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Horari i Professorat

http://agora.xtec.cat/ieselsui/general/horaris-del
s-grups-classe-de-primer-deso-201718/

http://agora.xtec.cat/ieselsui/general/horaris-dels-grups-classe-de-primer-deso-201718/
http://agora.xtec.cat/ieselsui/general/horaris-dels-grups-classe-de-primer-deso-201718/


Atenció Famílies

Horari d’atenció: 
1r A dilluns, 12:30-13:30
1r B dijous, 12:30-13:30
1r C dijous, 1O:00-11:00
1r D dimecres, 10:00-11:00
1r E dijous, 11:30-12:30

Demanda d’entrevistes: @ / agenda / telèfon 
centre: 93 8444322



Currículum 1r ESO
Matèries comunes (28 h/setmana):
- Anglès (3 h)
- Biologia (2 h + 1 h*)
- Castellà (3 h)
- Català (3 h)
- Ciències socials (3 h)
- Cultura i valors ètics (1 h)
- Educació física (2 h)
- Educació visual i plàstica (2 h)
- Matemàtiques (3 h)
- Música (2 h)
- Tecnologia (1 h + 1 h*)
- Tutoria (1 h)

* Desdoblaments (½ grup):
Biologia (1h)
Taller de tecnologia (1h)

Optatives (2 h/setmana):

- Natació (piscina) (1 h)
- Estructures lingüístiques (1 h)



Normativa i Funcionament de Centre

Entrades i sortides:
● Dilluns a divendres de 8 a 14:30h (porta de baix, en cas

de portar bicicleta: porta principal)
El centre disposa de places per aparcar bicicletes.

● L’institut obrirà les portes 5 minuts abans de l’hora.

● L’alumne que arribi tard, a no ser que porti justificant,
podrà entrar a l’aula, però s’anotarà el retard i , si és
reincident, podrà ser sancionat.



Assistència i puntualitat:

●L’ assistència és obligatòria.

●Els alumnes no poden sortir del recinte escolar. Si es trobessin malament, 
s’avisaria a casa perquè els vinguin a buscar.

●Les famílies han de comunicar les absències dels seus fills i justificar-les

http://agora.xtec.cat/ieselsui/families/

●El centre trucarà els pares dels alumnes que no assisteixin a l’institut a primera 
hora del matí.

http://agora.xtec.cat/ieselsui/families/


Altres normes

● Hi ha material que no es pot portar a classe: Típpex líquid, retoladors 
permanents, desodorant d’esprai...

● No cal portar mòbils, qualsevol necessitat es pot trucar des de consergeria. Si 
el portessin, s’ha de fer-ne un ús adequat i el centre no se’n fa  responsable si 
es fa malbé o es perd.

● El professorat no pot donar cap mena de medicació.



Agenda:

●És l’instrument de comunicació entre l’institut i la família.

●L’alumne hi apuntarà tot allò que faci referència als seus estudis: deures, proves, 
lliurament de treballs i sortides

●Les sortides es poden consultar al calendari de la web  
https://sites.google.com/site/elsuisortidesiactivitats/home/

●Les famílies haurien de revisar-la periòdicament per millorar l’organització i la 
planificació de feines i proves.

●Cal portar-la tots els dies a classe.

https://sites.google.com/site/elsuisortidesiactivitats/home/


Calendari de Curs

http://agora.xtec.cat/ieselsui/linstitut/calendari-del-curs/
http://agora.xtec.cat/ieselsui/linstitut/calendari-del-curs/


Dates Claus
Octubre: Sortides EF i tutoria
Preavaluació (tutoria del 25 d’octubre, lliurament butlletins a l’alumnat)

Novembre: del 10 al 19 Setmana de la Ciència

Desembre: Div. 22 Lliurament butlletins 1a Avaluació

Gener: Dll. 8 inici classes

Febrer: Dv. 2 final matèries 1r quadrimestre
Dv. 9 Carnaval
Dll. 19, Dm 20 i Dx 21 SORTIDA ACTIVITATS DE NEU



Març: Dj. 22 Jornada Esportiva
Dv. 23 Lliurament butlletins 2a Avaluació

Abril: Dll. 23 Sant Jordi
Sortida Centre d’Estudis del Mar (Sitges)

Maig: 
Dij. 10 i Dv. 11 Cantata (*)
Dj. 17 Teatre SIEI (*)

Juny: Del Dx. 13 al Dx. 20 Treball Síntesi
Dv. 22 Sortida Final de Curs,
Dj 28 Lliurament butlletins 3a Avaluació

*Hi ha algunes dates i altres activitats/sortides
pendents de confirmar.

 



SORTIDES I ACTIVITATS

http://agora.xtec.cat/ieselsui/
https://sites.google.com/site/elsuisortidesiactivitats/home/


SORTIDA D'HIVERN, DE MUNTANYA I NEU, A LA CERDANYA

Lloc: Alberg Mare de Déu de les Neus. La Molina.
Dies: 19, 20 i 21 de febrer de 2018.
Cost: 278,00€ (preu per alumne i per un mínim de 65).
● 1r Pagament (bestreta): 125,00€, abans del 10/10/2017
● 2n Pagament: 153,00€ abans del 20/01/2018

CAL PORTAR EL RESGUARD DE PAGAMENT A LA BÚSTIA DE LA SECRETARIA DEL CENTRE
(IMPRESCINDIBLE PER CONFIRMAR LA RESERVA)

CONTACTE AMB EL PROFESSORAT ORGANITZADOR:
elsuicoordinaciosortides@gmail.com

https://sites.google.com/site/elsuisortidesiactivitats/1r-d-eso


GRÀCIES PER LA 
VOSTRA ATENCIÓ


