INS MIQUEL BIADA
INFORMACIÓ
Curs 2017-2018
(Alumnes 4t 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 1r de batxillerat, el
dijous dia 14 de setembre de 2017 a les 12:00 hores del migdia.
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.



El full de tria de matèries de modalitat s’haurà de dipositar a les caixes
indicades entre el 3 i el 4 de juliol de 2017.



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.



Els exàmens de setembre seran 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 1r de batxillerat serà el dimecres dia
20 de setembre 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 1r de Batxillerat 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:

PRIMER DE BATXILLERAT LOE
CURS 2017-2018
Hores setmanals

Matèries
Llengua i literatura catalana
Llengua i literatura castellana
Part Comuna
Llengua estrangera (anglès)
Filosofia i ciutadania
Educació física
Ciències per al món contemporani
Tutoria
Part diversificada Modalitat 1
(Modalitat)
Modalitat 2
Modalitat 3
Modalitat 4 o Optativa pròpia del centre

2
2
3
2
2
2
1
4
4
4
4

TOTAL HORES SETMANALS

30 HORES

hores
hores
hores
hores
hores
hores
hora
hores
hores
hores
hores o 2+2 hores

MODALITAT CIENTIFICOTÈCNICA
Matemàtiques I
Física I
Química I/Tecnologia industrial I
(una a escollir)
Biologia I/ Dibuix Tècnic I
(una a escollir)
MODALITAT HUMANISTICOSOCIAL
Matemàtiques aplicades a les Ciències socials I/ Llatí I
(una a escollir)
Economia de l’empresa I/ Literatura castellana
(una a escollir)
Història del món contemporani
Optatives de modalitat (Tria d’una matèria en cada franja)
Francès
Francès
Psicologia
Sociologia
Història de la música i de la dansa
Revista

LLIBRES DE TEXT 1r de BATXILLERAT CURS 2017-2018
Tot seguit trobareu tots els llibres de 1r de batxillerat del centre. Els alumnes
han de comprar els llibres de les matèries comunes i els de la modalitat que
cadascú triï.
MATÈRIES COMUNES
CATALÀ
CASTELLÀ
ANGLÈS

CIÈNCIES PER AL
MÓN
CONTEMPORANI

Llengua catalana i literatura 2n batxillerat. Ed. Santillana.
ISBN: 978-84-9047-695-6
Lengua Castellana y literatura 2 Sèrie Fluvià
Ed. Mc Graw Hill
ISBN 978-84-481-7011-0
COMPLETE FIRST STUDENT’S PACK (Student’s book without
Answers with CD- ROM, Workbook without Answers with Audio
CD) 2nd Edition.
Ed. Cambridge University Press; Edición: 2 (23 de enero de
2014)
Col.lecció: Complete
ISBN_13: 978-1107651869 (codi nou)
(llibre per 1r i 2n de Batxillerat)
Ciència en context. Ciències per al món contemporani Batxillerat
2008. Editorial Teide
ISBN: 978-84-307-5246-1

MATÈRIES DE MODALITAT BATXILLERAT HUMANÍSTIC I SOCIAL
LLATÍ
Hª DEL MÓN
CONTEMPORANI
FRANCÉS

Llatí 1r batxillerat. Ed. Casals. ISBN: 978842184393-2
HC. Història del Món Contemporani i Annex d’Història de l’Art.
Vicens Vives. ISBN: 978-84-6823-893-7
Totem 2, Hachette, Livre :9782011560643,
Cahier: 9782011560636
MATÈRIES DE MODALITAT BATXILLERAT CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
QUÍMICA
Química 1 Batxillerat Ed. Mc Graw-Hill
ISBN: 978-84-486-1140-8
FÍSICA
Fisica 1 MC Graw Hill
ISBN: 978-84-486-1138-5
MATEMÀTIQUES
Matemàtiques. Ed. Barcanova
ISBN: 978-84-489-4027-0
BIOLOGIA
Biologia Ed Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-3280-5
TECNOLOGIA
Tecnologia Industrial 1r BATX Sèrie Fluvià. Ed. Mc Graw- Hill
INDUSTRIAL
ISBN 978-84-486-1134-7

LLIBRES DE LECTURA
Llibres de lectura de llengua catalana:


Joanot Martorell; Tirant lo Blanc. Episodis amorosos



-Albert Sánchez-Piñol, La pell freda

Llibres de lectura de llengua castellana:


Matute, Ana M.; Los niños tontos



Segunda antología de poesía española

Solament pels que faran Literatura castellana:


Fernando De Rojas; La Celestina,



Antología poética del Siglo de Oro, AA.VV.



