
  
Generalitat de Catalunya  INST. DOMÈNEC PERRAMON
Departament d'Ensenyament

 

DOSSIER INFORMATIU 
DE 

3r D'ESO

CURS ESCOLAR 2015-16

INST.  Domènec PerramonTorrent d'en Terra, s/n - 08358  Arenys de Munt  Tel:  93-795-13-33 / 93-793-90-75  Fax: 93-795-03-84
 e-mail: a8034187@xtec.cat             http://www.dperramon.cat                         1



                                                                                                                            

ÍNDEX

01 BENVINGUDA
02 NOVETATS
03 PROJECTES DE CENTRE
04 CURRÍCULUM
05 HORARI
06 EQUIP DOCENT
07 CALENDARI
08 ORIENTACIÓ PERSONAL I ACADÈMICA
09 XERRADES, ACTIVITATS I SORTIDES

 

                                                                  

INST.  Domènec PerramonTorrent d'en Terra, s/n - 08358  Arenys de Munt  Tel:  93-795-13-33 / 93-793-90-75  Fax: 93-795-03-84
 e-mail: a8034187@xtec.cat             http://www.dperramon.cat                         2



01 BENVINGUDA

Benvinguts al nou curs escolar.

Durant el mes de juliol i els primers dies de setembre l'equip directiu i el claustre
de professors hem preparat i planificat el nou curs escolar que ens arriba amb
alguns canvis importants. Comencem el nou currículum LOMCE als cursos de 1r i 3r
d'ESO i 1r de Batxillerat. El contingut de les matèries no ha canviat especialment,
però ens hem vist obligat a fer un canvi de llibres com a conseqüència de la nova
programació.  En  un  intent  d'evitar  una  despesa  exagerada  en  llibres,  hem
mantingut els de català, castellà i matemàtiques.  Aquests els canviarem el curs
vinent.  

La  incorporació  del  concepte  de  competència  en  els  currículums implica  canvis
metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat.
Per aconseguir els canvis metodològics, tot el claustre ha fet un curs de formació
interna durant els últims dies de juliol i primers de setembre.  Aquests canvis
també estan relacionats amb el projectes que estem portant a terme, alguns dels
quals ja es van iniciar en cursos anteriors com ara Treball cooperatiu i en grups,
Fem  mates,  Mschools, etc.  i  d'altres  com  el  de  convivència  i  mediació  es
començaran a aplicar en el 2015-16. 

L'educació  del  nostre  alumnat  l'entenem des  de  fa  molts  anys  com una tasca
compartida entre família, escola i entorn.  És per aquest motiu que hem potenciat
les  cotutories  facilitant  el  seguiment  i  l'orientació  dels  alumnes  així  com  el
contacte i el traspàs d'informació amb les famílies. La coordinació entre la família
i l'escola és del tot necessària per mantenir una coherència educativa entre el que
els vostres fills fan al centre i el que feu a casa.

Intentarem, entre tots, seguir amb aquest èxit educatiu del darrer curs on el
100% dels alumnes va aprovar la selectivitat i 2 alumnes van obtenir una menció
especial.

 

Us desitgem un bon curs escolar.

La direcció
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02 NOVETATS

El treball de síntesi versa sobre “Solidaritat”. La  solidaritat és un  sentiment de
pertinença  a  un  mateix  conjunt  que  fa  paleses  les  obligacions  entre  els  seus
membres, sobretot pel que fa a l'ajuda mútua. S'acostuma a associar la solidaritat
amb un  valor que mou les persones a intentar compensar les injustícies socials
afavorint  els  més  pobres.  Es  canalitza  sobretot  a  través  de  les  accions  de
voluntariat, les ONG i similars.

L’objectiu d’aquest treball de síntesi és concienciar l’alumnat dels problemes del 
nostre entorn i cóm ells mateixos poden aportar el seu granet de sorra. 

Per  poder  conèixer  quines  activitats  es  realitzen  al  nostre  poble  els  alumnes
preparen a l’institut actuacions que després interpreten a les residències d’avis i
àvies del poble, també promovem la recollida de menjar per al banc d’aliments i
participem en xerrades informatives sobre diferents aspectes relacionades amb
malalties i/o voluntariat.

Les matèries optatives també són noves.

Bloc 1r quadrimestre 2n quadrimestre

Franja  Llengües Français niveaux 1

Franja de ciències i 
tecnologia

Projecte de ciències (CTM)
«Transmissions i codificacions»

Projecte de ciències (CTM)
«Transmissions i 
codificacions»

Franja de consolidació Cultura clàssica Emprenedoria i orientació

Emprenedoria i orientació EF

Anglès ( A journey to the centre of 
English)
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03 PROJECTES DE CENTRE

PROJECTES D'INNOVACIÓ I MILLORA

 PILE: Projecte d'impuls de les llengües estrangeres. A 3r d'ESO fem 1h
cada dues setmanes a biologia i geologia.

 TREBALL COOPERATIU i TREBALL EN GRUP. Vam començar el curs 2013-
14 i continuarem enguany. Tots els nivells.

