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ORGANITZACIÓ CURRICULAR D’ESO CURS 2018/19

INFORMACIÓ ACADÈMICA
CURRÍCULUM de 4t ESO

El conjunt de matèries que els alumnes cursen s’anomena currículum.
●

Llengua Catalana - 3h

●

Llengua Castellana- 3h

●

Llengua Estrangera (anglès)- 3h

●

Matemàtiques-4h

●

Ciències Socials- 4h

●

Religió/ Valors ètics- 1h

●

Educació Física- 2h

●

Optatives- 9h

●

Tutoria 1

●

Servei comunitari (1)

●

Projecte de recerca (1)

ITINERARIS-OPCIONALITAT-4T ESO CURS 2018-19

ITINERARI

1

ITINERARI

2

ITINERARI

3

ITINERARI

4

Batxillerat
científico-tecnològic

Batxillerat
científico-tecnològic

Batxillerat
humanístic-social

Cicles Formatius

Cicles Formatius

Cicles Formatius

BIOLOGIA/GEOLOGIA

FISICA/QUIMICA

ECONOMIA

TECNOLOGIA- TICS

TECNOLOGIA

LLATÍ

EMPRENEDORIA

FISICA/QUIMICA

Cicles Formatius

DIBUIX-FRANCÈS-CIATE-INFORMÀTICA

Servei comunitari
Educació ètico cívica. Voluntariat a les escoles, projecte rius, casal avis.

Projecte de Recerca

El Projecte de Recerca està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que
s’ha de fer en equip. Al llarg del treball, l’alumne ha de mostrar capacitat d’autonomia en
l’organització del seu treball individual i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip.
El Projecte de Recerca,a efectes de qualificació, tindrà la consideració d’una matèria.

TUTORIA 1 hora setmanal
La tutoria es presenta al llarg de tota l’etapa en 1 hora setmanal. La tutoria de grup és
responsabilitat del tutor de grup, el qual realitza el seguiment personal i acadèmic de l’alumne, i
manté contacte personal amb cadascuna de les famílies amb entrevistes personals amb els
nois/es i els seus pares. El conjunt de tots els professors d’un nivell és el que anomenem 
equip
docent.

TUTORS
4EA: Àlvar Serrano
4EB: Imma Ripoll
4EC: Lídia Segalés
4ED: Anna Bellón
Coordinació de Tutors: Lídia Segalés

SUPERACIO DE L’ETAPA I OBTENCIÓ DEL TITOL DE GRADUAT/ADA
L’alumnat que hagi superat totes les matèries de l’etapa obté el títol de graduat/graduada en
educació secundària obligatòria. Recordin que qui no hagi aprovat totes les matèries a
l’avaluació final ordinària de juny s’ha d’examinar, obligatòriament, a setembre.
CONTROL DIARI D’ASSISTÈNCIA
Cada hora es passa llista. Si el seu fill/a no ha vingut al centre i vostès no ens han comunicat que
faltarà rebran un avís al seu telèfon mòbil comunicant-los l’absència. Retards: Cal que truquin el
centre per poder entrar quan arriben tard. Horari escolar: De 8 a 14:30.

SERVEI DE CANTINA
El centre ofereix un servei de cantina per esmorzars
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS - ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:45 h a 17:00 h
●
●

ESPORT A L’ESCOLA: Aeròbic, teatre, futbol sala, bàsquet, bàdminton, atletisme
AMPA: Anglès. Robòtica.

MEDIACIÓ
L’INSTITUT BELLULLA TÉ PREVIST EL EN SEU REGLAMENT, L’ÚS DE LA MEDIACIÓ EN LA
RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. NO TOTES LES CONDUCTES ES PODEN RESOLDRE A
TRAVÉS DE LA MEDIACIÓ

