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EQUIP DOCENT 1ESO

Coordinació: Carme Grabulós, Ciències.

Marta Vilabrille Tutora E1A, Castellà.

Ma. Eugènia Marco Tutora E1B, Matemàtiques.

Montse Gómez Casado Tutora E1C, Castellà.

Vicent Ciurana Tutor E1D, Ciències.

Mariona Rodés Educació Física

Meritxell Tovar Català

Carme Barragán Català

Carmen Pérez Anglès

Núria Belda Visual i Plàstica

Ma. José Farreres Tecnologia

Raquel Blàzquez Tecnologia

Josep Ma. Fradera Música

Paqui Ferrero Música

Nadia Martinez Castellà

Isabel Ferràndiz Ciències Socials

Isabel de la Fuente Ciències Socials

Judit Plaza Orientació.

1. TUTORIA

La tutoria a 1ESO té una hora col·lectiva setmanal que està pensada per afavorir l’acollida
de l’alumnat a l’institut i ajudar-lo en la seva integració i adaptació a la nova dinàmica de
l’etapa de l’educació secundària obligatòria.

L’alumnat també pot rebre assessorament personalitzat segons les seves necessitats i se li
fa un seguiment mitjançant les tutories individuals i l’acompanyament de l’equip d’orientació.

Des de 1ESO s’obre a l’alumnat un dossier que formarà el seu consell orientador i que ens
ajudarà a definir la seva evolució personal i acadèmica a l’hora d’orientar-lo en la seva tria
professional a 4ESO.



2. CURRÍCULUM

30 hores setmanes, entre les quals hi ha tres hores de projectes globalitzats que canvien
trimestralment i que completen la seva formació acadèmica des d’una vessant d’aplicació i
pràctica de les competències que van millorant i afegint a les de la seva formació durant
l’etapa d’educació primària anterior.

a) Mitjana setmanal 1r – 3r ESO
Matèries 1r 2n 3r Hores totals/curs Hores

totals
/
1r-3r

Llengua catalana i literatura(1) 3 3 3 105 315
Llengua castellana i literatura(1) 3 3 3 105 315
Llengua estrangera (2) 3 4 3 105/140/105 350
Matemàtiques(1) 3 4 4 105/140/140 385
Ciències de la naturalesa: biologia i
geologia (2)

3 - 2 105/-/70 175

Ciències de la naturalesa: física i
química (2)

- 3 2 -/105/70 175

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 105 315
Educació física 2 2 2 70 210
Música 2 - 2 (70/-/70) 140
Educació visual i plàstica 2 2 - (70/70/-) 140
Religió  o Cultura i valors ètics (3) 1 1 1 (35/-/35) 35
Tecnologia(2) 2 2 2 70 210
Tutoria 1 1 1 35 105
Itineraris interdisciplinars (3) 2 2 2 (70/70/70) 210
Total setmanal 30 30 30

(1)En aquestes matèries hi haurà grup flexible o de reforç.

(2) En aquestes matèries hi haurà desdoblaments per facilitar el treball pràctic en els
tallers de tecnologia, els laboratoris de Ciències i l’expressió oral en anglès.

(3) Els itineraris interdisciplinars es realitzen al llarg del curs seguint una seqüència
circular que permet completar per trimestres l’oferta d’optatives (2h.) més la cultura i
valors o la religió (1h.).

El Treball de Síntesi (1r -3r) es farà intensiu a final de curs.



Itineraris interdisciplinars de 1ESO a 3ESO

Què són?

Des del curs 2019/20 s’han introduït els projectes globalitzats com a línia de centre de 1ESO
a 3ESO, que singularitzen l’oferta educativa a través d’itineraris interdisciplinars. (3h./3
professors)

a) Científic-tecnològic-matemàtic-Competència digital.
b) Llegir ens emociona, Lingüístic (català, castellà i anglès pla lector) i Competència

Social.
c) Espai repte i Cultura i valors que a 3ESO inclou el servei comunitari.

Aquests projectes globalitzats són trimestrals i rotatius per a l’alumnat (un per trimestre) per
garantir que tots passen pels tres itineraris i assoleixen les competències clau que es
proposen en cadascun d’ells vinculades a cadascun dels diferents àmbits.

