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REUNIÓ PARES  D’ESO : 14 de setembre de 2016 
 

1. PRESENTACIÓ DEL  CURS: 
Objectiu general : “Educam per una ecologia integral” 

 
2. PRESENTACIÓ DELS PROFESSORS: 

 
DIRECTORA : CATALINA BOSCH     dijous: 9,00-10,00 
TUTORA 1r  ESO: Francisca Salvà Tomás                 dilluns 12,10 -13,00 h.  
TUTOR 2n ESO: Bartomeu Vich Caldés    divendres 8,15- 9,00 
TUTORA 3R ESO: Isabel Rodríguez Fernández   dilluns: 12,10-13,00 
TUTORA 4T ESO: Conxi Capllonch Murza    dijous: 10,00 – 10,55 h.  

 
Educació Física:   Xavier Bonnín Palou    dijous:  12,10-13,00 
Mates , Tecnologia, Projectes : Arnau Picornell Company  dimarts: 12,10-13,00  
Mates A /Tecnologia :  Maria Ribas Castells    divendres: 10,00-10,55  
Català : Catalina Gelabert Llull     dimarts: 9,00-10,00 
Castellà - Llatí : Resi Arcos Juan     divendres: 12,15- 13,00  
Anglès /Alemany /Desdoblament Anglès. Xesca Sampol   dijous: 11,15-12,10 
Ed. Plàstica: Maria José Orell  
Desdoblament anglès: Guillem Amer    dimecres 12.00-13,00   
PT/Orientadora: ESO: Vicky Tébar Valeriano   dimarts: 12,10-13,00 
 

3. DESENVOLUPAMENT DEL CURS: 
 

- 1a. avaluació: Desembre. Entrega notes 21 desembre. 
- 2a. avaluació: Març. Entrega notes 22 març. 
- 3a.  avaluació: 16 Juny. Entrega notes finals 29 juny. 
Des d’ aquest curs la jornada lectiva dels alumnes d’ ESO serà de 30 hores lectives. 
L’estructura d’elecció d’optatives  està en funció del que determina la LOMQUE. En arribar a 4t d’ ESO els 

alumnes escolliran entre Itinerari Aplicat o Itinerari Acadèmic.  Els alumnes de 4t d’ ESO enguany fan una prova (revàlida) 
que no serà vinculant durant aquest curs. 

Els alumnes d’ ESO promocionen de curs si quan acabin les proves de setembre duen 2 o menys àrees 
suspeses, i si aquestes dues no són Castellà / Català i Matemàtiques. 

Durant el present curs es desdoblaran les àrees d’ Anglès des de 1r fins 4t d’ ESO , en funció de les hores que 
disposam des de Conselleria. Per tal d’ aconseguir un millor assoliment de Matemàtiques, es reforçarà amb l’ àrea de 
Projectes de Matemàtiques a 1r d’ ESO. A 1r- 2n  i a 3r d’ESO les hores de Projectes tindran la nota associada a una 
àrea. 
Es farà entrega d’un butlletí que informa dels hàbits de treball (opinió conjunta de tot el professorat). 

També continuarem apuntant les notes dels controls a l’agenda i els pares han de signar al costat de la nota 
(pàgina 18). No es poden dur els exàmens a casa ( (però es poden venir a consultar a qualsevol reunió particular) 

Al llarg del mes d’octubre s’entregaran els carnets als pares i alumnes nous d’ ESO es posarà en marxa el 
programa “Eina Educativa” on es podran consultar les qualificacions, la realització de feines, les dates de control i altres 
aspectes que es consideren rellevants. Quan apareix una nota de deures (un pic al mes) és un resum de la tasca 
realitzada fins aquell dia. 

Al centre es realitza un Pla de lectura que va des d’Educació Primària fins a ESO, el qual a la vegada que 
treballa la lectura també treballa una sèrie de valors significatius pel creixement personal. És molt important que els nins 
llegeixen els llibres perquè forma part de la qualificació de les àrees. 
 

4. EXCURSIONS O SORTIDES:  
 

 1r trimestre: Avenc de Son Pou des d’ Orient, i tornada des de Santa Maria. ( Tot ESO). 3 Novembre 2016 

 2n trimestre:  Cinema espiritual . (Tot ESO). 10 d’ Abril 

 3r trimestre:  Acampada esportiva  ( Tot ESO) o Cabrera.   (maig 2017) 
 

5. ALTRES INFORMACIONS 
- Cada professor, el primer dia de classe, ha explicat als nins els criteris de qualificació de les seves àrees., i els 
nins ho apuntaren al quadern corresponent. 
- Les notes es classifiquen com sempre: 0-4,99 Insuficient; 5-5,99 Suficient; 6-6,99: Bé,  7-8,99 Notable i 9-10 
Excel·lent. 
- Les faltes d’assistència s’han de justificar a l’agenda. 
- És molt important comunicar als tutors o direcció del centre malalties cròniques i s’ha d’intentar prendre la 
medicació fora de l’horari escolar. Si s’ha d’administrar alguna medicació cal comunicar-ho a l’agenda. 
- És important posar-se al corrent de pagament de les despeses del material escolar, agenda i assegurança. 
 

Els pares de l’alumne /a................................................................................................ 
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