
 

 

 

SEGONA CONVOCATÒRIA D’ACCÉS AL GRUP D’AMPLIACIÓ 

CURRICULAR DE L’INSTITUT JOAN SOLÀ. CURS 2013-14. 

1. INFORMACIÓ GENERAL 

El Grup d’Ampliació Curricular està format per nois i noies de primer a quart d’ESO 

amb un bon expedient acadèmic i que estiguin disposats a treballar en projectes 

d’ampliació en anglès sobre temes humanístics i socials, i científicotècnics. 

1.1. ORGANITZACIÓ 

Els alumnes es distribuiran en dos subgrups. Cada subgrup es reunirà dues hores a la 

setmana: una d’elles per tractar temes d’especialitat i l’altra, per treballar l’anglès. 

Durant el segon quadrimestre, les especialitats que es treballaran són: 

 

 

Subgrup A 

Dimecres de 10:40 a 12:40h 

Subgrup B 

Dijous de 10:40 a 12:40h 

Especialitat 2n 

Quadrimestre 
Humanística i social Científicotècnica 

 

Si un/a alumne/a decideix formar part del grup d’ampliació ho ha de fer en el total de 

les hores, no es permetrà fraccionar o reduir l’horari proposat. 

Això suposarà que els alumnes no assistiran a dues de les seves classes ordinàries i 

que, per tant, s’hauran de fer responsables de posar-se al dia quan a continguts i feina 

(consultant-ho o bé als companys o al professorat respectiu). 

1.2. VALORACIÓ DE LA FEINA DELS ALUMNES D’AMPLIACIÓ 

Com a resultat de la feina feta, els alumnes tindran la oportunitat de concursar en 

premis de ciència a nivell nacional i s’estudiarà la possibilitat que es presentin a algun 

examen oficial d’anglès. 

A nivell de qualificacions acadèmiques, hi haurà una valoració positiva en la nota de 

les assignatures implicades, sempre i quan l’aprofitament del recurs sigui l’adient. 

2. NOMBRE DE PLACES I CRITERIS D’ACCÉS 

Hi ha 16 places per subgrup. Els criteris d’accés són els següents: 

·         Pla Individualitzat que recomani l’ampliació curricular 

·         Expedient acadèmic del primer trimestre del curs 2013-14 (nota mitjana de 8 

com a mínim) 

A les sessions d’avaluació es valorarà l’aprofitament que fan els alumnes del recurs i 

de la resta de classes i es decidirà sobre la seva continuïtat. 



 

 

3. PROCEDIMENT 

Per sol·licitar l’accés al Grup d’Ampliació caldrà omplir la pestanya adjunta i 

entregar-la a consergeria de l’Institut. 

Les sol·licituds rebudes es valoraran i posteriorment es publicarà una llista amb els 

candidats seleccionats segons la puntuació de l’expedient. En cas que hi hagi més 

sol·licituds que places, es publicarà una llista amb els candidats que romanen en llista 

d’espera. 

A partir d’aquest moment, els tutors es posaran en contacte amb les famílies que 

acceptin la plaça per signar el compromís acadèmic previ a l’inici de les activitats. 

FASE DATA 

Període de sol·licituds Fins el 29 de gener (inclòs) 

Publicació de seleccionats i llista d’espera 31 de gener 

Període d’acceptació i renúncia 3-7 de febrer 

Inici de les classes Setmana del 10 de febrer 

 

 

 

...................................................................................................................................... 

SOL·LICITUD D’ACCÉS AL GRUP D’AMPLIACIÓ CURRICULAR 2013-14 

En/Na........................................................................................................................ amb 

DNI.......................................... com a pare/mare/tutor legal de l’alumne 

.............................................................……de …. d’ESO ……, sol·licito que el meu fill/a 

entri a formar part del Grup d’Ampliació Curricular 2013-14.         . 

Torrefarrera, …… de ……………………………… de 2014 

Signatura 

 

 

Entregar a consergeria com a màxim el 29 de gener. 