De Cervantes, Miguel; El Quijote (selección).



Félix Lope de Vega; Fuente Ovejuna,



Leopoldo Alas “Clarín”: La regenta



Cristina Fernández Cubas; Mi hermana Elba y Los altillos de Brumal.

INTERCANVI DE LLIBRES.
Igual que els cursos anteriors, continuarem amb el projecte d’intercanvi de llibres de
text entre l’alumnat de la nostra escola. La nostra intenció és, exclusivament, la d’oferir
un servei a la comunitat educativa del centre.
Hem preparar un espai al nostre Moodle, al qual es podrà accedir des de la nostra
web, per poder fer efectiva la compravenda de llibres de text de segona mà a tots els
alumnes que vulguin gaudir d’aquest servei.

FEINES D’ESTIU I EXÀMENS DE SETEMBRE
Per poder fer l’examen és imprescindible lliurar les feines d’estiu.
CATALÀ

Orientacions

%
nota

Tasques

Els alumnes trobaran la feina que hauran de realitzar al
Moodle.
Totes les activitats s'han de fer a la llibreta o en fulls (a mà).
Es valorarà la correcta presentació, l’ortografia, l’expressió i la
puntuació.

20 %

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 80 %
setembre
en aquest mateix llibret.
CASTELLÀ

Orientacions

%
nota

Tasques

Quadern “Refuerzo de lengua 4º ESO” Editorial SM. (ISBN
9788467516845). A més han de llegir les dues lectures que
han de recuperar (Historia de una escalera i Los ojos del
lobo). Es valorarà la correcta presentació, l’ortografia,
l’expressió i la puntuació.

20 %

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
setembre
figura en aquest mateix llibret.

80 %

ANGLÈS

Orientacions

%
nota

Tasques

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

30 %

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
setembre
figura en aquest mateix llibret.

70 %

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 %

SOCIALS

Orientacions

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

Orientacions

% nota

100%

% nota

Treball que s’haurà d’elaborar i imprimir per lliurar en la data 100 %
indicada en el calendari que figura en aquest llibret.
La informació sobre el treball es lliurarà el dia de les notes de
juny.

Prova
No hi ha prova de setembre. Cal lliurar les feines
extraordinària esmentades més amunt el dia i hora de setembre que se us
setembre
hagi assignat. El 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.

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 pràctic
la data de l’examen consulteu el calendari que figura en
aquest mateix llibret.

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

Orientacions

% nota

Tasques

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

20 %

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
setembre
figura en aquest mateix llibret.

80 %

FÍSICA I
QUÍMICA

Orientacions

% nota

Tasques

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

20 %

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
setembre
figura en aquest mateix llibret.

80 %

TECNOLOGIA

Orientacions

% nota

Tasques

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

50 %

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

50 %

VISUAL I
PLÀSTICA

Orientacions

% nota

Tasques

El dossier amb les activitats els repartiran les professores de
Visual i Plàstica.

100 %

Prova
extraordinària
setembre

No hi haurà examen.
Cal entregar les feines el dia fixat, 1 o 4 de setembre. Per
saber la data consulteu el calendari que figura en aquest
mateix llibret.

LLATÍ

Orientacions

% nota

Tasques

Conjunt d’activitats que trobareu penjades al Moodle. S’han
d’entregar fets amb bolígraf, en fulls grapats o enquadernats
i amb el nom de l’alumne a la portada.

40 %

Prova
Examen dels continguts treballats durant el curs. Cal entregar
extraordinària les feines el dia fixat, 1 o 4 de setembre. Per saber la data
setembre
consulteu el calendari que figura en aquest mateix llibret.
FRANCÈS
Tasques

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

Prova
No hi ha prova de setembre. Cal entregar les feines el dia
extraordinària
fixat, 1 o 4 de setembre. Per saber la data consulteu el
setembre
calendari que figura en aquest mateix llibret.

