
REUNIÓ DE FAMÍLIES
1r d’ESO



VALORACIÓ 

PRIMERS DIES



INFORMACIONS 

GENERALS



Informacions generals

• Contacte amb el tutor:
hector.garcia@elstresturons.cat
neus.barris@elstresturons.cat
cristina.casals@elstresturons.cat
mangels.mora@elstresturons.cat

• Justificació de les faltes d’assistència:
assistencia@elstresturons.cat



Informacions generals

Pàgina web amb informacions, notícies, calendari, 
documents, youtube, etc.

www.elstresturons.cat



CALENDARI



Calendari
Nadal 21 desembre – 7 gener

Setmana Santa 4 - 13 d’abril

Dies de lliure
disposició

31 d’octubre, 24 de febrer, 13 de març, 
4 de maig, 1 de juny

Dies especials (horari) Nadal, Sant Jordi, Jornada esportiva…

Treball de Síntesi 5 – 12 de juny (sortida del 8 al 10)

Proves extraordinàries 18 i 19 de juny

Jornada intensiva 9-19 de juny

• Assistència obligatòria cada dia (si no van a les sortides també)
• 1r d’ESO no té reconegut el dret de vaga. 
• Reunió de famílies per a informar sobre el Treball de Síntesi: 

25 de maig



Calendari

Avaluació prèvia* 30 d’octubre

1a avaluació* 20 de desembre

2a avaluació* 3 d’abril

3a avaluació* 4 de juny

Final (famílies) 16 de juny

Extraordinària (famílies) 26 de juny

Lliurament de butlletins

* Cal retornar-los 
signats

Termini de reclamacions (final i extraordinària): 24 hores
Sol·licitud a consergeria i a la pàgina web.



SORTIDES



DEPARTAMENT SORTIDA TRIMESTRE

TUTORIA Sortida tutorial a Can Jalpí 2 o 3 d’octubre

MATEMÀTIQUES Museu de les Matemàtiques a Cornellà 15 d’octubre

BIOLOGIA I GEOLOGIA Museu de Mineralogia Arenys de Mar octubre

CIÈNCIES SOCIALS Museu d’Arqueologia de Catalunya 1r trimestre

MÚSICA Auditori de Sant Cugat 26 de novembre

BIOLOGIA I GEOLOGIA Museu Blau de Barcelona 2n trimestre

EDUCACIÓ FÍSICA 6 Sessions de piscina 2n trimestre

BIOLOGIA I GEOLOGIA Taller amb rèptils i amfibis

MATEMÀTIQUES Participació certamen “Fem mates” i Proves 
Cangur

MÚSICA Taller de percussió

MATEMÀTIQUES Celebració del dia PI 16 març

BIOLOGIA I GEOLOGIA El Corredor. Escola de Natura 3r trimestre

LLENGUA CATALANA Ruta llegendes de Girona i catedral 3r trimestre

FRANCÈS Colliure 3r trimestre

TRANSVERSAL Delta de l’Ebre 8 -10 de juny



Pagaments

Enviament d’informacions i recordatoris.
Permet desar dades per a futurs pagaments.
Mitjançant l’aplicació o el correu electrònic (clicar 
l’enllaç www.TPVEscola.com).
(Atenció: a vegades entra com a correu no desitjat.)



• Sortides de matèries comunes a tot l’alumnat: 
dos pagaments o un únic pagament

• Treball  de Síntesi: 3 pagaments, el 3r a 
concretar segons quantitat d’alumnes.

• Francès: pagament a part
• Esquiada: opcional. Pagament a part.

Es rebrà un missatge de recordatori abans de cada 
activitat.

Pagaments



MATÈRIES 

I PROJECTES



• Qudrimestralment poden triar.
• Imprescindible lliurar el full de tria, ben emplenat.
• Una setmana de sol·licitud de canvi, si s’ha lliurat 

el full. 
• Francès a 2n d’ESO (anual i amb continuïtat a 

3r). Assignació per ordre de nota en matèries 
lingüístiques, fins al límit de places.

Es pot demanar el canvi els primers dies de 
setembre.

Optatives

Religió



• Projecte Ajuda’m
• GEP: activitats en anglès a Ciències socials
• Dia PI (amb 6è de primària)
• Treball de Síntesi d’immersió comarcal.
• Acció tutorial: informació general, funcionament 

centre, aspectes emocionals, perills de 
l’adolescència, emocions, organització 
personal...

Si hi ha algun problema o dubte: Tutor. 

Si no es resol, coordinador i equip directiu. 

Resoldre-ho sempre.

Projectes de centre



• Criteris d’avaluació: s’informa als alumnes i es 
trobaran a la pàgina web.

• Màxim dues matèries mentre no siguin 
simultàniament català, castellà i matemàtiques.

• Recuperació 3a avaluació al juny, a l’hora de 
classe.

• Si suspenen, recuperacions al juny. 

Pas de curs



RECORDATORIS



• Mòbils. Ús curricular esporàdic. No cal comprar 
cap aparell

• Entre classes no han de sortir
• Material per a tres hores
• Puntualitat, especialment a primera hora
• Disciplina
• Resolució de conflictes seguint jerarquia
• Esmorzar i dormir bé
• Parlar amb ells i orientar-los. Moments 

compartits
• Lloc adequat i lluminós per estudiar, lliure de 

distraccions
• Infermera. Petició de l’alumnat o del professorat 

o de la infermera



TORN OBERT 

DE PARAULA



MOLTES GRÀCIES 

PER LA VOSTRA 

ASSISTÈNCIA


