
                

1. BENVINGUDES I BENVINGUTS! 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DEL 2n. d’ESO 

 

• Curs dens, molts continguts orientats a preparar el segon 

cicle d’ESO 

• Assignatures comunes 

• Assignatures en grup reduït: Francès, magnituds (mates), 

tècniques d’estudi. 

• Complementàries: laboratori, robòtica, geografia i 

expressió.  

 

3. TREBALL I ESTUDI 

• Cal organització i planificació, estudi, treball diari,  

preparació d’exàmens.  

• Especial atenció al treball de cada dia i a l’actitud. 

• Hàbits d’estudi que serviran pel futur. 

• Activitats en treball cooperatiu. 

• Control per part de la família. 

 

4. COMUNICACIÓ 

Agenda: mitjà de comunicació més habitual (però cal evitar 

informació confidencial).  Cal donar-hi una ullada de tant en 

tant. En ocasions la comunicació serà per telèfon, Alèxia 

Classroom (notes, comunicacions, dates exàmens i treballs...) 

 



5. ALGUNES NOVETATS... 

• Desdoblament anglès, pràctica oral (grups de 15 alumnes). 

• Professor de tecnologia i mates (Daniel). 

• Exàmens: A més, dels continguts, volem millorar 

l’ortografia (podem pujar o baixar fins 1 punt per les 

faltes). 

• Ús progressiu de la plataforma ALEXIA CLASSROOM. 

• Les notes de cada trimestre ja no es donaran en paper. 

 

6. AVALUACIÓ 

Cal tenir en compte que són més grans i hi ha major exigència en 

tots els sentits. 

• Cal signar les proves que es van fent (20-25 proves cada 

trimestre). 

• Informe de preavaluació: de caràcter orientatiu. No 

oficial.       

Aquest primer trimestre: primera setmana de novembre 

• Notes a final de trimestre: nota + alguna observació (nou 

format amb nova nomenclatura):  

NA (no assolit) menys de 5 

AS (assolit satisfactòriament) 5-6 

AN (assolit notablement) 7-8 

AE (assolit excel·lentment) 9-10 

• Recuperació després de cada trimestre (també després 

d’acabar el curs, a finals de juny). 

• Aquest curs passat ja no hem tingut exàmens de 

setembre.  



• A final de curs, nota global de cada àrea, que servirà per 

calcular la nota global de l’ESO quan acabin quart.  

• Cada assignatura i cada curs té el mateix valor. 

• Alguns centres, per fer la preinscripció després de l’ESO,   

demanen certificat de mitjana de notes de 1r a 3r. 

 

• Seguiment de cada alumne/a: tutoria individual, tutoria 

amb la família, full de preavaluació, observacions del 

professorat,  

 

7. NORMES A SEGUIR 

• Puntualitat (en l’arribada i el lliurament de fulls signats), 

correcció en el vestir, bona actitud a classe (silenci, 

escoltar).  

• Ús correcte dels recursos digitals,  respectar els 

companys i professors, etc. Tenir cura del material i 

instal·lacions. 

 

8. SORTIDES 

• Primer trimestre: Museu d’Història i port de Barcelona. 

• Segon trimestre:  Teatre musical a Caixa Forum i Poble 

Espanyol. 

• Tercer trimestre: Colònies a Tarragona (en anglès, activitats 

aquàtiques). 

 

 

 

 



 

9. IMPORTANT 

• Estan en una edat complicada. Cal observar-los 

atentament.  

• Poden adquirir alguns hàbits poc saludables, ja que volen 

ser grans i no ho són… 

• Encara que semblin més autònoms necessiten de 

vosaltres més que mai. 

• En temes escolars, si anem tots a la una (famílies i 

professorat), els resultats seran molt millors. 

 

10. DUBTES, PRECS I SUGGERIMENTS 

 

 

 

 

Moltes gràcies! 

 


