
Anem fent punta al llapis

Instruccions pels alumnes de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO per abans de 
començar el curs

	                                                                                                                                                                                                  

Els nois i noies de primer sou la sisena promoció 
d’alumnes que participeu en aquest projecte que 
anomenem Institut Escola i els altres ja sou 
“veterans”. Com el seu nom indica el nostre és un 
centre educatiu per estudiar totes les etapes 
d’ensenyament obilgatori, fins i tot la d’ESO. 
Resumint això vol dir que durant uns quants anys 
més, continuarem compartint espais, activitats de 
l’escola, la nostra manera d’aprendre, d’ensenyar i 
de conviure.

Els nois i noies de primer heu de saber que  començar ESO és un canvi important en 
els vostres estudis que farà que moltes coses siguin diferents. Caldrà més temps 
d’estar a l’institut, més esforç per fer els deures i estudiar, moltes més responsabilitats 
individuals i col·lectives, prendre decisions a l’hora d’escollir les matèries optatives... i 
és clar, tot això passa perquè ja us heu fet “una mica” grans!

Pels que fins ara no éreu alumnes de l’escola de Castellterçol, ni de l’institut, us hem 
d’explicar que procurem viure en un espai que sigui emocionalment intel·ligent. Això 
vol dir respectuós amb les persones, que facilita l’aprenentatge i la gestió de les 
emocions, que fomenta un bon nivell de comunicació, que ajuda a conèixer-se i 
acceptar-se a un mateix i que procura resoldre els conflictes d’una manera pacífica. 
També dir-vos que els aprenentatges cooperatius, individuals, en grup, les recerques, 
els projectes... continuaran sent la nostra manera de treballar.

Com que estem segurs que tots plegats ens esforçarem per aprendre, i estem molt 
il·lusionats amb aquest projecte, amb aquest díptic informatiu, us volem convidar a 
començar a “fer punta al llapis” per estar preparats per “engegar” amb entusisme el 
proper dia 14 de setembre.

Benvinguts i benvingudes al nou curs!

Aquest nou curs!

Curs 2015-16

Tel. Escola 938668040  Tel. Mòduls 938666839   Fax 938666426

http://www.institutescolaramonacalvet.wordpress.com


a8071214@xtec.cat 

Dimarts 1 Dimecres 2 Dijous 3 Divendres 4

9:00- 10:30
Naturals 
Biologia Català Matemàtiques

10:30- 12:00 Física i Química Anglès Castellà

12:00- 13:30
Optatives 
Plàstica 
E.Física

Tecnologia Socials 
H. de l’art

Els exàmens de recuperació de setembre seran:

Institut Escola de Castellterçol
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Les matèries optatives: 
Què són: són matèries i activitats que decideix l’equip de professors/es i estan 
dirigides a completar o fer més agradables parts del currículum. També per aprendre, 
d’una manera divertida, coses noves que no són en cap de les àrees que fareu aquest 
curs.

Quines farem: hem decidit d’incloure una de les matèries optatives de primer i de 
segon en l’activitat de tallers que farem a les tardes. Hi haurà teatre, revista, plàstica i 
música que serviran per completar un projecte conjunt. Tant a primer com a segon 
quedarà una optativa per escollir entre francès, suport a l’estudi, combo, club de 
lectura i història de la cultura. A tercer hi haurà dues hores d’optatives a la setmana, a 
escollir entre francès, emprenedoria, laboratori, cultura clásica, combo i creació de 
textos.

Què cal fer per escollir-les:  els de 1r ho fareu a partir del 14 de setembre amb l’ajut 
dels vostres pares i també dels i les vostres mestres tutores

El crèdit de síntesi: durant el curs ja anirem parlant de quins crèdits fareu. Estaran 
vinculats a l’activitat de colònies i a l’eix transversal d’aquest curs que serà “el mar”.

Durant el curs de primer d’ESO fareu les següents matèries: llengua catalana, llengua 
castellana, mates, ciències naturals, socials, educació física, música, anglès, tecnologia, 
plàstica, el crèdit de síntesi i les matèries optatives. A segon d’ESO fareu les mateixes i a 
tercer també, amb la novetat de la física i química i a quart hi ha la novetat dels “itineraris”. 
Cada professor us explicarà els continguts i la manera de funcionar de cada matèria.

