
 

                                                                                                                             

L'horari marc serà de 8.00 a 14.40. 
 

 
 
ELS TREBALLS PERSONALS 
 
L'alumne decideix què és el que vol fer durant les hores de Treball Personal. Tots els 
divendres a tutoria, els alumnes escriuen en una pissarra què és el que volen fer la 
següent setmana durant aquestes hores: Pot ser mates, català, castellà, anglès, .. però 
també pot ser escacs, informàtica, geografia, revista, ò enigmes interactius. Això vol dir 
que el/la tutor/a d'aquest grup té un conjunt d'alumnes a l'aula on tothom està fent una 
cosa diferent, respectant els seus interessos i motivacions, respectant els seus ritmes 
d'aprenentatge. 

 
ELS PROJECTES 
 
Hem fet desaparèixer les matèries de Socials, Naturals i Tecnologia de l'horari de 
l'alumne. En comptes d'aquestes tres matèries, apareix una altre matèria nova que es diu 
projectes. A dins de projectes relacionem els continguts de diferents matèries amb 
l'objectiu d'obtenir un producte final que pot ser una joguina, un peça de roba, un servei ò 
la planificació d'un viatge. D'aquesta manera, els alumnes aprenen els continguts des 
d'una visió molt més pràctica. Treballen en grup de 4 alumnes amb l'objectiu comú 
d'obtenir el millor producte final possible. No tenen examen. L'avaluació és diària. Al final, 
fan un treball escrit del projecte i una presentació oral. 

 
L'ORDINADOR PORTÀTIL 
 
L'ordinador portàtil es converteix en una eina de treball imprescindible per la realització de 
projectes, a més del treball diari de l’alumne a classe i a casa. 
 
En comptes de destinar els diners a comprar llibres, les famílies els destinaran a la 
compra d’un portàtil. Qui compra el portàtil és la família. Això vol dir que el propietari i 
responsable del portàtil és l’alumne. És la seva eina de treball. El portàtil dona un ventall 
de possibilitats molt més àmplies que el llibre: podrà buscar informació per internet, podrà 
crear presentacions, vídeos, documents que després podrà imprimir, etcètera. I, el que és 
més important, treballarà la competència digital, imprescindible avui dia. 
 
Amb l'ordinador portàtil accedirem al moodle, una plataforma educativa que substitueix els 
llibres.  
 
Podem accedir al moodle des d'aquí: http://agora.xtec.cat/iesbadia/moodle/  
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PREINSCRIPCIÓ ESO 2016/2017  
 
 
1- Calendari Preinscripció 1r ESO i nous alumnes : 
 

• Presentació de les sol·licituds i documentació de preinscripció: 30 de març al 7 
d’abril   

• Llistat provisional amb barem: 15 d’abril  
• Reclamacions: 15 al 20 d’abril  
• Llistat amb barem definitiu : 25 d’abril  
• Llistat d’admesos definitiu: 20 de maig  

 
Documentació que cal presentar en la preinscripció: 
 
• Sol·licitud de preinscripció complimentada i signada 
• Original i fotocòpia del llibre de família  
• Original i fotocòpia del DNI dels pares/tutors i de l’alumne/a si el té 
• Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l’alumne/a 
• Tota documentació relativa als criteris de barem:  

- Existència de germans/pares que estudiïn/treballin en un centre adscrit 
- Beneficiari d’una renta mínima d’inserció 
- Certificat de discapacitat de l’alumne/a/pares/germans 
- Família nombrosa o monoparental 
- Malaltia crònica de l’alumne 
- Alumnes que tinguin pares/germans/tutors que hagin estudiat en el centre on es 

presenta la sol·licitud 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/ensenyaments_obligatoris/  
 

 
2- Calendari Matrícula : 
 

• Període de matriculació: 13 al 17 de juny  
• Cal recollir la documentació a secretaria 

 
Documentació que cal presentar en la matrícula: 
 
• Resguard de pagament amb el nom i cognoms de l’alumne/a i el codi MAT01 a 

l’hora de fer l’ingrés 
• Fotocòpia del carnet de vacunes 
• Autoritzacions complimentada i signada conforme a imatge/sortides/protecció de 

dades 
 
 