PROJECTES GLOBALITZATS: Itineraris interdisciplinars (3h. setmana)

1ESO

PROJECTE CONTINGUTS PROFESSORAT

L’univers i el sistema
solar.

Millorar les competències
matemàtica i científica en la
resolució de problemes pràctics
mitjançant l’aprenentatge basat
en reptes (ABR).

Ma. Eugènia Marco
Miquel Cambrón

Lola Crespo

Llegir ens emociona Treballar les emocions a través
de la proposta de lectures i la
relació establerta amb valors i
emocions humanes.
Potenciar l’expressió oral en
anglès.

Sílvia Güell
José Torres

Carmen Pérez (anglès)

Espai repte Mojo (Mobile journalism)
El periodisme mòbil o MOJO
consisteix a utilitzar la telefonia
mòbil per filmar, produir, editar i
distribuir històries pels mitjans
de comunicació. Les notícies
solen publicar-se en edicions en
línia, xarxes socials com
YouTube, portals web o diaris.

Isabel de la Fuente
Judit Plaza

Noemí Pérez



● L’alumnat realitzarà els tres itineraris seguint un ordre rotatiu al llarg del curs.

3. MATERIAL

En formalitzar el procés de matriculació les famílies fan un pagament en concepte de
material. Aquesta quota té una part destinada a comprar les llicències digitals que utilitzarà
l’alumnat durant el curs. D’aquesta manera el centre agilitza la seva adquisició (és un procés
diferent a l’adquisició d’un llibre de text) i també aconsegueix una reducció en el preu de
compra del mercat.

Les llicències digitals que utilitzarem en aquest curs 21/22 són les següents:

Tecnologia Llicència digital* Teide

Ciències Naturals Llicència digital* Science bits

Ciències Socials Llicència digital * Vicens Vives

Matemàtiques Llicència digital* Innovamat

Ordinadors

Aquest curs 21/22, tot l’alumnat de 1ESO rebrà un dispositiu portàtil en concepte de cessió

durant el curs acadèmic 21/22. Aquest dispositiu s’haurà de tornar al centre a finals del mes

de juny 2022.

Per això és fonamental tenir presents els següents aspectes per garantir una tornada en

condicions el proper mes de juny de 2022.

- Cal conservar la capsa i el carregador que se li lliuraran fins al moment de la seva tornada

que s’ha de fer en el mateix embalatge.

- La càrrega de l’ordinador s’ha de fer sempre a casa, no es permet fer-ho a l’aula.

Aconsellem no portar el carregador per evitar pèrdues indesitjables.

- Recomanem la utilització d’una funda protectora per a l’ordinador per tal de garantir la

seva adequada conservació.

- Per iniciar sessió en aquest ordinador, es lliurarà un paper a l’alumnat amb les seves

credencials (usuari i contrasenya).

- Per poder accedir a l’entorn digital del centre (correu, drive, classroom, etc…) s’ha creat un

usuari per a cada alumne/a. Els tutors/es han lliurat en paper aquestes dades (usuari i

contrasenya diferents de les anteriors).

- L’alumnat ha de conservar els dos impresos amb usuaris i contrasenyes (és vital per a la

seva identificació i tornada sense problemes).



Varis

A més de les llicències digitals, el centre facilita a l’alumnat que ha pagat la quota de
material el següent material fungible:

- 1 llibreta de castellà.
- 1 llibreta de català.
- 1 llibreta d’anglès.
- 1 llibreta de matemàtiques.
- 1 carpeta del centre.
- 1 agenda escolar del centre.
- 1 folder de 40 fundes transparents per classificar produccions de VIP (Visual i

Plàstica).
- Fulls quadriculats.
- Fulls llisos.
- Làmines de dibuix.
- Fotocòpies.
- Llibres per a l’itinerari Llegir ens emociona.
- Cartolines i fulls de colors.
- Altres materials necessaris per activitats puntuals (decoracions Nadal; St. Jordi…)
- 1 samarreta.

