
         CURS 2014/15 
 

INFORMACIÓ GENERAL 1r D’ESO    
 

1. L’ ESO 
 
L'Etapa d'Educació Secundària Obligatòria s'estructura en quatre cursos acadèmics. 

 

1r ESO 12-13 anys 
2n ESO 13-14 anys 
3r ESO 14-15 anys 
4t  ESO 15-16 anys 

 
MATÈRIES COMUNES 
Les matèries comunes són de caràcter obligatori per a tot l’alumnat. 
 

MATÈRIES OPTATIVES 
Les matèries optatives tenen com a finalitat que l’alumnat consolidi, orienti, reforci, i ampliï 
les pròpies capacitats i coneixements. 
 

TREBALL DE SÍNTESI 
El treball de síntesi està format per un conjunt d'activitats interdisciplinàries relacionades 
amb les diferents àrees que impliquen una feina afavoridora de la integració de 
coneixements i del treball en equip. Pot durar entre tres i cinc dies. Totes les hores lectives 
i complementàries d’aquests dies les dedicarem a la realització del treball de síntesi. 

 

La mitjana d’hores setmanals assignades a les matèries és la següent: 
Llengua catalana i literatura 4 

Llengua castellana i literatura 4 
Llengua estrangera 3 

Matemàtiques 3 
Ciències de la naturalesa 3 

Ciències socials, geografia i història 3 
Educació física 2 

Tecnologia 2 
Música 3 

Religió / Ensenyaments alternatius 2 
Tutoria 1 

TOTAL PER CURS 30 
Treball de síntesi (1) 

 
 
2. DATES D'INTERÈS 

 
• Preavaluació (notes orientatives): novembre de 2014. 
• Lliurament de notes de la 1a. AV. : 23 de desembre de 2014.                         
• Lliurament de notes de la 2a. AV. : del 16 al 20 de març de 2015 (segons el dia de 

tutoria).                        
• Lliurament de notes de la 3a. AV i final : 29 de juny de 2015. 
• Lliurament de notes de l’AV. Extraordinària : setembre de 2015. 
• Treball de síntesi (obligatori) : 8, 9, 10, 11 i 12 de juny de 2015. 
• Dies de lliure disposició del curs: 3 de novembre de 2014, 16 de febrer de 2015, 22 

de maig de 2015. 
• Vacances de Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 (ambdós 

inclosos). 
• Vacances de Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 (ambdós inclosos). 

 



 
3. CONTACTE ENTRE PARES I INSTITUT 

 

Formes de contactar : 
• A través de l'agenda escolar que tenen tots els alumnes. 
• Demanant entrevista al tutor/a o assistint el dia que siguin citats. 
• A través del butlletí de notes. 
• Dia i hora de Visita de Pares a la Tutoria _______________________ 

 
 

4. AGENDA ESCOLAR 
 

Cada alumne de l’ESO ha de tenir obligatòriament l’agenda escolar proporcionada pel 
centre. L’agenda escolar és una eina de treball. Com a tal, haurà d’estar sempre en bones 
condicions. No es permetrà que hi hagi cap agenda decorada amb escrits que no es 
refereixin a treball escolar o que no siguin comunicacions entre professorat, família i 
alumnat. Tampoc no s’admetrà que ningú arrenqui fulls. L’alumnat té l’obligació de portar 
l’agenda i lliurar-la a qualsevol professor que li demani. 
Quan l’ús de l’agenda sigui incorrecte, l’alumne n’haurà de comprar una de nova i serà 
considerat una falta greu. 
 

Conté: 
• Normativa del Centre. 
• Carta de compromís educatiu. 
• Horaris de l'alumne. 
• Full d’avaluació amb les notes dels exàmens. 

 
 

5.  SERVEIS QUE OFEREIX L'INSTITUT 
 

• Menjador al Centre de Primària.  
• L'institut vetllarà per dotar els seus alumnes dels serveis adients per tal de potenciar el 

seu rendiment. 
• Aula d'acollida per als alumnes nouvinguts sense domini de l'idioma. 
• Projecte Èxit els dilluns i els dimecres a la tarda. 
• Aula d’estudi els dimecres a la tarda, podrà tenir caràcter voluntari o bé el tutor li pot 

aconsellar. 
• Hores d’atenció individualitzada, en cas necessari, per part de la psicopedagoga del 

Centre. 
• Programa salut i escola. 
• Activitats esportives el dimecres tarda. 
• Pàgina web: www.institutgalileogalilei.wordpress.com 

 
 

6. RECUPERACIÓ DE LES AVALUACIONS SUSPESES 
 

• Cada departament informarà els alumnes del dia i la forma com es recuperaran les 
avaluacions suspeses al llarg del curs: 

 
- Recuperació de la 1a Avaluació: del 8 al 14 de gener de 2015. 
- Recuperació de la 2a Avaluació:del 7 al 13 d’abril de 2015. 
- Recuperació de la 3a Avaluació: del 1  al 5 de juny de 2015.  
- Tots aquells alumnes amb matèries suspeses tindran dret, si ho desitgen, a una 

prova de recuperació que es durà a terme un cop sabudes les notes finals: 16, 17, 
18 i 19 de juny de 2015. 

 
• Proves extraordinàries de recuperació de les àrees d’ESO no superades: 1, 2 i 3 de 

setembre de 2015. 
 
 


