INS MIQUEL BIADA
INFORMACIÓ
CURS 2017-2018
(Alumnes 1r ESO curs 2016-2017)

INFORMACIONS D’INTERÈS.

A continuació trobareu un recull de dates molt importants a tenir en compte. Us
preguem que no les oblideu!!!!!


El curs 2017-2018 començarà, per als alumnes de 2n d’ESO, el dijous dia
14 de setembre de 2017 a les 09.00 hores del matí. Aquest primer dia els
nois i noies seran rebuts per l’equip directiu i els seus tutors i tutores, i rebran
tota la informació necessària per al començament de les classes, que tindrà lloc
segons l’horari pertinent.



La compra de llibres a través de l’AMPA es realitzarà amb la llibreria El
Tramvia. S’haurà de fer la reserva a través de la pàgina web del centre on hi ha
una pestanya amb l’enllaç directe.
L’aplicatiu estarà obert des del 29 de juny fins al 12 de juliol.
Les famílies que així ho vulguin podran venir a l’institut els durant els dies de
juliol de 10.00 a 13.00 hores, a la biblioteca del centre, per a fer la
comanda amb assessorament.
La compra dels llibres es podran fer entre el 24 de juliol i el 9 de setembre
a la llibreria El Tramvia (Plaça de Granollers, 1, Mataró).
Les famílies que vulguin fer la compra de llibres a través de l’AMPA han de fer
obligatòriament la reserva a l’aplicatiu, en cas contrari l’AMPA no podrà
assegurar la disponibilitat dels llibres.



Les famílies dels alumnes de l’ESO que vulguin beneficiar-se del servei de
l’AMPA de la socialització dels llibres, podran fer el pagament a través del Banc
a la compte de l’AMPA. El pagament dels llibres socialitzats s’haurà de fer abans
del dia 9 de setembre.



El repartiment dels llibres de text socialitzats es realitzarà durant la primera
setmana de classes al centre.



Els exàmens de setembre tindran lloc els dies 1 i 4 de setembre de 2017,
segons l'horari que trobareu en aquest llibret.



La reunió de pares dels alumnes de 2n d’ESO serà el dimecres dia 4
d’octubre de 2017 a les 19.00 hores, a la Sala de Conferències del centre.
Poc abans d’aquesta data rebreu un recordatori per correu.



La data d’entrega de notes pels alumnes que hagin de recuperar alguna
matèria, serà el 7 de setembre a les 9:00h.

CURRÍCULUM 2n ESO 2017-2018
Segons la llei d’educació LOMCE (Llei orgànica per a la millora de la
qualitat educativa) el currículum de matèries queda repartit com us
indiquem en el següent quadre:

MATÈRIES 2n ESO CURS 2017-2018
Llengua Catalana
Llengua Castellana
Llengua Anglesa
Matemàtiques
Geografia i història
Ciències de la naturalesa
Tecnologia
Educació Física
Música
Cultura i valors ètics / religió
Tutoria
TOTAL HORES SETMANALS

Hores setmanals
4 hores
3 hores
4 hores
4 hores
3 hores
3 hores
2 hores
2 hores
3 hores
1 hora
1 hora
30 hores

Els alumnes de 2n faran una hora de cultura i valors ètics (nou canvi de la LOMCE).
Aquesta matèria la impartirà el mateix tutor de grup classe amb la finalitat de poder
establir millors vincles amb la tutoria.
Podreu observar, també, que en aquest nivell es cursa Música i no Visual i Plàstica.
No s’ofereixen matèries optatives ni a 1r ni a 2n d’ESO amb l’objectiu de reforçar les
matèries instrumentals de llengua catalana, llengua anglesa i matemàtiques que
passen de tenir 3 h a tenir 4h cada setmana.

