INS MIQUEL BIADA
INFORMACIÓ
CURS 2017-2018
(Alumnes 3r ESO PS 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 4t
d’ESO, el dijous

dia 14 de setembre de 2017 a les

11:00 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.
 Als grups de Projecte Singular de 3r i de 4t d’ESO els alumnes
treballen fonamentalment amb dossiers de treball. En el cas
que es requereixi algun llibre s’informarà a començament de
curs.
 Els exàmens de setembre tindran lloc els dies 1 i 4 de
setembre de 2017, segons l'horari que trobareu en aquest
mateix llibret.
 La reunió de pares dels alumnes de 4t d’ESO es farà el
dimecres dia 18 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 4t 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 4t ESO PS CURS 2017-2018
Àmbit Lingüístic
Àmbit llengua anglesa
Àmbit científic i matemàtic
Àmbit social
Educació Física
Àmbit tecnològic
Àmbit artístic
Orientació i tutoria
Estada a l’empresa
TOTAL HORES SETMANALS

Hores
setmanals
4 hores
2 hores
5 hores
2 hores
2 hores
2 hores
3 hores
2 hores
8 hores
30 hores

PROJECTE EDUCAT 1x1 I MATERIAL
Curs 2016-2017
Els alumnes de 4t d’ESO de PS

seguiran treballant amb els ordinadors

personals i en alguna matèria utilitzaran algun llibre de consulta o treball.
En el cas que des d’alguna matèria es requerixi llibre de text, es comunicarà a
començament de curs.

EXÀMENS DE SETEMBRE I FEINES D’ESTIU
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 o be els professors us lliuraran el dossier el dia de les notes.
Per accedir-hi només heu de clicar la icona “Feines d’estiu”, que trobareu a la
web juntament amb les altres icones.
MATÈRIA

DOSSIER

EXÀMEN

Ciències

SI

NO

català

Si

Si

Anglès

SI

NO

Tecnologia

SI

NO

Orientació

SI

NO

E. Física

Llibreta de curs

SI (prova física)

Visual i Plàstica

SI

NO

Al setembre encara que no hi hagi examen es faran preguntes sobre les feines
lliurades.

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

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

Recordeu que per poder fer l’examen és imprescindible lliurar les
feines d’estiu.
Divendres

Dilluns,

1 de setembre de 2017

4 de setembre de 2017

Aula 113

Aula 113

Castellà

Ciències Socials

De 9 a 10

Tecnologia

Matemàtiques

De 10 a 11

Física i Química

Educació Física

D’11 a 12

Anglès

Educació Física

De 12 a 13

Visual Plàstica - aula 303

Català

De 8 a 9

Música
De 13 a 14

Biologia i Geologia

Francès- aula 209
Cult. i valors- aula 212

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, de la PSP i els jocs, del mòbil

i de 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!!!
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