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EQUIP DOCENT 4ESO

Coordinació: Jose Fernández, Educació Física.

Montse Codina Tutora E4A, Ciències.

Lola Crespo Tutora E4B, Tecnologia/Matemàtiques

Gemma Falgueras Tutora E4C, Clàssiques

José Torres Tutor E4D, Castellà

Núria Còrdova Tutora E4E, Català

Marina Puente Tutor E4F, Ciències Socials

Estel Asens Tutora E4G, Orientació

Isabel Valverde Física i Química

Miquel Cambrón Ciències

Vicent Ciurana Ciències

Sílvia Güell Català

Elena Castilla Castellà

Nadia Martinez Castellà



Ana Belén de Amaya Anglès

Susana González Anglès

Xavier Montagut Matemàtiques

Marga Vidal Matemàtiques

Glòria Xanco Matemàtiques

Montse Asensio Matemàtiques

Jordi Sellarès Ciències Socials

Olga Manso Tecnologia

Núria Belda Visual i Plàstica

Noemí Pérez Visual i Plàstica

Pau Clemente Economia

David Serra Economia

Rafa Manjón Filosofia

Maribel Fernández Tecnologia

1. TUTORIA

La tutoria a 4ESO té una hora col·lectiva setmanal que està pensada per afavorir i

consolidar l’orientació de l’alumnat a l’institut i ajudar-lo a aconseguir l’acreditació en la

finalització del darrer curs de l’etapa de la 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.

En finalitzar 4ESO, l’alumnat rebrà un Consell orientador que recull les recomanacions

sobre la continuïtat dels estudis i/o possibles sortides professionals aconsellades per l’equip

docent.

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.



CURRICULUM 4ESO CURS 21/22

MATÈRIES COMUNES HORES SETMANALS

Llengua catalana i literatura 3

Llengua castellana i literatura 3

Llengua estrangera 3

Matemàtiques 4

Ciències Socials 3

Projecte de recerca 1

Educació Física 2

Ètica 1

Matèria específica itinerari 1 3

Matèria específica itinerari 2 3

Matèria específica oberta 3 3

Tutoria (orientació professional) 1

TOTAL 30

ITINERARI MATÈRIES ESPECÍFIQUES ITINERARIS

Científic Biologia i geologia
Física i química

Tecnològic Tecnologia
Física i química

Social Economia
Emprenedoria (Economia aplicada)

Humanístic Llatí (cultura clàssica)
Filosofia

Aplicat Tecnologies de la informació (Informàtica)
Ciències aplicades a l’activitat professional

OPTATIVA LLIURE A ESCOLLIR ENTRE
Específica oberta (poden escollir)

Alemany*; Educació Visual i Plàstica*; Música; Biologia,
Cultura científica; Cultura clàssica; TIC (Informàtica).

*Alemany només la pot cursar l’alumnat que l’ha fet a 3ESO.



*Visual i plàstica s’ofereix en dues optatives: la de dibuix tècnic per a l’alumnat de
tecnologia i dibuix artístic per a l’alumnat que vol optar al batxillerat artístic o bé a graus
de FP de disseny o àmbit artístic.

Projecte de recerca i l’orientació professional (Cultura i Valors)

1. En el quart curs tot l’alumnat ha de realitzar un projecte de recerca. Aquest projecte ha
d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i investigació realitzades per
l’alumnat d’un tema escollit i delimitat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del
professorat.

2. Al llarg del projecte, els alumnes han de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en
l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en el treball en
equip.

3. A l’hora d’avaluar el projecte de recerca, convé incloure l’avaluació de la competència
digital, atès que és una competència transversal que s’adquireix des de les diferents
matèries. En la proposta curricular de l’àmbit digital s’inclou el projecte de recerca com a
part de l’avaluació de la competència.

4. El projecte de recerca, a efectes d’avaluació, té la consideració de projecte transversal amb
incidència en la qualificació global de quart.

5. Com a projecte de recerca s’oferirà participar en un dels següents projectes de caràcter
transversal i que comportarà la realització d’un producte final que s’haurà d’argumentar en
el moment de la seva presentació.

6. El PR es realitzarà durant un dels dos quadrimestres de manera intensiva.

7. La cultura i valors ètics està associada a l’orientació professional i s’ofertarà també durant
un dels quadrimestres de manera intensiva.

TEMES PROJECTES DE RECERCA CURS 21/22

Aeromodelisme i drons Taller i realització de pràctiques de vol amb l’associació
d’aeronàutica de Sant Cugat.

Meteorologia Treballem les dades de l’estació meteorològica.