PROJECTE DE SOCIALITZACIÓ I REUTILITZACIÓ DE MATERIAL
ESCOLAR
Des del curs 2006-2007, el nostre institut ha participat en el programa de
socialització i reutilització de material escolar. Des d'aleshores s’han socialitzat alguns
materials a tota l’ESO.
Al llarg d’aquests anys hem pogut constatar que aquest projecte ajuda els alumnes a
valorar més el material escolar i a mantenir-lo en les millors condicions, en aquelles
que a nosaltres ens agradaria trobar-lo. Pensant en aquest motiu i, sobretot, en el fet
que suposa per a les famílies aquest estalvi, el curs 2013-14 vam començar la
socialització de tots els llibres de 1r d’ESO i el curs passat va acabar el procés amb la
socialització dels libres de text a 4t d’ESO.
Des de fa temps no rebem cap subvenció per a aquests projectes; per aquest motiu, la
col·laboració de la nostra AMPA ha estat vital.
Les famílies reduiran de forma important el cost del material escolar i solament hauran
de comprar alguns quaderns d’exercicis que ens és impossible socialitzar.
Per tal de poder fer efectiu el projecte, les famílies hauran de fer un pagament de 10
euros per cada llibre socialitzat, en concepte d’utilització durant el curs.
Les famílies dels alumnes de l’ESO que vulguin beneficiar-se del servei de l’AMPA de la
socialització dels llibres, podran fer el pagament a través del Banc a la compte de
l’AMPA a Bankia: 2038-6735-81-6000005711.
Podeu ingressar la quota de l’AMPÀ als caixers automàtics de Bankia, que ofereixen l’opció de fer
ingressos, situats a:


Av. Puig i Cadafalch, 194 – 198



Plaça de Cuba, 6



Muralla de Sant Llorenç, 19 – 21

Heu de seguir les indicacions següents:
Seleccioneu “operar sense targeta ni llibreta” seleccionar “ingressos” triar “ingrés en efectiu” seleccionar
el pagament es farà amb l’import exacte i amb devolució (el caixer només admet bitllets però retorna
monedes).
En el cas que sigui amb devolució, teclegeu l’import (20 €). Introduïu el numero de compte:
2038-6735-81-6000005711
A l’opció “ordenant” indiqueu el nom de l’alumne.
A l’opció “concepte” indiqueu “AMPA”.
A l’opció “beneficiari” indiqueu Institut Miquel Biada.
Finalment, confirmeu l’operació.

El pagament dels llibres socialitzats s’haurà de fer abans del dia 9 de setembre.
Amb l’ ingrés de pagament de l’AMPA, l’ ingrés de pagament dels llibres i el paper de
compromís que es lliure al centre, l’alumne podrà anar a la biblioteca en els dies que
s’acordaran durant la primera setmana de curs al setembre a recollir els llibres de text.

PROJECTE
EDUCAT
1x1
SOCIALITZAT
2n ESO CURS 2017-2018

I

MATERIAL

Els alumnes de 2n d’ESO seguiran treballant amb els ordinadors personals.
Els alumnes disposaran de llibres de text per compaginar les dues formes de
treball.
Els llibres es podran adquirir a través de l’AMPA de l’escola. Les comandes
s’hauran de fer a través de la nostra web.
Allà trobareu la llista de llibres de cada nivell amb el preu corresponent a cada
llibre. L’aplicatiu restarà obert des del 29 de juny fins al 12 de juliol.
L’escola oferirà la possibilitat de fer la comanda des del centre, amb
assessorament, els dies de juliol de 2017 de 10.00 a 13.00 hores del matí, a la
biblioteca del centre.
Les famílies dels alumnes de l’ESO que vulguin beneficiar-se del servei de
l’AMPA de la socialització dels llibres, podran fer el pagament a través del Banc
a la compte de l’AMPA. El pagament dels llibres socialitzats s’haurà de fer abans
del dia 9 de setembre.
El repartiment dels llibres de text socialitzats es realitzarà durant la primera
setmana de classes al centre.
Tot seguit trobareu detallat tot el material que necessitaran els alumnes de 2n.

A la graella següent trobareu els llibres que seran socialitzats aquest
curs:
LLIBRE DE TEXT 2n ESO

LLENGUA
CATALANA

LLENGUA
CASTELLANA
TECNOLOGIA
CIÈNCIES
NATURALS
CIÈNCIES
SOCIALS

Llengua catalana i literatura 2n d’ESO

Grup promotor/ Santillana Educación, S.L.
ISBN (Volum 1) 978-84-7918-796-5
(Volum 2) 978-84-7918-796-5
(Volum 3) 978-84-7918-797-2
Lengua castellana y Literatura Seria Diàlogo (2vol). Los caminos
del saber.
Grup promotor/ Santillana Educación, S.L.
ISBN 9788468000138
Tecno 2 Projecte Fluvià. Editorial Mc Graw Hill
ISBN 978-84-481-8239-7
Física i Química 1 ED Casals
ISBN 978-84-218-4364-5
Física i Química 2, ED Casals
ISBN 978-84-218-4401-4