60%

%
nota
100 %

MÚSICA
Tasques

Orientacions

%
nota

Treball sobre l'evolució del pop-rock i fer biografia i itinerari
musical de dos grups musicals i dos solistes dels treballats
durant el curs

Prova
Examen dels continguts treballats durant el curs. Cal entregar
extraordinària
les feines el dia fixat, 1 o 4 de setembre. Per saber la data
Setembre
consulteu el calendari que figura en aquest mateix llibret.

50%

50%

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 003

Aula 003

De 8 a 9

Educació Física

Llatí

De 9 a 10

Educació Física

Castellà

De 10 a 11

Biologia i Geologia

Anglès

D’11 a 12

Física i Química

Música

De 12 a 13

Matemàtiques

Català

Ciències Socials
Francès – aula 007
De 13 a 14
Visual i Plàstica – aula 303
Cultura i valors – aula 008

Tecnologia

RECOMANACIONS
DEL
LLENGÜES ESTRANGERES

DEPARTAMENT

DE

El Departament de llengües estrangeres recomana els alumnes que acabin 4t d’ESO i
desitgin cursar el Batxillerat que tinguin en compte que el nivell que es treballa a 1r de
Batxillerat és un B2 (Nivell First Certificate).
Tots els alumnes que acabin ESO han de tenir com a mínim un nivell B1 (PET) i per
això us fem arribar els següents consells per poder cursar el Batxillerat amb garanties.
Aquest estiu hauríeu de treballar pel vostre compte algun d’aquests llibres per tal de
consolidar el vostre anglès:







PET MASTERCLASS WORKBOOK RESOURCE PACK WITH KEY
OXFORD 9780194535472
PET RESULT WORKBOOK RESOURCE PACK WITH KEY
OXFORD 9780194817202
PET PRACTICE TESTS WITH EXPLANATORY KEY + AUDIO CD PACK OXFORD
9780194534680
CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST RESULT WORKBOOK WITH KEY + AUDIO CD OXFORD
9780194511803
DESTINATION B1 GRAMMAR AND VOCABULARY WITH ANSWER KEY MALCOLM MANN ,
STEVE TAYLORE-KNOWLES - MACMILLAN
DESTINATION B2 GRAMMAR & VOCABULARY WITH ANSWER KEY
MALCOLM MANN , STEVE TAYLORE-KNOWLES – MACMILLAN

(Aquests dos últims llibres els podeu trobar a la biblioteca del Miquel Biada)
També podeu consultar algun d’aquests recursos a Internet per tal de consolidar el
vostre anglès. És molt important que escolteu i llegiu en anglès durant aquest estiu i
per això Internet és una eina fonamental:
Recursos web

http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.talkenglish.com/
https://www.youtube.com/user/JamesESL
Per últim, també us proposem que valoreu la possibilitat de practicar el vostre anglès i us
facilitem una sèrie d’adreces a Internet relacionades amb estades a Catalunya o a l’estranger
per tal de millorar el vostre anglès.

Colònies a Catalunya.

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/familia/colonies_
estiu/colonies_angles
http://www.topcolonies.com/
http://coloniesdestiu.rosadelsvents.es/amb-angles/

Estades per adolescents i famílies a Irlanda
http://easylanguages.es/cursos-idiomas/campamento-de-verano-en-dublin-irlanda-11-a-17anos_a224
http://www.easy-idiomas.com/cursos-de-idiomas-para-familias/cursos-para-familias-cork.html
http://grupovaughan.com/ingles-en-el-extranjero/campamentos-irlanda-dublin
http://www.ef.com.es/pg/campamentos-verano/irlanda/

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.

A

la

web

del

centre

(www.biada.org botó Biblioteca) trobareu els suggeriments de la
nostra bibliotecària.


No abuseu de l’ordinador, de la PSP i dels 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!!!

INSTITUT MIQUEL BIADA
Av. Puig i Cadafalch, 89-99
08303 MATARÓ (Barcelona)
Tel. 93 798 14 89
Fax. 93 798 45 32
institut@biada.net
www.biada.org

