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1. HORARI LECTIU I OPTATIVES 
 
L’horari lectiu del centre és de dilluns a divendres de 08:00 a 14:30.  

La jornada continuada dels alumnes es reparteix en dos blocs de tres hores de classe               

consecutives intercalades per un esbarjo. 

 

 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
08:00-09:00      
09:00-10:00      
10:00-11:00      
11:00-11:30 PATI 
11:30 -12:30      
12:30:13:30      
13:30-14:30      

 

És necessari que abans de sortir de casa tots els nois i noies hagin fet un bon esmorzar                  

i que portin un refrigeri a l’institut per ajudar-los a mantenir les forces fins a l’hora de                 

dinar. L’institut té el distintiu d’escola verda. Per tant, demanem que, a part de portar               

menjar saludable, no es portin embolcalls de paper d’alumini o d’altres no            

reutilitzables. 

 

Els alumnes hauran de cursar tres OPTATIVES de tres hores cadacuna distribuïdes en             

diferents franges. Aquest curs 2020-2021, tenint en compte les mesures excepcionals           

marcades pel Departament d’Educació de crear grups estables a l’aula, les optatives            

s’han distribuït de manera que només es barrejaran dos grups classe per fer les              

diferents optatives. 

 

Filosofia 
 

La filosofia és la ciència dedicada al coneixement. La mare de totes            
les ciències i el diàleg entre totes elles des dels últims descobriments            
en física, genètica o astronomia fins a les conclusions a què podem            
arribar a través de l’arqueologia, la interpretació dels textos sagrats,          
l’estudi de les piràmides o les pintures de Picasso. La seva pràctica és             
la reflexió, el debat, l’intercanvi d’idees i d’opinions; i així és com es             
plantejarà en aquesta optativa, entesa com una introducció a la          
pràctica de la filosofia. 

 
 
Economia 

L’optativa d’Economia permet assolir la capacitat per poder        
interpretar informacions i opinar de manera argumentada sobre       
qüestions de l’actualitat econòmica. La cultura econòmica      
implica reconèixer l’individu en el seu paper com a consumidor,        
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productor, treballador, inversor o estalviador, i ciutadà responsable       
en una societat democràtica, ja que moltes d’aquestes qüestions són         
de gran transcendència per a la vida personal i familiar.   
L’Economia ens ajuda a administrar uns recursos que tenim limitats         
de la millor manera. Durant el curs es tracten temes          
d’economia domèstica, de l’empresa i internacional. Parlem de       
conceptes com: atur, mercats, Unió Europea, bancs, pressupostos,        
diners, impostos, nòmina, empreses, interessos... 

Biologia i 
Geologia 
 

Aquesta matèria va adreçada a alumnes amb interès per realitzar un           
itinerari científic a Batxillerat o Cicles Formatius relacionats en el          
camp de la salut. 
Els continguts que es treballen es reparteixen en tres blocs: 
-  L’evolució de la vida 
Comencem el curs investigant sobre les cèl·lules procariotes i         
eucariotes. Aquest bloc comprèn l’estudi de la cèl·lula i el cicle           
cel·lular, així com els mecanismes bàsics de transmissió dels         
caràcters hereditaris segons les lleis de Mendel i de la genètica           
molecular. Inclou també aquest bloc els fonaments bàsics de         
l’enginyeria genètica i de la biotecnologia, l’origen i evolució dels          
éssers vius en general i de l’ésser humà en particular, així com les             
principals teories sobre el procés evolutiu. 
- Ecologia i medi ambient 
Inclou aquest bloc l’estudi dels ecosistemes, els seus components i la           
seva dinàmica, així com el cicle de la matèria i flux d’energia i els              
cicles biogeoquímics i les successions ecològiques 
- La dinàmica de la Terra 
Correspon a aquest bloc l’estudi de l’origen i l’evolució de la Terra, la             
seva estructura i la seva composició, així com la dinàmica terrestre           
segons la teoria de la tectònica de plaques. Identificarem els          
principis i procediments que permeten reconstruir la història de la          
Terra, caracteritzant les eres geològiques i ubicant els fets geològics i           
biològics més rellevants. 