CIÈNCIES SOCIALS. POLIS. Editorial Vicens Vives.
ISBN: 9788468209920

A la graella següent trobareu els llibres que s’hauran de comprar:
LLENGUA
ESTRANGERA
CIÈNCIES
SOCIALS

WAY TO ENGLISH 2 WB, ed BURLINGTON
ISBN 978-9963-51-636-0
Geografia I Història. Sèrie Avança. Ed. Santillana
ISBN 9788490478325

Llibres de lectura de llengua catalana:
 R.J. Palacios : Wonder. La campana ISBN 9788496735712
 Dolors García Cornella ; Serena. Editorial Cruïlla ISBN 9788466130257
 Jordi Sierra i Fabra; Els homes de les cadires. Editorial Cruïlla ISBN
9788466100755
Llibres de lectura de llengua castellana:

 Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha (adaptación
para estudiantes de Rosa Navarro ). Clásicos para estudiantes EDEBÉ
ISBN 978-84-236-86-83-4
 -Care Santos; Esta noche no hay luna llena. SM editorial. ISBN 97884-675-5430-4

FEINES D’ESTIU I EXÀMENS DE SETEMBRE.
Els alumnes amb matèries suspeses hauran de fer les feines d’estiu i presentar-se als
exàmens de setembre. A continuació trobareu una graella amb el detall de les feines
de cada matèria. Les feines les trobareu especificades al Moodle de l’institut. Per
accedir-hi només heu de clicar a la icona “Feines d’estiu” que trobareu a la web
juntament amb les altres icones.

Per poder presentar-vos a l’examen ÉS INDISPENSABLE
entregar, al setembre, les feines de les matèries corresponents.

CATALÀ
Tasques

Orientacions
-Completar el quadern d’estiu :

“Quadern de llengua 1r Exercicis fonamentals per preparar
l’entrada a 2n curs d’ESO” Editorial Nadal ISBN 788478874965

%
nota
20 %

-Lectura del llibre: De cop i volta, autora: Alegria Julià.
I completar el dossier de treball que entregarà el tutor el dia de
l’entrevista.

Prova
Cal entregar les feines el dia de l’examen, 1 o 4 de setembre.
extraordinària Per saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura
setembre
en aquest mateix llibret.
CASTELLÀ
Tasques

Orientacions
-Completar el quadern d’estiu :

“Quaderno de lengua 1º, ejercicios fundamentales para
preparar la entrada a 2º curs d’ESO”

80 %

%
nota
20 %

Editorial Nadal ISBN 9788478874989
-Lectura del llibre: “Quién cuenta las estrellas” Planeta Lector
ISBN 978842636708
Resum de cada capítol del llibre
Prova
Cal entregar les feines el dia de l’examen, 1 o 4 de setembre.
extraordinària Per saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura
setembre
en aquest mateix llibret.

80 %

ANGLÈS

Orientacions

%
nota

Tasques

Dossier d’exercicis elaborat pel departament de Llengües
estrangeres que trobareu penjat al Moodle. Caldrà descarregarlo, imprimir-lo i lliurar el dossier en paper el dia de l’examen.

40 %

Prova
Cal entregar les feines el dia de l’examen, 1 o 4 de setembre.
extraordinària Per saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura
setembre
en aquest mateix llibret.

60 %

MATEMÀTIQUES

Orientacions

% nota

Tasques

Dossier preparat pel professorat que es penjarà al Moodle. Els
exercicis es faran en una llibreta que es lliurarà el dia de
l’examen.

20 %

Prova
extraordinària
setembre

Cal entregar les feines el dia de l’examen, 1 o 4 de setembre.
Per saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura
en aquest mateix llibret.

80 %

NATURALS

Orientacions

% nota

Tasques

Dossier preparat pel professorat que es penjarà al Moodle. Els
exercicis es faran en una llibreta que es lliurarà el dia de
l’examen

20 %

Prova
extraordinària
setembre

Cal entregar les feines el dia de l’examen, 1 o 4 de setembre.
Per saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura
en aquest mateix llibret.

80 %

SOCIALS

Orientacions

% nota

Tasques

Es recomana la realització d'esquemes i resums de cada tema
a fi de preparar el control extraordinari de setembre així com
tornar a realitzar els exercicis encarregats durant el curs.

Prova
extraordinària
setembre

Es realitzarà una prova escrita basada en els temes treballats 100%
a classe durant el curs que caldrà superar per tal de recuperar
la matèria.
Per saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura
en aquest mateix llibret.