Horaris: 
Començarem cada dia a les 8 del matí i el dimarts, el dijous i el divendres 
plegarem a 2/4 de 2 del migdia. El dilluns i el dimecres plegarem a les 2 
del migdia. A la tarda farem classe, de 3 a 5, el dimarts i el dijous. Segur 
que per llevar-vos tan d’hora haureu de fer servir un bon despertador!

Si voleu, al bloc de l’institut-escola podeu veure el calendari del curs, 
amb les festes i les vacances.

Menjador i transport: 
Com el curs passat farem servir el menjador de l’escola, vaja que la Juani ens continuarà 
cuinant els macarrons. Els alumnes de fora segur que es quedaran a dinar a l’escola, però ja 
sabeu que també us hi podeu quedar els de Castellterçol.

El transport funcionarà per a tots aquells alumnes que viuen a Castellcir o Sant Quirze. El 
gestionarà el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Quan el Consell Comarcal ens faci arribar la 
previsió d’horaris ja us els farem saber. primer de tot, per mitjà del bloc del centre.

Materials: 
Com a l’escola, tindrem material comú. Això vol dir cartolines, fulls, pintures, barres de cola, 
colors, retoladors.... Pel primer dia vosaltres només haureu de portar l’estoig amb bolis de 
color negre, blau i vermell, llapis, goma, tipex de llapis, colors i un regle curt. També una 
carpeta classificadora. Si necessiteu d’altres materials ja us ho dirà cada mestre. Això sí, per 
a l’àrea de tecno haureu de preparar una bata, o bé roba vella que es pugui embrutar

Les matèries obligatòries i optatives, els horaris, el menjador, els llibres i altres informacions importants

La majoria de llibres de text que farem servir seran “socialitzats” i la 
normativa per a fer-ne un bon ús serà la mateixa que la que teníem fins 
ara a l’escola. Pels que no venieu abans a l’escola seria bo que la 
llegíssiu a l’agenda. Els altres llibres o quaderns que hagueu de comprar 
els vendrà, com sempre, l’AMPA, el dia 24 de juliol de 16 a 19:30 i el dia 
5 de setembre de 10 a 2 a la biblioteca de l’edifici de primària.

Segurament hi ha moltes altres coses que us agradaria saber. Qui seran els i les vostres mestres? I els tutors o tutores? Quina serà la vostra classe en els mòduls, si arribaran més ordinadors...? On 
anirem de colònies? I els exàmens i les avaluacions? Deixem-ho, tot plegat, per resoldre el dia 14 a partir de les 9 del matí, que per ser el primer dia començarem una hora més tard!

I per cert, hauríeu de dir als vostres pares i mares que a finals de setembre ja farem la reunió general de presentació del curs. Allà parlarem del dia d’entrevistes, de les normes de funcionament, 
d’avaluacions, d’objectius del curs… Com cada curs podreu fer servir la biblioteca de l’escola cada tarda, de dilluns a dijous de 5 a 6 i que continuarem fent la Setmana Cultural i les festes i que 
comptem amb vosaltres per fer “l’estelet” i “l’estel de paper” i que ens reunirem amb els delegats i delegades de primària i farem sortides i tallers i...

A 4t d’ESO hi ha 9 hores lectives destinades a fer matèries optatives específiques. 

Nosaltres ho anomenarem itineraris i en tindrem 2.

Les àrees obligatòries dels itineraris tindran 3 hores lectives cada una i són:

Itinerari científic/tecnològic: Biologia/Geologia i Física i Química

Itinerari humanístic/ Social: Història de l’art i literatura universal

Cada alumne en funció de les seves preferències haurà d’escollir l’un o l’altre. Excepcionalment donem 
l’opció d’escollir dues d’aquestes assignatures encara que no conformin un itinerari

A part d’aquests dos itineraris hi haurà 5 matèries optatives, d’1:30 lectiva cada una, de les quals cada 
alumne n’haurà d’escollir dues, independentment de l’itinerari que hagi triat.

Aquestes són: francès, TIC-Tecnologia, dibuix tècnic, llatíi i activitats físico-esportives.


