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Ja has acabat els primers sis anys dels 

ensenyaments obligatoris que has realit-

zat en l’Educació Primària. Ara ens dispo-

sem a iniciar l’Educació Secun-dària 
Obligatòria   (l’E.S.O.). És una etapa 

que reuneix unes característiques molt 
especials. 

 
En aquesta guia, no solament hi trobaràs 

informació sobre aquesta nova etapa, si-
nó també unes orientacions pràctiques 

perquè et sentis tranquil des del primer 
moment. Consta de dues parts ben dife-

renciades: 
 

           
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Un cop acabada l’Educació Primària, 

amb l’etapa d’Educació Secundària  
 
Obligatòria  s’inicien els ensenyaments 

secundaris, que inclouen també el Batxi-
llerat i els Cicles de Formació Profes-
sional. 
L’E.S.O. consta de quatre cursos esco-

lars, agrupats en dos cicles de dos cursos 

cadascun.  
 
 

 Conèixer i comprendre els aspectes 

bàsics del funcionament del propi cos i de 
les conseqüències dels actes i les decisi-

ons personals per a la salut individual i 
col.lectiva, i valorar els beneficis que 

comporten els hàbits d’exercici físic, 
d’higiene i d’una alimentació adequada. 

 Formar-se una imatge ajustada 

d’ell mateix, de les pròpies característi-
ques i possibilitats, per desenvolupar un 

nivell d’autoestima que permeti encarrilar 
d’una forma autònoma i equilibrada la 

pròpia activitat; valorar l’esforç i la su-
peració de les dificultats, i contribuir al 

benestar personal i col.lectiu. 

 Relacionar-se amb altres persones i 

participar en activitats de grup, adoptant 

actituds de flexibilitat, solidaritat, interès, 
i tolerància, per superar inhibicions i pre-

GUIA DE L’ALUMNE D’E.S.O. 

A les famílies, nois i 

noies que comenceu  
l’Educació Secundària Obligatòria (E.S.O.) 

 
En la primera part de la guia, 

hi ha unes explicacions molt 
breus sobre l’etapa que ara 

comences i els seus Objec-
tius Generals, és a dir, d’allò 

que serà objecte d’aprenen-
tatge al llarg de l’ESO. 

En la segona part trobaràs 

informacions més concretes 
sobre alguns aspectes de 
l’organització del teu treball. 
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judicis i rebutjar tot tipus de discriminaci-

ons degudes a l’edat, a la raça, al sexe i 

a diferències de caràcter físic, psíquic, 

social i altres característiques personals. 

 

 Analitzar els mecanismes i valors 
que regeixen el funcionament de les soci-

etats, d’una manera especial els relatius 
als seus drets i deures com a ciutadà dins 

els àmbits socials més inmediats –el cen-
tre educatiu, la població, la comarca i la 

nació-, que li permetin d’elaborar judicis i 

criteris personals, i actuar amb autono-
mia i iniciativa en la vida adulta. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Analitzar els mecanismes bàsics 

que regeixen i condicionen el medi físic, 
valorar com hi repercuteixen les activitats 

humanes i contribuir activament a la seva 
defensa, conservació i millora com a ele-

ment determinant de la qualitat de vida. 

 Conèixer els elements essencials 

del desenvolupament científic i tecnolò-

gic, valorant les seves causes i les seves 
implicacions sobre la persona, la societat 

i l’entorn físic. 

 Identificar i asumir com a pròpies 

les característiques històriques, culturals, 

geogràfiques i socials de la societat cata-
lana: tenir coneixement del dret dels po-

bles i dels individus a la seva identitat i 
desenvolupar una actitud d’interès i res-

pecte envers l’exercici d’aquest dret. 

 Comprendre i produir missatges 

orals i escrits amb propietat, autonomia i 

creativitat en llengua catalana i castellana 

i, almenys, en una llengua estrangera, 

fent-los servir per comunicar-se i per or-
ganitzar els propis pensaments, i reflexi-

onar sobre els processos implicats en l’ús 
del llenguatge. 

 Interpretar i produir missatges amb 
propietat, autonomia i creativitat, utilit-

zant codis, artístics, científics i tècnics, 
articulant-los a fi d’enriquir les pròpies 

possibilitats de comunicació i reflexionar 

sobre els processos implicats en el seu 
ús. 

