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Què estudiaran? 
Currículum, les matèries i la càrrega horària 

Desdoblaments: grups heterogenis 

Optatives, oferta de centre 

Treball de Síntesi 

 

Per fer el seguiment del curs 
Tutoria 

Comunicació, agendes 



Organització del curs 
Horari 

Horari Educació física 

Calendari 

Primer dia de curs 

 

Cal saber-ho 
Cap d’estudis: disciplina i assistència 

Secretaria: quotes i pagaments 



Curs 2017-18 



CURRÍCULUM 

Llengua catalana i literatura (3h) 

Llengua castellana i literatura (3h) 

Llengua estrangera: anglès (3h) 

Matemàtiques (3h) 

Ciències de la naturalesa: 

     biologia i geologia (2h + 1h) 

Ciències socials: 

     geografia i història (3h) 

Tecnologies (1h + 1h) 

Educació física (2h) 

Educació visual i plàstica (2h) 

Música (2h) 

Religió/cultura i valors ètics (1h) 

Optativa: 

Eines TIC, Llengües i Alemany (2h) 

Tutoria (1h) 

Treball de síntesi 



DESDOBLAMENTS 

•  Desdoblaments en les matèries lingüístiques: 

    Català, Castellà i Anglès. 
     (Grups heterogenis: estructures comuns, continguts específics, skills) 

•Desdoblaments a matemàtiques. 

    (Grups heterogenis) 

•  Desdoblaments a ciències (laboratori) 

 

•  Desdoblaments a tecnologia (taller) 



Optatives 

Mira què et dic 

 

Eines TIC 

 

Introducció a l’alemany 

Cultura i valors 

 

-Cinema i realitat 

-Cultures del món 

 

 

Religió 



Treball de síntesi 
Setmana del  8   al  12  d’abril de 2019 

 
Fora del centre: Camp  d’Aprenentatge de la Noguera 

 

 

 

 

 

 

 

Reunió informativa uns 15 dies abans 



Treball de síntesi 
Setmana del  8   al  12 d’abril de 2019 

Al centre: Descobreix-te! 
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Tutoria 
Tutor del grup 

 

És el coordinador de les 

actuacions de l’equip de 

professors. 

 

Condueix les activitats 

de tutoria de grup.    

Tutor individual 

 

Té contacte directe amb: 

 cada alumne i les famílies. 

 

 

Disposa d’un horari de 

visita.   

Reunió d’inici de curs: primer contacte amb els tutors 



COMUNICACIÓ 
 

 Agenda escolar 

 

 Trucada o correu electrònic 

 

 Butlletins de Notes 

 

 Pàgina Web, twitter, instagram 

http://agora.xtec.cat/sesserradenoet/ 





Curs 2018-19 



 

8:15h – 14:45h 
2 Esbarjos 

 

 1r i 2n d’ESO    3r i 4t ESO 

10.35h – 10,50h (15’)   

12.40h – 12.55h (15’)  11.30h – 12.00h (30’)   

 

 

HORARI 



  Horari EDUCACIÓ FÍSICA 
Es realitza al Pavelló d’Esports 

 

Els alumnes de Berga van directament  

  al Pavelló o marxen cap a casa 

 

Els alumnes de transport 

  els deixa a la rotonda o 

  retornen a l'institut per  

  agafar el bus 
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08:15h – 10:15h 

12.55h - 14-45h 

  



 

 

 

CALENDARI 
Inici  del curs: 

       12 setembre de 2018 

 

Vacances de Nadal: 

       del 22 de desembre 2018 al 7 de gener 2019 

 

Vacances Setmana Santa: 

        del 13 al 22 d’abril de 2019 

 

Final del curs: 

         21 de juny 2019 

 

Festes de lliure disposició: 

  

2 de novembre de 2018 

 

7 de desembre 2018 

 

21 de juny 2019 

Festes locals: 

 

25 d’abril de 2019 

 

20 de juny de 2019 



El primer dia de curs 

Aquest dia s’entregarà el pack centre: carpeta, agenda, 

embolcall reutilitzable (esmorzar) i samarreta 

12 de Setembre a les 8:15h a l’Institut 

Material  que han de portar 

 

Estoig amb material escolar 

Fulls blancs o quadriculats 

Ordinador portàtil 

      

Què farem? 

 

Rebuda de l’alumnat 

Primera sessió de tutoria 

Jornada d’Inici de Curs 

Primeres classes 
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Cap d’estudis 

 Parlem per entendre’ns: 
Mediació i comissió de disciplina 

• Assistència obligatòria 
      Justificació de faltes 



Secretaria 
1.Carta pagament inici de curs. 

•Quota de material didàctic: 150 € 

(llicències dels llibres digitals, llibre d’anglès, piscina, recursos 

informàtics i material de suport)   

(carpeta, agenda i samarreta). 

1.Carta de pagament de sortides, activitats programades des d’inici 

de curs. 

•Autorització 

2.Carta de pagament del Treball de Síntesi. 

•Autorització 

3.Préstec de portàtils en cas de reparació. 



Què faré per aconseguir-ho? 

 

Quins són els 

meus propòsits? 

Què n’espero del 

nou curs? 

Curs de 1r d’ESO 

2018 -2019 



Bon estiu! 

Ens trobem el 12 de setembre 



 CARACTERÍSTIQUES PORTÀTIL 
 
-Memòria RAM 4GB (mínim). 

-Disc dur de 128GB (mínim). 

-Sistema operatiu: Windows 10 professional amb els 

connectors per a objectes Flash, Java i Silverlight. 

-Connexió amb dispositius externs: 

2 ports USB, un d’ells com a mínim tipus 3.0.   

Sortida de vídeo HDMI i/o VGA. 

Sortida d'auriculars. 

 

 
 


