobre àmbits d’actuació  
d’aquesta entitat a nivell local.  

26 3r ESO 

2n trimestre 

Xerrada ex alumnes 

Vaig fer un cicle/vaig 

fer batxillerat 

AUTONOMIA 
PERSONAL 

Xerrada a càrrec d’ex alumnes del centre que 
van fer diversos cicles formatius i uns altres 
batxillerat. Exposaran la seva experiència i 
respondran preguntes al voltant del seu 
àmbit acadèmic i/o laboral. 

27 3r ESO 

 

Xerrada actes incívics 

(Mossos d’esquadra) 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

Xerrada en què s’expliquen les 
conseqüències legals d’alguns actes incívics i 
es promou la conscienciació envers el fet de 
mantenir una conducta adequada.  

28 3r ESO 

15 octubre 

Xerrada CEHDA 

 

 

 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

 

               

Xerrada sobre migració, drets humans... 

29 3r ESO 

3r trimestre 

 

Masterchof 

 
 

CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB 

EL MEDI FÍSIC 

Anàlisi de la sobirania alimentària i de la 
paritat de gènere en la nostra alimentació. 

30 3r ESO 

3r trimestre 

 

Els ecosistemes de les 
abelles. Com afecta 

l’acció de les persones 
a les abelles? 

CONEIXEMENT I 
INTERACCIÓ AMB 

EL MEDI FÍSIC 

Xerrada informativa sobre l’ecosistema de les 
abelles i l’efecte negatiu que està produint 
l’actuació de l’home per la seva 
supervivència. Per què són tan importants la 
seva presència en el nostre entorn natural? 
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31 4t ESO 

2n trimestre 

 

Stop al cop 

(Guttmann) 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

 

COMPETÈNCIA 
AUTONOMIA 

PERSONAL 

 Xerrada en què una persona explica la seva 
experiència en un accident de trànsit, en què 
ha patit greus conseqüències per la seva 
salut.  Xerrada amb força càrrega emotiva, 
que promou la prevenció viària. 

32 4t ESO 

25 
novembre 

Lectura del manifest 
contra la violència de 

gènere. 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

 

 

Lectura d’un manifest contra la violència de 
gènere a l’Ajuntament. Enguany hi aniran 
tots els alumnes de 4t d’ESO. 

 

 

33 4t ESO 

2n trimestre 

 

Violència masclista 

(Mossos d’esquadra) 

COMPETÈNCIA 
SOCIAL I 

CIUTADANA 

Xerrada en què s’ informa de la situació en 
què es troben actualment moltes dones en 
situació de risc per maltractament de les 
seves parelles. Es pretén minoritzar les 
actituds masclistes en els joves i informar-los 
de les opcions en cas de patir maltractament. 

34 4t ESO 

8 març 

Lectura del manifest del 
dia de la dona 

VALORS ÈTICS Lectura d’un manifest en el dia de la dona, 
davant de l’Ajuntament del municipi. 
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   11. RELACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
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LLIBRES DE LECTURA 
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LLISTAT  DE MATERIAL PER CURSOS 
LLISTAT MATERIAL PER CURSOS – 1r ESO - CURS 19-207 

Material general per tot el curs i totes les matèries: dispositiu amb connexió a Internet  (ordinador o tablet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1r ESO Llibre o quadern – 
ECOBOOK 
ISBN imprescindible 

Material de classe (fungible) Llibres lectura (veure llista annexa català 
i castellà) 

SOCIALS (anglès) G&H 1.1, G&H 1.2  
Editorial Vicens Vives 
ISBN: 978-84-682-3239-3 

Cartolines grans de colors per fer projectes 
murals  

-- 

SOCIALS (català)  Socials - Editorial Vicens 
Vives 
ISBN: 9788468230610 

Cartolines grans de colors per fer projectes 
murals  

-- 

ANGLÈS Network ESO 1 NEW 
Student’s Book  
ISBN: 978-9925-30-311-3 

Workbook Network ESO 1 NEW (catalan) 
ISBN: 978-9925-30-313-7 

The Ghost ship of Bodega Bay,  
Ed. Vicens Vives 
ISBN: 9788431690229 
Hallowing Horror Black cat 
Ed. Vicens Vives 
ISBN: 9788431672362 

TG ÈTIC SOCIAL -- -- --  
TG TECNOLOGIA -- Llibreta fulls blancs (50-100 fulls) 

Joc d’escaires 
Regle (mínim 30 cm.) 
Llapis (2B, 4B i HB) 
Goma d’esborrar 
Transportador d’angles 
Compàs 
Joc retoladors punta fina negre (3 mínim de 
diferent calibre) 
calculadora 