 Identificar problemes en els diver-
sos camps del coneixement i elaborar es-

tratègies per resoldre’ls, mitjançant pro-
cediments intuïtius, de raonament lògic i 

d’experimentació, i reflexionant sobre el 
procés seguit i el resultat obtingut. 

 Obtenir, seleccionar, tractar i co-

municar informació utilitzant les fonts en 
què habitualment es troba disponible, i 

les metodologies i els instruments tecno-
lògics apropiats, procedint de forma or-

ganitzada, autònoma i crítica. 

 Conèixer les creences, les actituds i 

valors bàsics de la nostra tradició i el 

nostre patrimoni cultural, valorar-los crí-
ticament i escollir aquelles opcions que 

afavoreixin més el desenvolupament in-
tegral com a persones. 

 Comprendre l’aplicació, en l’àmbit 

professional, dels coneixements adqui-
rits com a preparació i orientació de la 

futura integració al món laboral. 
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 En l’etapa que ara comences tindràs Professors diferents per a les diverses 
àrees, però n’hi haurà un d’especial que serà el teu Tutor/a. Hi hauràs de recorrer 
moltes vegades, ja que serà el responsable de seguir el teu procés formatiu durant tot 
el curs i d’orientar-te en el teu treball. 
Com a responsable de l’avaluació dels teus aprenentatges el Tutor/a també haurà de 
mantenir relació amb els teus Pares. Per això, cal hi comptis sempre que hagis de 

prendre alguna decisió important. 

En l’etapa d’Educació Secundària Obli-

gatòria les àrees d’ensenyament 

s’organitzen per crèdits. Un crèdit és 
una part d’un àrea i requereix unes 35 

hores lectives, és a dir, unes 35 hores de 
treball amb el Professor/a. 

Com que el curs escolar consta aproxi-
madament de 35 setmanes lectives, un 

crèdit es podria realitzar dedicant-li una 
hora de classe cada setmana. O bé, un 

crèdit es pot realitzar durant un tri-
mestre dedicant-li tres hores cada 

setmana. 

Els crèdits comuns  són aquells que 

heu de fer tots els alumnes. 

 

Els crèdits optatius són aquells que 

poden ser escollits segon les necessi-

tats de l’alumnat. 

 

Els crèdits de síntesi i recerca  són 

un tipus especials de crèdits que, su-

posen una síntesi del treball realitzat 

durant el curs. 

 
La taula següent indica el nombre de crè-

dits comuns de cada àrea, també el nom-
bre de crèdits variables i de crèdits de 

síntesi que hauràs de realitzar durant 
l’etapa. 

  

 

Nombre i distribució  

de crèdits per curs 

crèdits 1r 2n 1r 2n etapa 

Ll. Catalana 3 3 3 3 12 

Ll. Castellana 3 3 3 3 12 

Ll. Estrangeres 3 4 3 3 13 

Matemàtiques 3 4 4 4 15 

Ciències Naturals 3 0 2 0 5 

Física i Químuca 0 3 2 0 5 

Ciències Socials 3 3 3 3 12 

Ed. Física 2 2 2 2 8 

Tecnologia 2 2 2 0 6 

Ed. Visual Plàstica 2 2 0 0 4 

Música 2 0 2 0 4 

Ètica i moral. 1 1 1 1 4 

Optatives  2 2 2 10 16 

Tutoria 1 1 1 1 4 

Crèdits Síntesi 1* 1* 1* 1*  4* 

Total crèdits 30 30 30 30 120 

Vinga, ànim. Si 

vols, pots fer això 

i més. 

HI HA TRES TIPUS DE 
CRÈDITS 

EL PROFESSOR/A  TUTOR/A 
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A final de curs es farà una sessió 

d’avaluació en la qual la junta 

d’avaluació, a la vista de les quali-
ficacions atorgades en cada una de les 

àrees pel corresponent professor/a, deci-
dirà sobre la promoció de cada alumne/a 

al curs següent.  
 

Per prendre aquesta decisió s’analitzarà 
acuradament la conveniència que 

l’alumne/a romangui un any més en el 
curs  per tal de garantir l’assoliment o 

afermament de les competències bàsi-

ques, o bé que promocioni al curs se-
güent. La junta tindrà en compte 

l’evolució general de l’alumne/a, obser-
vant de manera especial l’ava-luació de la 

seva participació en els crèdits de síntesi. 
 