Dissenyem el nostre jardí Propostes per millorar l’entorn del nostre centre.

Club Medici/Big data Anàlisi de dades de caràcter social.

Parlament europeu Discurs expositiu anglès

Mitologia Conèixer la mitologia clàssica com a font d'inspiració per als

artistes de diferents èpoques i disciplines.

Disseny gràfic Dissenyar un projecte de marketing



La Franja de cultura i valors ètics (CVE) i el Projecte de Recerca (PR) té dues hores i l’alumnat
segons els seu itinerari la realitza de manera contínua no simultània agrupant la càrrega
horària (2h.) durant tot el curs.

ITINERARI 1r. QUADRIMESTRE 2n. QUADRIMESTRE

Científic PR CVE

Tecnològic PR CVE

Social CVE PR

Humanístic CVE PR

Aplicat PR CVE

(2 hores/setmana)

*PR (segons proposta de la graella explicativa superior)

*CVE (consistirà en l’orientació professional de l’alumnat) Disposem també del servei per
families gestionat per la Generalitat “La maleta de les famílies” i l’aplicació Unportal que
subvenciona l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

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:

Matemàtiques Llicència digital* Vicens Vives

ITINERARI CIENTÍFIC

MATÈRIA ISBN EDITORIAL

Biologia Llicència digital* Science bits.

Física i Química Llicència digital* Science bits.

ITINERARI TECNOLÒGIC

MATÈRIA ISBN EDITORIAL

Tecnologia Llicència digital Text (La Galera)

Física i Química Llicència digital* Science bits.



ITINERARI SOCIAL

MATÈRIA ISBN EDITORIAL

Economia
978-8448619268**

Mc Graw Hill

**Porta una llicència digital que s’activarà des del centre.

4ESO CONEIXEMENTS APLICATS I ADAPTAT

MATÈRIA ISBN EDITORIAL

Tecnologies de la informació
(Informàtica)

Tecno 12-18** Teide

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.
- Cartolines i fulls de colors.
- Làmines de dibuix.

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

Grup Itinerari adaptat (flexible estable)

Des del centre, tenim cura també d’aquell alumnat que manifesta unes necessitats concretes
i mostra uns clars interessos de realitzar cicles de formació professional. És per això que els
hi oferim un itinerari adaptat per aquell alumnat que necessita d’una adaptació curricular
dels mínims exigits en acabar l’etapa de l’educació secundària.

Aquest grup es composa d’un grup reduït d’alumnes que durant els nivells anteriors han
format part del grup flexible de les matèries instrumentals (català, castellà i matemàtiques).
Les matèries estan adaptades seguint els criteris de diversitat i inclusió i tenen l’objectiu que
el màxim d’alumnat pugui acreditar i obtenir el graduat escolar de manera satisfactòria.



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

07:55h. 14:30h. Entrada principal
(consergeria)

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.

*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.

Sortides previstes Curs 20-21’ 4 ESO

Departament o materia Lloc

Projecte de recerca “Millorem l’entorn del centre” Hort de Can Montmany

Dept. Matemàtiques Museu de les matemàtiques

Projecte recerca “Aeromodelisme i drons” Club aeromodelisme St Cugat

Dept. LL. Castellana Escape Room



Detp. Ciències Sortida al Tibidabo

Optativa “Observem el cel” Observatori Fabra

Dept. C. Socials Bunkers de la guerra civil a Barcelona

Dept de llengües. Llatí 2 sortides a Bcn. Encara per determinar

Dept Ll. Catalana Sortida al Teatre

Dept d’Educació física Trobada esportiva al pavelló municipal

Dept. de Ciències UAB

Xerrades i tallers durant les tutories (PAT)

Educació vial A càrrec de la policia local

Educació vial Xerrada Institut Guttmann

Prevenció drogues “No em ratllis” Auditori St. Cugat

Drogues i pantalles Oficina Jove. Casal Torreblanca

Trastorns alimentaris Associació Anorèxia i Bulímia Bcn

Orientació educativa Oficina Jove de Sant Cugat

Xarxes socials i autoestima Pla de dinamització Ajuntament St. Cugat

Bullying i Ciberbullying Mossos d’esquadra

Benestar emocional Oficina Jove. Casal Torreblanca

Hàbits saludables i alimentaris Pla de dinamització Ajuntament St. Cugat

7. AVALUACIONS

El curs està dividit en quatre períodes avaluatius, 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/

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.

També podeu fer ús del correu dels tutors/es assignats. tutoria.e4a@insleonardo.cat

D’aquesta manera evitem malentesos i/o retards innecessàris en la circulació de la informació.

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/
mailto:..@insleonardo.cat

