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Equip docent de 1r ESO

TUTORES: Cristina Cunill/ Elsa Rodríguez/Montse Bosch (PIM)

Llengua Castellana i Catalana: Núria Roqueta/ Montse Bosch (PIM)

Llengua Anglesa: Cristina Cunill 

Educació Física: Sònia Collell

Matemàtiques : Elsa Rodríguez /Xantal Lloveras (PIM)

Socials : Borja Lluch

Visual i plàstica: Maite Tarrés

Biologia i geologia: Marta Castanyer

Tecnologia : Manel Moya

Religió : Glòria Torres

Música : Jaume Tardiu 

CIVE: Cristina Cunill/Elsa Rodríguez

Equip docent de 1r ESO



HorarisHoraris grup ordinari i PIM





Assignatures optatives

Francès: 2h setmanals al llarg de tot el curs 

Mou-te: 2h setmanals durant un quatrimestre (Sònia Collell)

IES Verd: 2h setmanals durant un quatrimestre (Borja Lluch)

Revista: 2h setmanals durant un quatrimestre (Glòria Torres)

Assignatures optativesAssignatures optatives



Grup de reforç

• Els alumnes del grup de 
reforç cursaran anglès i 
matemàtiques en un grup 
reduït i comptaran amb el 
suport d’un professor de reforç 
dins l’aula ordinària 2h a 
castellà i 1h a català.

• Els alumnes del grup PIM 
cursaran les matèries de 
matemàtiques, castellà, català 
i anglès en un grup reduït.

• Aquests alumnes faran 4 
hores setmanals de castellà i 
matemàtiques. (L’hora extra 
setmanal d’aquestes matèries 
es compensa amb les 2 hores 
d’optativa que aquests 
alumnes no cursen) 

Grups de suportGrups de suport



• Justificació faltes d’assistència

• 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

Jornada intensiva

 Esforç 

 Deures i estudi

Treball competencial 

COMUNICACIÓ 
Agenda:
Pàgines inicials: adreces i normativa del 
centre.
Pàgines finals per notificacions i seguiment 
del treball.

Correu electrònic: 
abptutoria1a@gmail.com
abptutoria1b@gmail.com

Hora de visita de pares:
 (1r.A) dilluns de 09:20 a 10:20
 (1r.B) divendres de 11:45 a 12:45

mailto:abptutoria1a@gmail.com
mailto:abptutoria1a@gmail.com
mailto:abptutoria1b@gmail.com
mailto:abptutoria1b@gmail.com


  

Material

- Sis llibretes DIN-4 amb espiral i quadriculades 
(set si l’alumne fa religió)

- Una llibreta petita sense espiral.

- Una flauta.

- Un estoig amb material bàsic.

- Una carpeta d’acordió pels alumnes de PIM.

- Per EVI el material està detallat a la web de 
l’institut

Material



Moltes gràcies per la vostra 
atenció!

TORN OBERT DE PARAULES
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