La junta d’avaluació, d’acord amb l’anàlisi 
global de l’aprofitament de l’alumne/a, 

podrà qualificar-lo de nou en alguna de 
les àrees. Per prendre aquesta decisió 

serà necessari l’acord dels dos terços del 
professorat de les àrees que hagi cursat 

l’alumne o alumna. A les actes 
d’avaluació s’indicaran amb un asterisc 

les noves qualificacions atorgades per la 

junta d’avaluació. 
 

Per poder accedir al curs següent 
caldrà que totes les qualificacions si-

guin positives, amb dues excep-cions 
com a màxim.  

 
Dins d’aquest còmput no s’inclouran ni 

els crèdits variables, que ja hauran estat 
contemplats en l’avaluació de l’àrea o 

àrees a les quals corresponguin, ni els 
crèdits de síntesi, que contribueixen a 

l’avaluació integrada de l’alumne/a. 
 

Els alumnes tindran la possibilitat de 

realitzar una prova extraordinària de 

les àrees no superades en el mes de 
setembre. 

 
Aquestes proves seran dissenyades 

pel departament o seminari corres-
ponent i es realitzaran abans de 

l’inici del curs següent. 
 

Posteriorment a la realització d’aquestes 
proves es farà una reunió extraordinària 

de la junta d’avaluació. 
 

Per a aquells alumnes que promocionen 
de cicle o curs sense haver assolit sufici-

entment els objectius necessaris per po-

der seguir el curs següent, caldrà establir 
mesures per a la recuperació dels apre-

nentatges deficitaris: agrupaments flexi-
bles, grups reduïts de recuperació, aten-

ció i proposta de tasques de forma indivi-
dualitzada, organització d’adap-tacions 

curriculars o altres.  
 

En tot cas s’ha d’avaluar contínuament el 
progrés en l’assoliment dels objectius 

dels cursos i cicles anteriors i, com a con-
seqüència, s’han de revisar constantment 

les estratègies més conve-nients per 
aconseguir-ho.  

 

 
 

L’EQUIP DIRECTIU 
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Lucio Anneo 
Séneca. 

• “No nos atrevemos a emprender 
muchas cosas porque nos 
parecen difíciles, pero no porque 
sean difíciles en sí, sino que nos 
parecen difíciles porque no nos 
atrevemos a emprenderlas”  

 

 PROJECTE  EDUCAT  2.0  i  1X1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nostre centre va fer una aposta global per la incorporació de les TIC a l’aula des de el 
curs acadèmic 2008-09 amb l’adequació tecnològica seqüencial de les aules als nous 
sistemes (projectors, sistemes de video i audio, pissarres digitals, internet a l’aula,etc..) 
 
L’equip directiu va iniciar el procés d’informació, comunicació, orientació i formació de 
l’equip de professors del claustre demanant la seva participació i implicació en el pro-
jecte. 
 
Aquest inici de procés cap al EDUCAT 2.0 va quedar fitxat en el claustre de final de curs 
2008-09, i es va dissenyar un projecte d’aplicació, implantació i formació en els se-
güents cursos acadèmics  que es concreta en els següents apartats: 
 

1. Progressiu canvi metodològic cap a la utilització de les TIC a l’aula. 
2. Digitalització progressiva dels materials i continguts utilitzats a l’aula. 
3. Canvi metodològic a l’hora de treballar els continguts i procediments de la pro-

gramació i el curriculum. 
4. Digitalització i personalització de les proves de control o exàmens utilitzant els 

mitjans adients (ordinador, impressores, escàners, internet, etc...). 
5. Digitalització dels sistemes d’avaluació mitjançant el programari AMIC. 
6. Digitalització dels quaderns del professor (full de càlcul EXCEL). 
7. Digitalització del quadern de tutoria i seguiment d’entrevistes de tutoria. 
8. Incorporació de ple en el curs 2010-11 al projecte 1X1 d’escola virtual  en quatre 

matèries a ESO1 i ESO2. (català, castellà, matemàtiques i tecnologia) 
9. Utilització de la nova metodologia en les demès matèries curriculars. 
10. Creació i utilització del “bloc del professor/a” com a instrument dins de l’aula. 
11. Creació i utilització d’una agenda de curs  digital con “calendar google”,  i una 

agenda de tutories. 