CALENDARI GENERAL DEL CURS 2018-2019
12 de setembre de 2018: inici curs.
Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019: vacances de Nadal.
Del 13 al 22 d'abril de 2019: vacances de Setmana Santa.
21 de juny de 2019: acaben de les classes.
2 i 3 de setembre de 2019 proves extraordinàries d’ ESO i 1r BATX
DIES FESTIUS A CANOVELLES
1 de novembre, festa
2 de novembre, lliure disposició
6 de desembre, festa
7 de desembre, lliure disposició
4 de març, festa
31 de maig, festa local
3 de juny, lliure disposició
FESTES INTERNES
21 de desembre: NADAL
12 d’abril: FESTA DE L’ESPORT
23 d’abril: SANT JORDI
20 de juny: FESTA DE FINAL DE CURS (AMPA)
AVALUACIONS I PRE- AVALUACIONS
PRE- AVALUACIONS: 3r ESO i 4t ESO, 24 d’octubre
1r ESO i 2n ESO, 31 d’octubre
1r de Batxillerat, 8 de novembre
AVALUACIONS I LLIURAMENT DELS BUTLLETINS DE NOTES
. 1r Trimestre:
Final, 30 de novembre
Inici, 3 de desembre canvi de trimestre
Avaluació BAT, 28 de novembre: NOTES BAT, 30 de novembre
Avaluació ESO, 5 de desembre: NOTES ESO, 14 de desembre
Canvi quadrimestre:

28 de gener
. 2n Trimestre:
Proves d’avaluació de l’ESO - 4t curs
Els dies 12 i 13 de febrer de 2019
Final, 1 de març
Inici, 4 de març canvi de trimestre
Avaluació ESO, 6 de març
Avaluació BAT, 13 de març
NOTES ESO i BAT, 15 de març
. 3r Trimestre:
Final classes ESO i 1r de batxillerat,11 de juny
Recuperació de la 3ª avaluació d’ESO ( i/o d’altres avaluacions, s’ s’escau) mentre es realitzi el
crèdit de síntesi.
El Treball de Síntesi els dies 12, 13, 14, 17 i 18 de juny.
Exposició oral el 19 de juny.
NORMES DE FUNCIONAMENT
ASSISTÈNCIA
L’entrada dels alumnes a les 8 h. així com les sortides es farà per la porta principal. El timbre
marcarà l’hora d’entrada al Centre entre les 7:58 i les 8:04 que és quan tancarà la porta
d’accés.
El alumnes que arribin tard no podran entrar si els pares no truquen per telèfon. Si truquen
justificant el retard, entraran per la porta lateral del carrer Enric Gurgui. U
 n cop a dintre anotaran
en unes graelles el nom, el cognom i el curs i aniran a les classes si passen 10 minuts màxim de
l’hora.
Els pares hauran de comunicar el retard per telèfon per poder accedir al centre. Si truquen passats
10 minuts de l’hora, no entraran fins la propera hora.
Cal portar justificant per sortir del centre ( per ex. visita mèdica) en l’horari de classe.
NOMÉS SORTIRAN SI ELS PARES ELS HAN AUTORITZAT A SORTIR
JUSTIFICACIÓ FALTES
Els justificants dels retards s’han de lliurar a consergeria, en cas contrari no podran entrar al centre
i s’acumularà com absència.
Els retards es poden acumular com incidències.
Cal justificar totes les faltes d’assistència al tutor. En cas d’absència un dia d’examen cal que els
pares avisin el centre i portar un justificant oficial.
COMUNICATS
El centre farà les notificacions a les famílies via plataforma Esemtiao correu electrònic.
Les famílies podran consultar a la plataforma Esemtia els butlletins de notes, els comunicats
d’incidències a l’aula, l’acumulació de faltes injustificades i les expulsions.

ENTREVISTES PARES/CENTRE
Per tal de facilitar les entrevistes dels pares amb els professors del centre cal demanar
prèviament l’hora de visita, sigui fent la petició a Secretaria, des d’on es passarà l’avís al
professor perquè aquest concreti després amb la família interessada el dia i l’hora de visita, per
correu electrònic al tutor o mitjançant la 
plataforma Esemtia
.
Davant de qualsevol dubte i/o problema el procés a seguir per resoldre’l és parlar ( seguint l’ordre)
amb: tutor de grup, professor de la matèria, coordinador de nivell, cap d’estudis, director del
centre. Prèviament s'ha de demanar hora.
EQUIP DIRECTIU
Directora: Pilar Crespo Vilasaló
Secretària: Isabella Prastitis Vicente

Coordinadora Pedagògica: M. Valle Alvarez Garcia
Cap d’Estudis: Rosana Carmona Rodríguez

TELÈFON DE L’INTITUT: 93 846 64 95 web insbellulla.cat
Correu electrònic: insbellulla@insbellulla.cat