 PROJECTES EUROPEUS: Continuem amb el projecte  Go-Lab, d'utilització
de laboratoris virtuals. 

 ATENCIÓ  A  ALUMNAT  AMB  DIFICULTATS:  Hi  ha  desdoblaments,
reforços (PIM) i PI (plans individuals) a tots els nivells d'ESO.

 PROJECTE SINGULAR RIERA. Projecte per alumnes que presenten més
dificultats d'aprenentatge. Inclou una estada formativa en empreses de 10
a  12  hores  setmanals.  Dirigit  a  alumnes  de  3r  i  4t  d'ESO  i  amb  la
col·laboració de l’Ajuntament. 

 CONVIVÈNVIA  I  MEDIACIÓ:  És  la  més  extensa  de  les  novetats  amb
col·laboració de l’ajuntament. Hem format un equip de mediació constituït
per alumnes i professors per intervenir en els conflictes més quotidians del
centre. 

 PROJECTES  A  L'AULA:  Participem  com  a  escola  pilot  en  el  programa
Impulsem la Robòtica, de tecnologia de quart d'ESO (per invitació del Dept
d'Educació), i al mschools, a informàtica de quart d'ESO, sobre programació
de mòbils. 

 ROBÒTICA I PROGRAMACIÓ. Dirigit a tots els alumnes de l'ESO. Es fa en
activitats extraescolars. Participem a la First Lego-League

 POTENCIEM LES CIÈNCIES: Concurs FEM MATES i PROVES CANGUR
 PLA DE LECTURA. Una hora setmanal.
 REVISTA DIGITAL. Pot participar qualsevol alumne. 
 FEM RÀDIO. Programa mensual que es fa des de fa dos anys. Els alumnes

preparen  entrevistes  i  fan  resums  de  notícies.  La  gravació  és  a  Radio
Arenys de Munt i l'emissió és un cop al mes (1r dijous del mes a les 19.30h)

PROJECTES D'EMPRENEDORIA.

● EDUCACIÓ FINANCERA. Xerrades i tallers dirigits a alumnes de 4t d'ESO
● LA NOSTRA EMPRESA. Treball de síntesi de 4t d'ESO .
● JUNIOR ACHIEVEMENT. Creació de miniempreses. 1r de batxillerat.
● ESTADA A L'EMPRESA. Matèria de modalitat del batxillerat.
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PROJECTES D'ENTORN

● EXTRAESCOLARS: Segueixen la dansa, l’anglès, el  reforç, i  la robòtica i
programació. Tots els nivells.

● ESCOLA  VERDA:  Hi  ha  un  grup  de  professors,  majoritàriament  del
departament de ciències, que s'encarregarà d'engegar-lo al llarg del curs.

● REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT. Projecte impulsat per l'associació
de pares i mares.

● CIVISME I SEGURETAT EN XARXES SOCIALS. Per a alumnes i pares de
1r d'ESO.

● EDUCACIÓ VIÀRIA. 1r, 2n i 3r ESO
● SOLIDARITAT. 3r d'ESO
● CONSUM RESPONSABLE. 4t ESO
● PROJECTE SALUT I ESCOLA.  Tots els cursos. 
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04 CURRÍCULUM
          

Matèries 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Llengua catalana 3 3 3+1 3
Llengua castellana 3 3 3+1 3
Llengua estrangera 3 3 3 4

Matemàtiques 3 3 4 4
CCNN: biologia i

geologia
3 3 2

CCNN: física i química 2
CC. socials 3 3 3 3
Ed. Física 2 2 2 2
Tecnologia 2 2 2

Ed. visual i plàstica 2 3 2 (0)
Música 2 - -

E. eticocívica 1

Religió / Cultura i
valors ètics

1 2 1 -

Matèries específiques 2 2 2 9
Tutoria 1 1 1 1

Treball de síntesi (1) (1) (1) -
Projecte de recerca (1)

Total 30 30 30 30
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05 HORARI

 
L'horari del centre serà continuat al matí de 8 a 14:40h. amb dos patis de 20' 
cada dues hores.

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

8-9h. Franja 1 Franja 1 Franja 1 Franja 1 Franja 1

9-10h Franja 2 Franja 2 Franja 2 Franja 2 Franja 2

Pati de 20'

10:20-11:20 Franja 3 Franja 3 Franja 3 Franja 3 Franja 3

11:20-12:20 Franja 4 Franja 4 Franja 4 Franja 4 Franja 4

Pati de 20'

12.40-13:40 Franja 5 Franja 5 Franja 5 Franja 5 Franja 5

13:40-14:40 Franja 6 Franja 6 Franja 6 Franja 6 Franja 6

15:30-17:30
Activitats complementàries

RESUM D'OFERTA D'ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Activitat Descripció Horari Preu

Anglès Speaking, writing and 
listening (grup  ESO)