 
 
 



7 

 

 

centre d’ensenyament

El Programa eduCAT 2.0 promou l’ús dels instruments digitals en els processos 

d’ensenyament i aprenentatge amb la incorporació d’ordinadors portàtils pels alumnes 
i de sistemes de projecció interactiva en els centres educatius. 
En aquest marc, també es dóna el suport i l’acompanyament necessari a tots els do-
cents del nostre centre per obtenir les pautes, orientacions i reflexions adients en els 
canvis en l’organització i la metodologia d’aula, dins del marc del nostre projecte edu-
catiu. 
 

Las TIC a l’aula 

 

L'eix vertebrador del Programa eduCAT 2.0 és de caire pedagògic i té com a 

focus principal que els alumnes adquireixin la competència digital i contribuir al 
desenvolupament de competències de caire transversal, com és ara la compe-
tència d'aprendre a aprendre, per facilitar-los un aprenentatge més autònom i 
personalitzat. Aquest plantejament requereix també uns rols diferents del pro-
fessorat. Això comporta, en molts casos, canvis significatius en l'organització i 
la metodologia docents. Aquest procés d'extensió dels usos de les tecnologies 
digitals ha de propiciar la reflexió col·lectiva sobre les estratègies que cal adop-
tar per millorar l'aprenentatge dels alumnes. 
 

Digitalització de materials 
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Canvi metodològic. 
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Creació i utilització del “bloc del professor/a” com a instrument dins de l’aula. 

 
En el curs 2010-2011 es va posar en marxa el projecte “BLOC”. De inici es va 
crear un bloc per a cada professor/a del centre com a eina interactiva dins 
l’aula. Cada professor/a anirà treballant i desenvolupant el seu bloc al llarg del 
curs i les matèries. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAL I INICI DE TRAJECTE 
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ALTRES RECOMANACIONS: 

Els ordinadors MÉS RECOMANABLES són de tipus ultrabook amb pantalla de 13" Són mo-

dels de característiques semblants als netbooks però amb una pantalla més gran que permet en-

cabir correctament les finestres de les aplicacions i els continguts web. El pes i dimensions el fan 

adient com a equipament d'aula.  

 

Programari: Sistema de restauració (RECOMENABLE) Un dels principals requisits dels ordina-

dors de l'alumnat es que disposin d’un sistema que permeti la restauració des del mateix disc dur 

de les imatges de les maquetes originals dels sistemes operatius. El sistema de restauració hauria 

d'estar protegit per una contrasenya coneguda per l'usuari/ària, a fi d’evitar la seva activació acci-

dental. 

 

CARACTERÍSTIQUES ORDINADOR PORTÀTIL  DE L’ALUMNE 

PROCESSADOR Compatible amb l’arquitectura x64 (Intel® o AMD) 

MEMÒRIA RAM 2 GB RAM mínim, recomanable 4 GB o més 

DISC DUR La capacitat actual acostuma a ser mínim  de 500 GB 

PANTALLA Pantalla LCD de dimensions suficients per presentar la informació dels recur-
sos educatius digitals (resolució recomanada 1366x768). Recomanable 11,6” 
a 13”. 

TARGETA GRÀFICA La integrada a l’ordinador 

CÀMARA Càmera web amb micròfon integrat (si és possible). 
 

SO Formats d'àudio suportats : 24-bits estèreo. Altaveus estèreo integrats 

CONECTIVITAT Entrada d’alimentació. Connector VGA/HDMI monitor extern Connectors 
micròfon extern i auriculars estèreo. 

CONEXIONS 2-3 ports USB 2.0  
 

LECTOR DE TARGETES Lector multi targetes SD i MMC. (opcional) 

COMUNICACIONS Wi-Fi suporti protocols 802.11 en les seves modalitats a/b/g/n.  
Fast Ethernet 10-BASE T/100BASE-TX. 

TECLAT 86 tecles amb panell tàctil (opcional) 

ALIMENTACIÓ Bateria de durada mínima de 6 hores. (dependrà de factors com: brillantor 
de la pantalla que hàgim ajustat, si tenim Wi-Fi activat, ...). 

SISTEMA OPERATIU Windows 8.1 o Windows 10 


