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EQUIP DOCENT 3ESO

Coordinació: Ricard Stoyou, Ciències Socials

Olga Manso Tutora E3A, Tecnologia.

Miquel Valdívia Tutora E3B, Català.

Nadia Martinez Tutora E3C, Castellà.

Valerià Labara Tutor E3D, Català.

Jill Simon Tutora E3E, Anglès.

Josep Bofill Tutora E3F, Educació Física.

Marina Vila Matemàtiques.

Montse Asensio Matemàtiques/Emprenedoria.

Glòria Xanco Matemàtiques.

Montse Codina Ciències.

Anna Salvador Ciències.

Vicent Ciurana Ciències.

Cristina Guerrero Ciències.

Isabel Valverde Ciències.

Maribel Fernández Tecnologia.

Josep Ma. Fradera Música.

Susana González Anglès.

Alícia Morales Anglès.

Marina Puente Ciències Socials.

Alira Guzmán Orientació.

Helena Montero Educació Física.

Montse Gómez Casado Castellà.

Paqui Ferrero Música

Miquel Cambrón Ciències



Lola Crespo Tecnologia

1. TUTORIA

La tutoria a 3ESO té una hora col·lectiva setmanal que està pensada per afavorir la
formació acadèmica i la definició dels interessos de l’alumnat focalitzant especialment en la
seva primigènia orientació professional i la recollida dels seus dubtes i aptituds.

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 i el servei comunitari (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 i castellà,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.

SERVEI COMUNITARI 3ESO

1. El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència
social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un
servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que
aprèn l’exercici actiu de la ciutadania.

2. El servei comunitari és de caràcter obligatori i el seu objectiu és garantir que els
estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic.

3. El servei comunitari ha de formar part de la programació curricular d’una o diverses
matèries de tercer i/o quart d’ESO definides en el pla anual de centre. Així, comprèn una
part d’aprenentatge vinculada al currículum que es realitza dins l’horari lectiu i un servei
actiu a la comunitat, que s’ha de dur a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les
necessitats de l’entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre. La
dedicació horària al desenvolupament del servei comunitari és de 20 hores, amb un mínim
de 10 hores de servei actiu a la comunitat. Excepcionalment el servei actiu a la comunitat es
pot dur a terme dins l’horari escolar.



4. Un centre pot disposar d’un o més projectes de servei comunitari. En tots els casos, cada
projecte ha de contenir una assignació horària lectiva i pràctica, i la vinculació curricular que
fonamenta el servei actiu.

5. El servei comunitari, a efectes d’avaluació, té la consideració de projecte transversal amb
incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculada.

PROJECTES GLOBALITZATS: Itineraris interdisciplinars (3h. setmana)/Servei Comunitari

3ESO

PROJECTE CONTINGUTS PROFESSORAT

Sostenibilitat i consum

*Alemany
*Emprenedoria

Conscienciar sobre els principis
de sostenibilitat i consum per
aplicar-los en la consecució
d’una ciutat verda.

Cristina Guerrero
Maribel Fernández
Montse Asensio
Christian Jiménez (alemany)

Llegir ens emociona
Cultura clàssica.
Alemany*

Treballar les emocions a través
de la proposta de lectures i la
relació establerta amb valors i
emocions humanes.
Cultura Clàssica i Cant Coral.

Gemma Falgueras
José Torres
Christian Jiménez (alemany)
Josep Ma. Fradera

Servei comunitari
Alemany*
Religió.

Diverses propostes que
comprenen 20 h. de formació
teòrica i 10h. de realització
pràctica.
*Cal que coincideixi amb la
franja de tutoria de 1ESO. La
nota correspon a l’esfera amb
Cultura i valors.

Montse Soler
Mariona Rodés
Ricard Stoyou
Ma. Eugènia Marco
Christian Jiménez (alemany)

● L’alumnat realitzarà els tres itineraris seguint un ordre rotatiu al llarg del curs.
● Dins del Servei comunitari es posen en marxa el Servei de mediació del

centre; Patis vius i inclusius i la col·laboració amb l’associació Lumínic.

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:

Biologia-Geologia Llicència digital* Science bits

Ciències Socials Llicència digital* Vicens Vives

Física i Química Llicència digital* Science bits

Tecnologia Llicència digital* Teide

Matemàtiques Llicència digital* Vicens Vives

Varis

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

- 1 Notebook.
- 1 carpeta del centre.
- 1 agenda escolar del centre.
- Fulls quadriculats.
- Fulls llisos.
- Fasteners enquadernadors lliurament dossiers.
- Fotocòpies.
- Llibres per a l’itinerari Llegir ens emociona.
- Cartolines i fulls de colors.

El centre vetlla per l’equitat social i la lluita 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



individualitzat en els cursos anteriors (PI); el que manifesta dificultats i/o trastorns 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, pavelló, 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 justificar a les tutories aquesta absència.

ENTRADA SORTIDA ESPAI/PORTA

08:00h. 14:20h. Fòrum Porta 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 gust 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*



Conferència Assumpta Montellà sobre la
Maternitat d’Elna.

Tots els trimestres.

Sortida a la Natura Segon trimestre

Taller Descoberta sexualitat Segons pla de dinamització educativa local

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 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/

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/


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!