Material específic fora de la quota de material comú

A més, l’alumnat haurà de comprar el següent material imprescindible per poder realitzar les
matèries de Visual i Plàstica i Música.

Material personal per a la matèria de Visual i Plàstica

- 12 colors de fusta

- 12 retoladors

- Retoladors calibrats 0,2 0,4 i 0,8

- Compàs

- Llapis de grafit 2H i 2B

- Joc d'escaires sense bisell de metacrilat (normalment sense graduar).

- Regle de 15 cm.

Música

A causa de la pandèmia, per fer les pràctiques musicals, hem substituit la utilització de la
flauta per un teclat de piano. Aquesta despesa s’amortitza a 3ESO on es continuarà la seva
utilització.



El centre vetlla per l’equitat social i la lliuta contra la desigualtat econòmica. Per aquest
motiu compta amb els ajuts que proporciona generosament l’AFA del centre per
subvencionar els casos més greus a través d’una borsa solidària. També ajuda a sol·licitar
beques i subvencions a l’administració local i/o estatal.

4. TRACTAMENT DE LA DIVERSITAT

Agrupaments flexibles (reforç)

A les matèries instrumentals (matemàtiques, castellà i català) , de 1ESO a 3ESO, l’alumnat
que presenta majors dificultats d’aprenentatge serà atès en un grup més reduït que permet
donar una atenció més individualitzada i/o amb ritmes de treball diferents.

L’equip docent de les matèries instrumentals serà qui farà la proposta a inici de curs i les
famílies d’aquest alumnat seran informades prèviament per sol·licitar-ne el seu
consentiment. Es prioritzarà preferentment a aquell alumnat que disposa d’un Pla
indiidualitzat en els cursos anteriors (PI); el que manifesta dificultats i/o transtorns de
l’aprenentatge i els que presenta unes dificultats greus per al seguiment de les matèries
instrumentals.

5. HORARIS I CONTROL D’ASSISTÈNCIA

A causa de la pandèmia, mentre PROCICAT no ens indiqui el contrari, les entrades i sortides
al centre s’han de continuar realitzant de manera esglaonada i en espais diferenciats. És
essencial insistir en la importància de la puntualitat en l’arribada a les aules, ja sigui a
primera hora del matí com al llarg de la jornada lectiva on han de canviar d’espais
contínuament (laboratoris, tallers, pabelló, pistes…).

El control d’assistència es realitza a través de l’aplicació d’Insticat. D’aquesta manera en
detectar que alguna alumna/e no ha assistit al centre es genera un missatge automàtic que
avisa a les famílies per a què puguin justicar a les tutories aquesta absència.

ENTRADA SORTIDA ESPAI/PORTA

08:10h. 14:30h. Fòrum/central

6. SORTIDES

Les diferents sortides que es realitzen al llarg del curs tenen un caràcter eminentment
didàctic per tal de complementar i enriquir el currículum formal realitzat al centre. Per tant,
l’assistència a aquestes activitats és tan important com l’assistència a classe.



Aquest curs ens plantegem com a objectiu que l’alumnat no porti el mòbil a les sortides.
Atenent a l’evolució que observem en l’ús del mòbil per part de l’alumnat ens sembla
important ajudar-los a retrobar el grust per la convivència i la interacció social sense tenir-los
a l’abast.

Dins el Projecte Educatiu de centre, les sortides i visites d’experts per realitzar tallers o
conferències és un dels nostres elements clau per a la millora de l’adquisició de les
competències clau de l’ESO.

Per aquest motiu, anireu rebent notificacions de les propostes que anirem realitzant i el seu
cost econòmic. En el procés de matriculació vau signar una autorització genèrica, però abans
de la realització de les possibles sortides, haureu de signar una d’específica per a cadascuna
d’elles que és imprescindible per poder realitzar-la. L’alumnat que no la presenti en el
termini establert, romandrà al centre.

SORTIDES I ACTIVITATS PROGRAMADES CURS 21/22*

Mr. Scrooge, Cantata a l’auditori. Primer trimestre

Presentació llibre de lectura Segon/tercer trimestre

Taller meteorologia Primer/segon trimestre

Cau de llops Primer/segon trimestre

Cursa d’orientació Segon/Tercer trimestre

Museu de les Matemàtiques Segon Trimestre

Activitats del treball de síntesi Tercer trimestre

*Poden haver modificacions i/o cancel·lacions en funció de la pandèmia.