-- 

MATEMÀTIQUES Matemàtiques Barcanova 
ISBN:9788448936174 

Calculadora científica 
Llibreta fulls blancs 

-- 

EDUCACIÓ FÍSICA -- -- -- 
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ViP -- Llapis de grafit:utilitzaràs principalment un llapis 

tou (tipus 2B) i un llapis mitjà (tipus HB) per dibuix 
artístic, i un llapis dur (tipus H) per croquis 
geomètric. Cal portar-los TOTS a totes les 
classes. 
Llapis de colors:llapis de diferents colors de 
fusta per donar color a alguns treballs. És 
recomanable una caixa de dotze colors, encara 
que si ja en tens una de sis colors pots aprofitar-
la. 
Retoladors (tipus Edding) de color negre. 
Maquineta i goma d’esborrar:per dibuixar amb 
correcció cal que els llapis tinguin bona punta i, 
per corregir els possibles errors, una goma 
d’esborrar. 
Regle graduat:d’uns 30cm, per realitzar línies 
rectes amb total precisió i determinar amb 
correcció les distàncies. Cal que sigui un regle 
rígid, no de material tou. 
Joc d’escaires: l’escaire i el cartabó, per 
traçar rectes perpendiculars i paral·leles. No 
han de ser petits. 
Compàs:instrument que utilitzaràs per 
realitzar circumferències i corbes 
geomètriques. Cal que tingui un mínim de 
qualitat; si és dolent, no durarà més del primer 
trimestre. 
Puntafines calibrats: n’utilitzaràs dos: un de 
gruix 0,2 mm i un de gruix 0,4 mm.  
Làmines Din A-4sense marges. 
Una carpeta DIN A-4 on aniràs incorporant tots 
els treballs del curs. 

-- 
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CATALÀ --  Quadern Llengua catalana i literatura. 
Col·lecció Dimensiona. 
ISBN: 9788466146142 
Editorial Cruïlla 

Veure llistat annex lectures 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES  -- -- -- 

CASTELLÀ  -- C-1ESO. CUADERNO LENGUA 
CASTELLANA-CO19 
ISBN: 9788466146104 
Llibreta de fulls blancs.  
Carpeta amb gomes. 

Veure llistat annex lectures 

MÚSICA -- Flauta barroca 
Llibreta de pentagrama ample 

-- 

TG BIO GEO DOSSIER i RECURSOS 
DIGITALS 

Quadern alumne en paper -- 

RELIGIÓ -- -- -- 
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 LLISTAT MATERIAL PER CURSOS – 2n ESO - CURS 19-207 

Material general per tot el curs i totes les matèries: dispositiu amb connexió a Internet  (ordinador o tablet) 

 
2n ESO Llibre o quadern – ECOBOOK 

ISBN imprescindible 
Material de classe (fungible) Llibres lectura 

SOCIALS (anglès)  G&H 2.1 , G&H 2.2 
Editorial Vicens Vives 
ISBN: 978-84-682-3815-9 

-- -- 

SOCIALS (català)  Socials en català. 2n d'ESO.  Vicens 
Vives.   
ISBN: 9788468235929 

--- -- 

ANGLÈS Llibres: Interface 2 Ed Macmillan 
(Students's book) aquest llibre és 
només per aquest curs 
ISBN: 9780230407992  

Interface Workbook 2 IS 
BN 9780230408036  

Missing in Sydney. Black cat. 
ISBN: 9788431608804 
Romeo & Juliet. Black Cat. 
ISBN:9788431689483 

TG TECNOLOGIA -- DOSSIER I RECURSOS 
DIGITALS; QUADERN DE 
L'ALUMNE EN PAPER 
Joc descaires; regle (mínim 30 cm); 
llapis (2B i H); goma d'esborrar; 
transportador d'angles; compàs; joc 
rotuladors punta fina negre, 
calculadora. 

-- 

MATEMÀTIQUES  Llibre Barcanova   
ISBN -9788448939892 

Calculadora científica.  
Llibreta fulls blancs. 

-- 

EDUCACIÓ FÍSICA -- -- -- 
CATALÀ -- Quadern Llengua catalana i 

literatura. Col·lecció Dimensiona. 
ISBN: 9788466146159 
Editorial Cruïlla 

Veure llistat annex lectures 

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES -- Fitxes impreses d'activitats 
setmanals 

-- 
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CASTELLÀ -- C-2ESO. CUADERNO LENGUA 
CASTELLANA-CO19 
ISBN: 9788466146111 

Veure llistat annex lectures 

MÚSICA -- Flauta barroca 
Llibreta de pentagrama ample 

-- 

TG CIÈNCIES -- DOSSIER I RECURSOS 
DIGITALS; QUADERN DE 
L'ALUMNE EN PAPER 
Calculadora científica. 