Física i  
Química 
 

Aquesta matèria va adreçada a alumnes amb interès per realitzar un           
itinerari científic-tecnològic a Batxillerat o cicles formatius       
relacionats en el camp de la Química, salut i Medi ambient. Aquesta            
matèria pretén donar a l’alumnat els coneixements previs necessaris         
per entendre els fets i els fenòmens, que s’esdevenen tant en          
l’univers com en la pròpia vida quotidiana. 

Tecnologia 
 

Optativa adreçada a vocacions tecnològiques com la formació        
acadèmica de batxillerat i/o la formació professional. 
Treballarem els següents blocs tal com marca el currículum: 
- L’habitatge: Disseny, condicions mediambientals, instal·lacions,      
materials 
-   Comunicacions: Xarxes, comunicacions amb fils i sense 
- Electrònica, pneumàtica i hidràulica: Circuits, components,       
aplicacions a la industria, muntatges. 
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- Control i automatitzacions: Sensors, actuadors, elements de        
control. Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. 

Informàtica 
 

En aquesta optativa s’hi tracten els següents continguts: 
- Internet i web 2.0: Aprendre a utilitzar algunes de les aplicacions            
web més importants i eines per al treball col·laboratiu. 
- Ofimàtica avançada: Aprofundir en el funcionament dels editors         
de textos i fulls de càlcul. 
- Multimèdia: Crear continguts multimèdia utilitzant programes       
d’edició i retoc d’imatge i d’edició de vídeo i de so. 
- Programació: Dissenyar i programar apps amb el programa App          
Inventor. 
També es participarà en el programa projecte “Mobilitzem la         
informàtica” que consisteix en un projecte col·laboratiu que té com          
a objectiu final que els alumnes dissenyin i desenvolupin una          
aplicació per a dispositius mòbils i on es posaran en joc tots els             
aprenentatges adquirits en l’optativa. 

Cultura 

clàssica 

 

La matèria de Cultura clàssica és una optativa que pretén aportar als            
alumnes coneixements sobre la contribució del món clàssic a la          
civilització occidental en els àmbits literari, artístic, cultural i         
científic, entre d’altres, per tal que reconeguin i valorin críticament          
alguns elements comuns provinents del món clàssic. 

ViP 
 

Els continguts d’aquesta optativa es reparteixen en 3 blocs: 
- Bloc artístic: art, arquitectura i disseny del segle XX. Recorregut           
històric, anàlisi i pràctiques experimentals. 
- Bloc de Disseny: introducció als àmbits del disseny i a treballar en             
projectes. 
- Bloc d’Imatge: Fotografia, vídeo/animació. Anàlisi i pràctica. 
Tenint en compte el perfil de l’alumnat contemplarem les         
possibilitats d’aprofundir en diferents àmbits: la pràctica       
experimental i la visió teòrica en cadascun dels blocs de continguts,           
així com la possibilitat de fer una ampliació de dibuix tècnic pels            
alumnes que volen fer-ho al batxillerat. 

Francès 
 

L’optativa de francès de quart d’ESO té com a objectiu seguir           
treballant la competència oral i escrita per ampliar els coneixements          
lèxics i gramaticals (nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència           
de les Llengües Estrangeres) adquirits durant el curs anterior,         
mitjançant diferents recursos didàctics que permetin a l’alumne        
progressar en la seva comprensió escrita i oral. 
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2. ORGANITZACIÓ DE LES TUTORIES 
 

GRUP TUTOR COTUTOR/S 

4t ESO A Susagna Crosas / Maria Salvany Elisabet Benet i Núria Saborit 

4t ESO B Thais Via / Maria Salvany Albert Camarasa 

4t ESO C Azu Torné / Maria Salvany Maria Salvany 

4t ESO D Marta López/ Maria Salvany Elena Rovira 

 

Aquest curs la comunicació amb la família amb el tutor i els professors es farà a través de la                    

plataforma iEduca  (faltes d’assistència, deures, material, comportament…) 

 
3. GRUPS I PROFESSORAT 

  

