
Benvinguda curs 2019/2020 



Organigrama 



Equip docent de 4T ESO

 TUTORA: Marta Madeo (4t A).
 Llengua Castellana: Núria 

Roqueta
 Llengua Catalana: Jordi Salvans
 Llengua Anglesa: Èli Marcó.

 Educació Física: Sònia Collell.
 Matemàtiques: Desirée Guerrero

 Socials: Marta Madeo
 CIVE: Marta Madeo.
 Religió: Glòria Torres.

 Visual i plàstica: Maite Tarrés.
 Biologia i geologia: Anna Cortijo.

 Música: Jaume Tardiu
 Francès: Carles Miró
 Física i Química: Maria Tomàs.
 Economia: Ester Amat



Assignatures Optatives:

4t ESO: 3 h cada optativa durant tot el curs
Per canviar 11 octubre termini

Competències Bàsiques: 12 i 13 febrer de 2020



PROJECTE DE RECERCA:

 Durant el 1r trimestre es 
presentarà el projecte i 
s’orientaran els alumnes a 
l’hora d’escollir el tema i es 
començarà a fer recerca...

 A partir del 2n trimestre els i 
les alumnes desenvoluparan 
el seu projecte en petit grup.

 El 3r trimestre els alumnes 
lliuraran el projecte amb 
paper i l’acompanyaran amb 
una exposició oral.

Avaluacions

NOTES:

Avaluació inicial (16 octubre)
Butlletins de notes (11 desembre, 25 
març, 19 juny)
Notes finals (26 juny)
Exàmens extraordinaris (22 i 23 de 
juny)
Matèries pendents cursos
anteriors : 14 de Gener de 2020



 Justificació setmanal de faltes 

 Absències i exàmens

 Ús del mòbil

 Irregularitats i faltes disciplinàries

 Objectes de valor 

 Armariets

NOFC (NORMATIVA D’ORGANTZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE)



Objectius i metodologia de treball

Ensenyament obligatori

Esforç 

Deures i estudi

Treball competencial 

COMUNICACIÓ: 

Agenda

Correu electrònic: 
abptutoria4a@gmail.com

Hora de visita de pares:
Divendres de 10:45 a 11:45

Contacte amb l’AMPA:
ampaiesabp@gmail.com



Sortides 

 25 de setembre SORTIDA A L’ENTORN 
 10 i 11 d’octubre, TRANSELVA
 Del 2 al 5 de juny, VIATGE FI DE CURS
 Expojove (abril)
 Sortides relacionades amb la matèria



Moltes gràcies per la vostra 
atenció!