-- 

RELIGIÓ  -- -- -- 
FRANCÈS Parachute 1, Livre de l’éléve 

Ed. Santillana Français 
ISBN: 9788496597976 

Parachute 1 , Cahier d’exercices 
Ed. Santillana Français 
ISBN:9788496597990 

-- 
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LLISTAT MATERIAL PER CURSOS – 3r ESO - CURS 19-207 

Material general per tot el curs i totes les matèries: dispositiu amb connexió a Internet  (ordinador o tablet) 
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LLISTAT MATERIAL PER CURSOS – 4t ESO - CURS 19-207 

Material general per tot el curs i totes les matèries: dispositiu amb connexió a Internet  (ordinador o tablet) 
 

4rt ESO Llibre o quadern – ECOBOOK 
ISBN imprescindible 

Material de classe (fungible) Llibres lectura 

ViP -- Llapis de grafit:utilitzaràs principalment un llapis tou 
(tipus 2B) i un llapis mitjà (tipus HB) per dibuix artístic, i un 
llapis dur (tipus H) per croquis geomètric. Cal portar-los 
TOTS a totes les classes. 
Llapis de colors:llapis de diferents colors de fusta per 
donar color a alguns treballs. És recomanable una caixa 
de dotze colors, encara que si ja en tens una de sis colors 
pots aprofitar-la. 
Retoladors (tipus Edding) de color negre. 
Maquineta i goma d’esborrar:per dibuixar amb correcció 
cal que els llapis tinguin bona punta i, per corregir els 
possibles errors, una goma d’esborrar. 
Regle graduat:d’uns 30cm, per realitzar línies rectes amb 
total precisió i determinar amb correcció les distàncies. 
Cal que sigui un regle rígid, no de material tou. 
Joc d’escaires: l’escaire i el cartabó, per traçar rectes 
perpendiculars i paral·leles. No han de ser petits. 
Compàs:instrument que utilitzaràs per realitzar 
circumferències i corbes geomètriques. Cal que tingui 
un mínim de qualitat; si és dolent, no durarà més del 
primer trimestre. 
Puntafines calibrats: n’utilitzaràs dos: un de gruix 0,2 mm 
i un de gruix 0,4 mm.  
Làmines Din A-4sense marges. 
Una carpeta DIN A-4 on aniràs incorporant tots els treballs 
del curs.  

-- 

SOCIALS Socials 4t d'ESO. Vicens 
Vives. ISBN: 9788468236018 

-- -- 
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ANGLÈS Interface. Student’s book 4. 
ISBN: 9780230411661 
(només per un curs) 

Interface. Workbook. 
ISBN: 9780230413931 
(només per un curs) 

The secret diary of Adrian 
Mole, Burlington 
ISBN:9789963488773 
Jack The Ripper, 
Burlington 
ISBN:9788853003201   

TECNOLOGIA -- DOSSIER I RECURSOS DIGITALS 
Joc descaires; regle (mínim 30 cm); llapis (2B i H); goma 
d'esborrar; transportador d'angles; compàs; joc rotuladors 
punta fina negre, calculadora. 

-- 

MATEMÀTIQUES Llibre Barcanova  
ISBN: 9788448939939 

Calculadora científica.  
Llibreta fulls blancs. 

-- 

EDUCACIÓ FÍSICA -- -- -- 

CATALÀ  -- Quadern Llengua catalana i literatura. Col·lecció 
Dimensiona. 
ISBN: 9788466146173 
Editorial Cruïlla 

Veure llistat lectures annex 

CASTELLÀ -- C-4ESO.CUADERNO LENGUA CASTELLANA-CO19 
ISBN: 9788466146135 

Veure llistat lectures annex 

ECONOMIA Economia 4rt ESO 
Ed. MacGraw Hill 
ISBN: 978-84-486-12924 

-- -- 

BIOLOGIA i FíSICA i 
QUÍMICA 

Biologia i Geologia 4t ESO - 
Sciencie Bits 
ISBN: 978-84-947008-1-1 

Llibreta fulls blancs (50-100 fulls) -- 

RELIGIÓ -- -- -- 
FRANCÈS Essentiel 1 livre de l’élève 

(aquest ja el tenen) 
ISBN: 9788496597037 

Essentiel 1 Cahier 
ISBN: 9782090387865 

-- 

INFORMÀTICA -- -- -- 
CULTURA i 
VALORS 

-- -- -- 

COMPETÈNCIA 
CIENTÍFICA 

-- -- -- 
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