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ESO 

El Cairat, centre viu i plural que es caracteritza per: 

- Acció tutorial individualitzada i col·lectiva 
- Grups reduïts per atendre la diversitat en les àrees instrumentals: Llengua 
catalana, castellana i Matemàtiques. 
- Desdoblaments en llengua anglesa per facilitar l’aprenentatge de la llengua 
oral. 
- Tècniques d'estudi a 1r i 2n d'ESO 
- Equip de mediació de conflictes 
- Integració de les TAC a les àrees curriculars 
- Participació en concursos literaris, artístics i científics. 
- Revista del centre: Fes-te-la Teva. Equip redactor i repòrters format per 
alumnat de 3r d'ESO. 
- Programa setmanal de ràdio: radioEscairats 
- AMPA 
-  Associació Esportiva: Activitats extraescolars 
 
En aquesta etapa volem que el nostre alumnat aprengui els coneixements i 
adquireixi les competències necessàries i bàsiques per a tot tipus 
d’aprenentatge posterior i a la vegada li volem transmetre aquells valors 
imprescindibles per viure dignament en societat: esforç, solidaritat, 
tolerància, respecte a les persones i també a l’entorn material… 
Creiem en la diversitat d’alumnes, en el tractament personalitzat, i en 
l’atenció a aquells que tenen més dificultats (a la pròpia aula, en grup petit, o 
atesos per personal específic a la SIEI), com a aquells que poden fer una mica 
més que els seus companys, mitjançant l’aprenentatge en anglès o francès, o 
plans específics, amb activitats d’ampliació a la mateixa aula o fora d’ella. El 
currículum d’educació secundària obligatòria està organitzat. 
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 Disseny curricular 1r, 2n i 3r ESO 

Distribució d’hores setmanals de les diferents matèries 

(*)L’hora de cultura i valors ètics la imparteix el tutor/a 

A la part optativa del currículum, oferim la possibilitat de: 

Llengua francesa durant tota l’ESO. 
Grup teatral a l'ESO: optativa de teatre. 
Revista Fes-te-la Teva. 
Programa de ràdio EsCairats. 
Optativa de fotografia a 3r ESO. 
Matèries per aprofundir en projectes d'investigació. 
Informàtica. 
 

El Treball de Síntesi de 1r a 3r d'ESO l'organitzem de manera intensiva al llarg 
d'una setmana, cada curs. A 1r i 2n d'ESO, una part d'aquest treball la realitzen 
en una casa de colònies 

A 1r d'ESO el tutor/a de grup està un mínim de 8 h setmanals amb el seu 
alumnat amb la finalitat de facilitar la seva integració en el nou context 
educatiu i en la dinàmica del centre.  A més, sempre que és possible, el tutor/a 
de 1rESO es manté a 2n ESO. 

CURRICULUM de 1r a 3r d'ESO 
Matèries 1r ESO 2n ESO 3r ESO 
Català 3 3 3 
Castellà 3 3 3 
Anglès 3 4 3 
Matemàtiques 3 4 4 
Biologia i Geologia 3 -- 2 
Física i Química --- 3 2 
Ciències Socials 3 3 3 
Educació Física 2 2 2 
Visual i Plàstica 2 -- 2 
Música 2 2 -- 
Tecnologia 2 2 2 
Religió o cultura i valors è𝑡𝑖𝑐𝑠(∗) 1 1 1 
Matèries  optatives  2 2 2 
Tutoria 1 1 1 
TOTAL de hores setmanals 30  30  30  
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 Disseny curricular 4t ESO 

Distribució d’hores setmanals de diferents matèries 

Matèries 4t ESO  

Català 3 

Castellà 3 

Anglès 3 

Matemàtiques 4 

Ciències Socials 3 

Educació Física 2 

Optatives 10 (a)  

Religió o cultura i valors ètics 1 

Tutoria 1 

Projecte de recerca (b) 

TOTAL 30 
 

Matèries optatives de 4t ESO 

Biologia i geologia 
Física i Química  
Llatí 
Tecnologia  
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (Informàtica) 
Emprenedoria 
Educació Visual i Plàstica 
Música 
Segona Llengua Estrangera: Francès 
Reforç i ampliació 

 

 

a) Al tercer trimestre s'organitza una reunió amb les famílies per presentar el 
currículum de 4t i explicar l'organització de les matèries optatives. L'alumnat rep ajut 
del tutor/a i a partir de l'oferta i de les condicions d'organització del centre escollirà les 
matèries. Tres optatives de 3h/setmanals. 1 hora per contribuir a l’assoliment dels 
objectius de curs. 
 
b) El projecte de Recerca de 4t d’ESO l'organitzem de manera intensiva al mes de juny. 

 
El institut El Cairat organitza les diferents mesures de suport a l'aprenentatge: 
generals, específiques  i extraordinàries  d’atenció a la diversitat especificades 
per tal d’afavorir la millora de l’aprenentatge a l’alumnat en cada cas, com per 
són: Personalització dels aprenentatges Mesures organitzatives flexibles, 
Mesures d’atenció tutorial específiques El suport del professor/a d’orientació 
educativa PIM: programes intensius de millora, PDC (programes de 
diversificació curricular), SIEI (suport intensiu a l’educació inclusiva), … 
 

 

Centre adherit a la xarxa d’escoles per la sostenibilitat de Catalunya (XESC). 
La comunicació amb les famílies via web i correu electrònic. 

 