MATÈRIA 
Hores 

alumne/a 
4A 4B 4C 4D 

Català 3 Susagna Crosas Susagna Crosas 
Susagna 
Crosas 

Susagna 
Crosas 

Castellà 3 Thais Via Thais Via Thais Via Thais Via 

Anglès 3 
Núria Saborit 
Montse Safont 

Núria Saborit 
Montse Safont 

Montse Safont 
Profes anglès 

Montse 
Safont 
Profes anglès 

Mates 4 
Marta López 
Anna Vilaró 

Marta López 
Anna Vilaró 

Marta López 
Anna Vilaró 

Marta López 
Anna Vilaró 

Socials 3 Azu Torné Azu Torné Azu Torné Azu Torné 

Pdr 1 Susagna Crosas Professor tec 
Susagna 
Crosas 

David Prat 

Ética 1 Josep Arderiu Josep Arderiu Josep Arderiu Josep Arderiu 

Música 2 Guzmà Pérez Guzmà Pérez Guzmà Pérez Guzmà Pérez 

Educació 
Física 

2 Elena Rovira Elena Rovira Elena Rovira Elena Rovira 

Ètica 1 Albert Camarasa 
Albert 

Camarasa 
Azu Torné Azu Torné 

OPT1 ECO 3                     Anna Vilaró   

OPT1 VIP 3                     Neus Larred  

OPT1 FQ 3                   Elisabet Benet  

OPT1 INF 3                      Francesc Sala 

OPT1 BG 3                    Eduard Banqueri 
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MATÈRIA 
Hores 

alumne/a 
4A 4B 4C 4D 

OPT2  INF 3                   Francesc Sala  

OPT2  BG 3                    Laura Cesari  

OPT2 FIL 3                         David Prat 

OPT2 CC 3                         Azu Torné 

OPT3 FQ 3                   Professor FQ  

OPT3 TEC 3                   Francesc Sala  

OPT3 FRA 3                      Rosa Álvarez 

OPT3 VIP 3                     Neus Larred 

Tutoria 1 
Susagna Crosas 

Maria Salvany 

Thais Via 

Maria Salvany 

 

Azu Torné 

Maria Salvany 

 

Marta López 
Maria Salvany 
 

 
4. CALENDARI CURS 2020-2021 

  
 Període de vacances 

  
Dies festius 

  

Preavaluació 

A finals del mes d’octubre. S’informarà a la família. 

 Primer trimestre 

·Inici: 14 de setembre de 2020 

·Final: 13 de desembre de 2020 

·Lliurament de notes: 20 de desembre de 2020 

 Segon trimestre 

·Inici: 14 de desembre de 2020 
·Final: 21 de març de 2021 
·Lliurament de notes: 3 d’abril de 2021  

Tercer trimestre 

·Inici: 22 de març 2021 
·Final: 18 de juny de 2021  
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5. ORGANIGRAMA 

 
EQUIP DIRECTIU 

Directora: Núria Saborit Coll 

Cap d’estudis: Pilar Juanola Clé 

Secretari: Albert Martínez Elcacho 

Coordinadora pedagògica: Elisabet Benet Vila 

 
COORDINACIONS 

Coordinació ESO: Menchu Rosal 

Coordinació informàtica: Eduard Banqueri i Susagna Crosas 

Coordinació de riscos laborals: Laura Cesari 

Coordinació d’activitats: Helena Rovira i Thais Via 

Coordinació LIC: David Prat 

 

CAPS DE DEPARTAMENT 

Departament de Llengües: David Prat 

Departament de Llengües estrangeres: Ainhoa Martínez 

Departament de Matemàtiques: Anna Vilaró 

Departament de Ciències i Tecnologia: Anna Tor 

Departament de Socials, ViP, Educació Física i Música: Neus Larred 
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6. NORMATIVA DE SEGURETAT 
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7. SORTIDES, ACTIVITATS I TALLERS 

El curs 2020-2021, tenint en compte les mesures excepcionals, no podem concretar            

sortides i activitats. Anirem informant durant el curs. 

Alguns tallers que farem aquest any: 

- Que sí vida! Debat conductes de risc 

- T’agrades? El poder de la teva autoestima. 

- Jornades d’orientació acadèmica i laboral. Vic. 

- Taller Primers auxilis.  

 
8. LLIBRES I MATERIAL 
 
Els llibres de text es poden adquirir a través de l’empresa Iddink o bé a través de                 

qualsevol altra via que les famílies prefereixin. 

