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Equip Directiu 
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Currículum 
MATÈRIES. DISTRIBUCIÓ 

 

• MATÈRIES COMUNES 

• MATÈRIES OPTATIVES 

 

DESDOBLAMENTS 

 

 TECNOLOGIA 

 CIÈNCIES NATURALS 

 ANGLÈS 



Matèries 
Comunes: 

Llengua catalana i literatura      3 h 

Llengua castellana i literatura    3 h 

Llengua anglesa                       3 h 

Matemàtiques                         3 h 

Ciències de la naturalesa          3 h 

Ciències socials, geografia i història  3 h 

Educació física      2 h 

Educació visual i plàstica    2 h 

Tecnologia     2 h 

Música     2 h 

Ètica/Religió     1 h  

Tutoria      1 h 

Optatives      2 h 

  

 

 



        Optatives 

 
Primer Trimestre 

 
Segon trimestre 

 
Tercer trimestre 

Piscina Piscina Piscina 

Francès 1 (Iniciació) Francès 1 (Iniciació) Francès 1 (Iniciació) 

Club de lectura Club de lectura Club de lectura 

Fem música! Fem música! Fem música! 

Tècniques d’estudi Tècniques d’estudi Tècniques d’estudi 



Laboratoris 
Un dia a la setmana es fan pràctiques als 
laboratoris de: Ciències Naturals, Física i 
Química, Tecnologia i Laboratori d’Idiomes. 

Tecnologia 



Treball de síntesi 
 Recull de coneixements de primer 

“Badalona oberta al mar” 

 Optativa: Piscina (2 trimestres) 



  

Horari  dilluns dimarts dimecres dijous divendres 

8:15 a 9:15 

9:15 a 10:15 

10:15 a 11:15 

11:15 a 11:45 

11:45 a 12:45 

12:45 a 13:45 

13:45 a 14:45 

15:15 a 16:15 

16:15 a 17:15 

OPTATIVA CONSERVATORI ESTUDI 

Horari  



Tria d’optatives 
2 trimestres de Piscina i 1 trimestre al centre. 

Cal numerar-les de l’1 al 4. 

 



Horaris adaptats per als alumnes que cursen ESO/ 
Batx i música 

 

Coordinació amb el Conservatori de Música de 
Badalona 

 

Convalidació de matèries optatives i/o música 

(1rESO: Matèria de música i optativa en un dels trimestres) 

 

Jornades conjuntes Conservatori-Institut 

Simultaneïtat estudis musicals 
Centre de referència del Conservatori  



Simultaneïtat estudis musicals 
Passos a seguir 

1. Omplir la sol·licitud oficial, disponible a 
secretaria i a la pàgina web del centre (Info 
Pares) 

 

2. Adjuntar-hi el certificat de l’escola de 
música o conservatori. 

 

3. Entrar els dos documents per registre a 
secretaria el dia 1 de setembre. 

 

 



Agenda escolar 
 Eina pedagògica de planificació.  
 

Responsabilitat de l’alumnat però serveix a 
l’alumnat, a la família i al professorat. 
 
 Mitjà de comunicació entre la família i el 
centre. 
 

Altres mitjans disponibles: telèfon i tutorial. 
 
 Té un recull d’informació general i de 
normativa. 
 

 
 
 

 

 

 

 



Convivència 

La Comissió de convivència és l’encarregada 
de vetllar pel compliment de la normativa 
interna del centre. 

 

Està formada per un pare/mare, 
professorat i alumnat del Consell Escolar, així 
com dos membres de l’equip directiu. 

 

Importància de la carta de compromís. 
 



Ordre intern 
  

 Assistència obligatòria amb control rigorós. 

       En cas de no assistència: 

  1) S’ha de trucar al centre per avisar. 
  2) Presentar justificant al tutor en tornar. 

 Informació a les famílies: 

           1) SMS al mòbil dels pares. 
           2) Programa tutorial amb codi per a la família. 
 
 Sortides en horari lectiu: 

 
 1) L’alumnat de 1r i 2n no pot sortir sol, cal que els 

reculli un familiar major d’edat. 
 2) A l’hora del pati tot l’alumnat es queda al jardí, a 

les pistes o a la biblioteca. 
 

 
 

 



 Prohibició de fumar en TOT el recinte. 
 

 Mòbils i altres aparells electrònics: 
 

 No estan permesos. Quedarà retingut al centre 
i serà lliurat a la família en un termini no 
inferior a les 48h.  

 En cas de reincidència, es quedarà retingut al 
centre una setmana. 

 
 Vestuari: 
 

Cal vestir adequadament.  
No es pot dur el cap cobert. 

 
 

 
 

 

 

Ordre intern 



Inici de curs 

  Dijous 1 de setembre 

 Lliurament de la tria d’optatives. 

 Lliurament del comprovant del pagament. 

Lliurament de la sol·licitud de convalidació musical. 

 

  Dimarts 13 de setembre 

 Recepció de l’alumnat: grups, horari, revisió de la  

tria d’optatives i agendes.  

 Hora de convocatòria a consultar a la pàgina web. 

 

  Dimecres 14 de setembre 

 Inici de les classes. 
 



Tota la informació a 
 
  

 www.iesalbeniz.info 
 

http://www.iesalbeniz.info/