EDUCACIÓ
FÍSICA

Orientacions

% nota

Tasques

Entrega de feines a la llibreta o treball.

20%

Prova
extraordinària
setembre

Examen teòric i pràctic.
30 %
Cal aprovar cadascuna de les parts (deures, examen teòric i
teòric
examen pràctic) per poder fer mitjana.
Cal entregar les feines el dia de l’examen,
50%
1 o 4 de setembre. Consulta dels temes al moodle. Per saber la pràctic
data de l’examen consulteu el calendari que figura en aquest
mateix llibret.

TECNOLOGIA

Orientacions

% nota

Tasques

Conjunt d’activitats que trobareu penjades al Moodle i que
caldrà lliurar en format dossier, el dia de l’examen de
setembre.

50 %

Prova
extraordinària
setembre

Consultar el moodle per veure els temes de l’examen.
Cal entregar les feines el dia de l’examen, 1 o 4 de setembre.
Per saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura
en aquest mateix llibret.

50 %

VISUAL I
PLÀSTICA

Orientacions

% nota

Tasques

Conjunt d’activitats que trobareu penjades al Moodle i que caldrà
lliurar en format dossier, el dia de l’examen de setembre. Cal
entregar les feines el dia de l’examen i fer una prova de validació.
Per a la prova de validació cal que porteu material tant de dibuix
artístic com de dibuix tècnic.

60 %

Prova
Cal entregar les feines el dia de l’examen, 1 o 4 de setembre. Per
extraordinària saber la data de l’examen consulteu el calendari que figura en
setembre
aquest mateix llibret.

40 %

CULTURA I
VALORS
ÈTICS
Tasques

Orientacions

% nota

Conjunt d’activitats que trobareu penjades al Moodle i que caldrà 100 %
lliurar en format dossier, el dia de l’examen de setembre. Cal
entregar les feines el dia de l’examen i fer una prova de validació.

Prova
No hi ha prova de setembre. Cal lliurar les feines esmentades
extraordinària més amunt el dia i hora de setembre que se us hagi assignat. El
setembre
dia de presentació de les feines l’alumne podria ser preguntat per
comprovar que el que presenta és d’autoria pròpia i no una còpia.

Els exàmens tindran lloc els dies 1 i 4 de setembre. Una mica més avall
trobareu una graella amb els horaris.

Per poder fer l’examen és imprescindible lliurar les feines d’estiu
Divendres
1 de setembre de 2017
Aula 107

Dilluns,
4 de setembre de 2017
Aula 107

De 8 a 9

Matemàtiques

Ciències Naturals

De 9 a 10

Anglès

Tecnologia

De 10 a 11

Ciències Socials

Català

D’11 a 12

Castellà

Visual Plàstica

De 12 a 13

Educació Física

De 13 a 14

Educació Física

Els alumnes amb 3 o més matèries pendents hauran de venir al centre per a fer
un seguiment i resoldre dubtes de 10:00 a 12:00h els següents dies:
 Dijous 6 de juliol
 Dijous 13 de juliol
 Dimarts 20 de juliol

CONSELLS D’ESTIU.
Per passar unes bones vacances i no oblidar tot el que heu après aquest curs,
us recomanem:


Llegiu, allò que us agradi, en català, en castellà, en anglès, en
francès, en la vostra llengua aquells que en parleu de diferents, però
llegiu, la lectura sempre enriqueix. En alguns nivells, els professors ja
us han recomanat lectures. Al bloc de la Biblioteca del centre
(www.biada.org botó Biblioteca) trobareu els suggeriments de la
nostra bibliotecària.



Feu les feines que els professors d’algunes matèries us han
recomanat, va bé per seguir exercitant la ment.



Els

que

teniu

matèries

pendents

estudieu,

penseu

en

les

recuperacions. Una mica cada dia no fa mal.


No abuseu de l’ordinador i la televisió.



Si viatgeu fora, sigueu curiosos i procureu conèixer bé el lloc on
aneu, la seva gent i els seus costums.



Gaudiu del sol, de la natura, dels amics i de la família.

BONES VACANCES A TOTHOM!!!!
ENS VEIEM AL SETEMBRE!!!

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
MIQUEL BIADA
Av. Puig i Cadafalch, 89-99 - 08303 MATARÓ
Tf: 937981489 Fax: 937984532
e-mail: institut@biada.net
http://www.biada.org