*El pagament de les activitats/sortides s’informarà de manera desglossada i es sol·licitarà a
les famílies en una carta informativa cap a finals d’octubre.

7. AVALUACIONS

El curs està dividit en quatre períodes d'avaluació més un informe de seguiment amb
caràcter informatiu per a les famílies amb l’objectiu d’indicar les dificultats i/o mancances
detectades en l’assoliment de les matèries abans d’encarar la primera avaluació.

El calendari del lliurament de l’informe i els butlletins d’avaluació de cada trimestre és el
següent.



AVALUACIÓ PERÍODE AVALUATIU LLIURAMENT DE
BUTLLETINS

Inicial (Preavaluació) Del 13 de setembre al 20
d’octubre.

22 d’octubre

1a. Del 13 de setembre al 5 de
desembre.

22 desembre

2a. Del 9 de desembre al 13 de març 25 de març

3a. Del 14 de març al 13 de juny 17 de juny

Final Ordinària i
extraordinària (juny)

Del 17 al 21 de juny 22 de juny

8. DIADES I DIES NO LECTIUS

Durant el curs se celebraran les següents diades en horari lectiu:

- Del 12 al 21 de novembre: Setmana de la Ciència.

- Festival de Nadal.

- 11 de febrer, Dia Internacional de les dones i les nenes en la ciència (11 febrer).

- 25 de febrer, Carnestoltes.

- 23 d’abril, Sant Jordi.

El dies no lectius de lliure disposició escollits pel municipi seran:

Dilluns 11 d’octubre.

Dimarts 7 de desembre.

Divendres 11 de febrer.

Divendres 4 de març.



Vacances escolars

Del 23 de desembre al 7 de gener de 2022. (ambdós inclosos)

De l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022.

Horari de classes normals fins el dia 16 de juny.

Del 17 al 21 de juny, proves extraordinàries (recuperacions juny).

9. SERVEI DE MENJADOR I OFERTA D’EXTRAESCOLARS, ASSOCIACIÓ ESPORTIVA.

L’institut disposa de menjador escolar. L’empresa que el gestiona és La Vostra Cuina i podeu trobar
tota la informació a la nostra pàgina web:

https://agora.xtec.cat/insleonardo/afa/serveis-afa/cantina-menjador/caracteristiques-del-servei/

Per qualsevol dubte o consulta sobre la gestió del menjador cal adreçar-se a l’empresa. El centre no
gestiona cap de les possibles incidències o dubtes que puguin tenir les famílies.

Tel: 937 21 20 00

La informació sobre les activitats organitzades per l’associació esportiva del centre la podeu consultar
a la nostra pàgina web:

https://agora.xtec.cat/insleonardo/general/torna-lassociacio-esportiva/

10. NORMES DE CONVIVÈNCIA

Per al bon funcionament del curs un els objectius és millorar aspectes tan bàsics com el respecte i la
convivència. Recomanem rellegir la Carta de Compromís que hem recollit a l’agenda de l’alumnat i
que s’ha lliurat a principi de curs.

Per qualsevol dubte referent al comportament de la vostra filla o fill, sempre heu de dirigir-vos en
primera instància al tutor o tutora del vostre grup classe.

La manera més àgil i ràpida de contactar i/o informar d’algun aspecte que considereu rellevant del
vostre fill o filla és escrivint una nota a l’agenda, a l’espai de comunicació famílies/tutors. D’aquesta
manera evitem malentesos i/o retards innecessàris en la circulació de la informació.

Us desitgem un molt bon curs!

https://agora.xtec.cat/insleonardo/afa/serveis-afa/cantina-menjador/caracteristiques-del-servei/
https://www.google.com/search?q=la+vostra+cuina&oq=la+vostra+cuina&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30j0i10i22i30l2j69i60l2.2467j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8&safe=active&ssui=on#
https://agora.xtec.cat/insleonardo/general/torna-lassociacio-esportiva/