Per internet a www.iddink.cat o per telèfon trucant al  902 565 411 

Codi per fer comandes: 216DF2 

Els llibres de text que utilitzarà l’alumnat de 4t d’ESO de l’Institut Les Margues durant               

el proper curs 2020-2021 són els següents: 

● Llengua catalana Llengua catalana i Literatura 4 ESO.Sèrie Comunica Ed. 2016 
             ISBN  9788490470282  Santillana 
 

● Matemàtiques 
              Matemàtiques 4 ESO Ed.2016   ISBN  9788448939939   Barcanova 
 

● Anglès 
             International English B1+ Student's Book ISBN 9789963514298 Burlington 
Books 
 
MATÈRIES OPTATIVES I DE MODALITAT 
Només els alumnes que faran aquestes optatives 
 

● Biologia i Geologia 4 ESO Ed. 2020    ISBN 9788421866221 Casals  
              Llicència digital inclosa  

● Física i Química  4 ESO. Ed 2020      ISBN 9788448619756 McGraw-Hill 
● Tecnologia 4 ESO Ed. 2016     ISBN 9788448609474  McGraw-Hill  
● Economia 4 ESO.Anxo Penalonga (cat) Ed. 2017  
● ISBN 9788448612924  McGraw-Hill 
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Material: 
Material general per a tots els cursos : Un estoig complert amb: bolígraf blau, negre               
i vermell, llapis, goma, cinta correctora, tisores, cola de barra  i subratllador. 
 
4t ESO 
Matemàtiques: Fulls quadriculats o llibreta (amb espiral o sense). 
Biologia i Geologia i Física i Química: Fulls quadriculats o blancs. Fundes de plàstic, 
calculadora científica, retolador permanent negre gruix mitjà i bata de laboratori. 

Tecnologia: Llibreta.  

Anglès: Fulls en blanc i funda de plàstic. 

Català: Fulls quadriculats o blancs. 
Castellà: El profesor dará las indicaciones el primer día de clase. 
Educació física: Sabates esportives cordades, roba d'esport, peto, samarreta de 
recanvi. 

-  Es prioritzaran classes a l’aire lliure. 
-  La majoria d’exercicis es faran individualment. 
- No hi ha ús de vestidors, han de venir vestits de casa i no es canviaran de                  

roba 
- Es podrà fer exercici sense mascareta (per ara), per la qual cosa hauran de 
   portar una bossa de plàstic, de paper o una capsa per guardar-la  

Ètica : Fulls blancs o quadriculats i fundes per entregar les feines i/o apunts. 

Socials: Fulls blancs o quadriculats i fundes per entregar les feines i/o apunts. 
Optativa cultura clàssica: fulls blancs o quadriculats i fundes per entregar les feines 
i/o apunts. 
Optativa VIP: 
- Fulls blancs sense foradar DinA4 (normals) 
- Llapis grafit: 2H, HB i 5H 
- Maquineta i goma 
- Porta mines (llapis, 0,5, HB) 
-  Retoladors negres:  Punta fina 0,4,  Punta mitjana, Punta gruixuda plana 
- Cola de barra 
- Tisores 
- Llapis de colors (estoig 12 mínim) 
- Retoladors de colors (estoig 12 mínim) 
- Regle amb graó, mínim 30 cm 
- Joc d´escaire i cartabó (costat comú 24 cm mínim) 
- Compàs amb rodeta metàl·lic amb adaptador universal 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Depenent dels projectes personals també es necessari: 
- Pinzells de diferent gruix (núm. 2, 4, 8 i 12...) 
- Paleta blanca 
- Got de plàstic rígid 
- Draps de cotó 
- Bata o samarreta vella i grossa 
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9. TRANSPORT ESCOLAR 
 
L’alumnat que viu en els municipis adscrits a l’Institut Les Margues tenen el transport              

gratuït. Els municipis són Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta (excepte per als alumnes             

de 1r d’ESO), Vilanova de Sau i Tavèrnoles.  

 

El servei de transport escolar surt a les 07:20 de Vilanova de Sau i a les 07:40 de                  

Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta.  
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