Dm-Dj 15:30-16:30 
i 16:30-17:30

28€/mes

Anglès Preparació B1 (batxillerat) Dj 15:30-17:30 gratuït

Robòtica Treballs amb robots. 
Participació a la Lego-
League

Dll 16-17:30 8€/mes

Repàs general Dirigit per alumnes de 4t   

d'ESO i  de batxillerat
De dilluns a dijous 
15:30-17:30

6€/hora

Balls i 
coreografies

Dirigit per l'Eva Navarro Dj de 16:15-17:15 12€/mes

Expressió amb
l'art

Dirigit per Lluïsa Salvanyà Dj de 16:30 a 18:00 12€/mes
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06 EQUIP DOCENT

MATÈRIA 3rA 3rB 3rC PIM

Català Montse Pujol Lluïsa Costa

Castellà Teresa Corpas Joan Manel Cruz

Anglès Maribel Boix Begoña Tabernero

Matemàtiques Neus Barris Camil Peris
CCNN(biologia) Joan Gahete
CCNN(física) Agnès Molons

CCSS Teresa Torras Juanjo Pérez
Educació física Neus Ayuso  Ester Arranz
Tecnologia Carles Amat

Música Olga Valenzuela

Ètica Xavi Luque Teresa Torras Xavi Luque

Tutor/a Carles Amat Juanjo Teresa Corpas

Cotutor Teresa Torras Maribel Neus Barris

INST.  Domènec PerramonTorrent d'en Terra, s/n - 08358  Arenys de Munt  Tel:  93-795-13-33 / 93-793-90-75  Fax: 93-795-03-84
 e-mail: a8034187@xtec.cat             http://www.dperramon.cat                         9



07 CALENDARI ESCOLAR 2015-16

INST.  Domènec PerramonTorrent d'en Terra, s/n - 08358  Arenys de Munt  Tel:  93-795-13-33 / 93-793-90-75  Fax: 93-795-03-84
 e-mail: a8034187@xtec.cat             http://www.dperramon.cat                         10



08 ORIENTACIÓ PERSONAL I ACADÈMICA:ACTUACIÓ TUTORIAL

El tutor/a  s'encarregarà de fer el contingut de les classes de tutoria, també és 
el responsable de les seves classes (segons l'especialitat), en total entre 4-5 
hores lectives a la setmana, facilitant d'aquesta manera el seguiment del grup i 
dels alumnes.

Des del curs 2013-14 hem creat la figura del cotutor. El seguiment individual el 
farà el tutor/a i el cotutor/a, és a dir, es distribuiran els alumnes al 50%.
 
Temes d'acció tutorial a 3r d'ESO

OBJECTIUS ACCIONS 

Orientació 
acadèmica ,  
personal i  
professional de 
l'alumnat

1. Entrevista personal (2 cops al curs)
2.  Projecte de convivència: drets i deures dels alumnes 
3. Orientació elecció matèries específiques de 4t d'ESO.
4. Orientació acadèmica i professional de l'alumnat a partir dels 16.
5.  Educació Viària:

• Taller policia local
• Xerrada: “Conseqüències dels accidents de trànsit” (Institut Guttmann)
• Sessió teòric-pràctica de SCT

6. Treball en valors:  
• Programa de diversitat (“El prejudicis i els estereotips”, “Els conflictes i la seva 

resolució” i “Habilitats de comunicació” )
• Solidaritat (crèdit de síntesi)

7. Programa salut-escola:
• Sexualitat Taller “Prevenir per gaudir” (Sida Study)
• Joventut i igualtat de gènere:L'amor existeix?
• Alimentació saludable 
• Prevenció de consum de substàncies addictives: “No em ratllis”  (teatre social)

8.       “Un cop d'ull al consum”

Cohesió i 
dinamització del 
grup classe

1. Sortida inicial i final de tutoria.
2. Elecció i paper del delegat i subdelegat.
3. Formació i valoració del grup de reforç.
4. Resolució de conflictes.
5. Coneixement dels membres del grup  i activitats dinamitzadores 

Coordinació  de 
l'equip docent

1. Reunions d'equip docent per analitzar i coordinar.
2. Reunions avaluació. 
3. Fitxa de traspàs d'informació individualitzada.

Comunicació 
entre el centre i 
les famílies

1. Reunions pares i mares (inici de curs)
2. Comunicacions als pares dels retards, les faltes d'assistència i 

d'altres (agenda, mail o telefònic)
3. Lliurament d'informes (preavaluació i avaluació)
4. Entrevistes amb les famílies (dos cops al curs)

Col·laboració en 
aspectes 
organitzatius del 
centre

1. Reunions periòdiques tutor-coordinació.
2. Dinamització de les eleccions dels representants del C. Escolar.
3. Dinamització de la jornada esportiva , de Carnestoltes i de Sant 

Jordi
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09 XERRADES, ACTIVITATS I SORTIDES.

Sortides generals:

• Sortida inicial de tutoria
• Estada lingüística a Anglaterra (1 setmana)
• Estada lingüística al sud de França (2 dies)

Sortides específiques per matèries:
A concretar
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