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L’any vinent començaràs l’ESO. Segur que tens molts de dubtes. En 
aquesta petita guia intentarem resoldre-te’ls. 

1. Quines matèries cursaràs? 
 

Llengua catalana: 3h. 
Llengua castellana: 3h. 
Matemàtiques: 3h. 
Anglès: 3h. 
Ciències Naturals: 3h. 
Ciències Socials: 3h. 

Tecnologia: 2 h. 
Educació Física: 2h. 
Música: 2h. 
Educació Visual i Plàstica: 2h. 
Mat. específica. Projectwork: 2h.* 
Religió o Cultura i valors ètics: 1h. 
Tutoria: 1 hora 

* La matèria específica a primer es comuna a tots els alumnes. 
L’anomenem Projectwork i es un treball per projectes i col·laboratiu. 

2. Vull cursar Religió. Què he de fer? 

L’opció de cursar Religió es pren en fer la preinscripció per a tota 
l’etapa. Tot i això, els pares dels alumnes podran modificar l’opció 
abans de l’inici de cada curs. La rectificació ha de ser comunicada 
per escrit a la Direcció durant el darrer trimestre del curs anterior. 
Si no optes per Religió, cursaràs Cultura i valors ètics. 

3. És important l’assoliment de les competències bàsiques per a 
començar l’ESO ? 

Sí, és molt important. Sobretot ens fixem en els resultats de les 
competències bàsiques. A tots aquells alumnes que no tinguin 
assolida alguna d’aquestes competències fonamentals se’ls 
facilitaran mesures d’atenció a la diversitat. 

4. Vaig al Conservatori o a Escoles Municipals de Música. Puc 
convalidar l’assignatura de Música? 

Sí. A principi de curs hauràs de demanar a la Secretaria del centre 
l’imprès de sol·licitud de convalidació. D’aquesta manera, podràs 
convalidar tots els cursos Música i/o altres matèries específiques o 
optatives. 

5. Quin horari tindré? 

L’horari és de 8.15 a 14.45 de dilluns a divendres. En total són 30 
hores de classe setmanal. 

6. Notaré el canvi respecte a l’escola? 

Aquest horari et permetrà tenir les tardes lliures per a descansar, 
estudiar o realitzar activitats extraescolars. Però has de tenir en 
compte dues coses molt importants: anar a dormir aviat i esmorzar 
bé. El teu cos comença a experimentar grans canvis físics i 
psicològics i necessitaràs molta energia per afrontar-los. 



7. Fins ara he tret bones notes. Seguiré així? 

Dependrà del teu esforç i de la teva organització de l’estudi. 
Pensa que caldrà que t’acostumes a un major nombre de 
professors, que coneixeràs altres maneres de treballar i que els 
cursos superiors sempre plantegen nous reptes. Però no 
pateixes! T’ajudarem tant com podrem. I si no sols treure bones 
notes, pensa que aquí tens una nova oportunitat ja que 
comences de zero. Aprofita-la! 

8. I si no m’acostumo o em sento perdut o perduda? 

No t’amoïnes! A principi de curs un tutor junior (un alumne o 
alumna d’un curs superior) t’ajudarà a moure’t per l’ institut, 
t’aconsellarà, et guiarà... Això facilitarà la teva integració al 
centre. A més, el teu tutor o tutora del curs també atendrà tots 
els teus dubtes. 

9. I si tinc mala conducta, què pot passar? 

Durant les primeres tutories t’explicaran les normes de  
l’institut. En el nostre Projecte de Convivència estan també les 
NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre), les 
quals parlen dels drets i els deures de tota la comunitat 
educativa. 

En aquest document també hi consten, per descomptat, les 
sancions. És fonamental conèixer-les i no cometre mai cap falta 
de RESPECTE cap a ningú. Aprèn bé la normativa de l’institut pel 
que fa a l’ús del mòbil. 

10. Puc fer alguna cosa aquest estiu per preparar-me per al 
curs vinent? 

Sí. Si no tens les competències bàsiques ben assolides, el teu 
tutor de Primària et donarà les tasques corresponents. 

11. Aplicarem les noves tecnologies? 

Sí. Hauràs de fer servir l’ordinador a casa i a classe. Tindràs una 
adreça personalitzada de correu electrònic corporatiu 
(nom.cognom@institutroquetes.cat). 

Les noves tecnologies no tenen alternativa ni volta enrere i la 
competència digital és indispensable en la societat actual. Per 
això forma part de l’aprenentatge diari. No obstant això, cal 
tenir clar que n’hem de fer un ús, no un abús i que algunes 
conductes ens poden posar en perill. 

12. Què és el servei de mediació? 

El servei de mediació és una eina de resolució pacífica dels 
conflictes mitjançant l’acord, la reflexió i el diàleg. 
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DATES DE PREINSCRIPCIÓ CURS 20-21: 

Telemàticament el 13 al 22 de maig de 2020 (opció recomanada) 

Presencialment i amb cita prèvia del 19 al 22 de maig de 2020 

 
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: 

 

• Full de preinscripció, degudament emplenat. 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a, NIE o passaport 
• Original i fotocòpia del Llibre de família complet o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne 

o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. 

• Original i fotocòpia del DNI, passaport, NIE del pare i de la mare o tutors legals. 

• Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions o certificat mèdic oficial o carnet de salut on 
figurin les dosis de vacuna i les dates. Si no ha estat vacunat cal presentar certificació mèdica 
oficial justificativa. 

• Original i fotocòpia de la TIS (Targeta d’identificació sanitària de l’alumne/a). 
 

DOCUMENTACIÓ OPCIONAL (Només per a alumnes de centres no adscrits, a efectes de barem, si volen 
al·legar aquestes circumstàncies): 

 

• Documentació  acreditativa  de  ser  beneficiari  de  la  prestació  econòmica  de  la  Renda Mínima 

d’Inserció. 

• Documentació acreditativa de proximitat del domicili de l’alumne (si no coincideix amb el del DNI). 

• Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat. 

• Existència de germans i/o tutors al centre. 

• Original i fotocòpia del certificat de discapacitat expedit pel Departament de Benestar i Família, si 
s’al·lega aquesta condició (igual o superior al 33%). 

• Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s’al·lega. 
• Informe mèdic en cas d’al·legar malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, 

inclosos els celíacs. 

Els originals es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades. 

Matrícula • Primer curs d'ESO: del 13 al 17 de juliol. 
 

HORARI DE SECRETARIA: 

L’horari d’atenció al públic serà de 9 a 13 h. 
 

MÉS INFORMACIÓ: ESTUDIAR A CATALUNYA http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html 
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