DOSSIER INFORMATIU
Educació Secundària
CURS 2017-2018
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“LA PAU ÉS DE COLORS”
Amb aquest lema per al curs 2017-2018, volem que la PAU sigui un objectiu prioritari al
col·legi. I és que, cada dia, el Bon Jesús ens convida a VIURE i ens regala la seva
salutació de pau: “La Pau sigui amb vosaltres”. També ens diu: “Joiosos els qui
s’esforcen per a aconseguir que tots tinguin pau i visquin en pau”.
Gràcies, Déu Pare, perquè Vós ens oferiu en el Bon Jesús una orientació en les nostres
vides per a no extraviar-nos. Us demanem que ens concediu el do de l’Esperit Sant
perquè, vivint els valors que ens ensenya Mary Ward de Llibertat, Justícia i Veritat,
traduïts a petits gestos d’amabilitat, compromís, respecte, valoració de l’altre,
solidaritat, puguem crear un ambient de concòrdia, d’alegria, d’esperança, d’amor i
pau.
Que com els vitralls fets amb vidres de diferents formes, mides i colors, nosaltres,
cadascú diferent, amb les seves riqueses personals, amb les seves maneres d’entendre
la vida, amb les seves sensibilitats, essent capaços de valorar els altres, podem reflectir
i il·luminar el nostre entorn, omplint-lo de llum i colors.
Senyor, recordem les víctimes del terrorisme i Us demanem per totes elles i per llurs
famílies, i que mai més, enlloc del món, hi hagi persones a les quals no es deixi viure
amb dignitat.
Verge Maria, Sant Josep i Mary Ward intercediu perquè el nostre Col·legi, la nostra
societat i el món sencer puguem viure en pau i concòrdia.
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Iniciem un curs nou. Entre tots hem de fer possible que tot vagi bé i sigui per a bé.
Tots som responsables del bon funcionament del col·legi.

COMENÇAMENT DE CURS
Dimarts 12 de setembre, a les 9h. del matí.

HORARIS LECTIUS
1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

DILLUNS

Matí
Tarda

9.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

9.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

9.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

DIMARTS

Matí
Tarda

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

DIMECRES

Matí
Tarda

9.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

9.00h a 13.10h
15.00 a 17.00h

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 14.05 h
Lliure

DIJOUS

Matí
Tarda

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 13.10h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 13.10 h
15.00 a 17.00 h

DIVENDRES

Matí
Tarda

9.00 h a 13.10h
15.00 a 17.00 h

9.00 h a 13.10h
15.00 a 17.00 h

8.00 h a 14.05 h
Lliure

8.00 h a 14.05 h
Lliure

CALENDARI ESCOLAR
1r trimestre

2n trimestre

3r trimestre

Inici de les classes

12 de setembre
(9 h.)

8 de gener
(segons horari)

3 d’abril
(segons horari)

Final de trimestre

22 de desembre
(ESO 13.10 h.)

23 de març
(segons horari)

22 de juny
(ESO 12.30h.)

Dies festius per a
tots els centres

25 de setembre
12 d’octubre
1 de novembre
6 i 8 de desembre

Dies festius del
Centre (aprovats
pel Consell Escolar)

7 de desembre

1 de maig
21 de maig

12 de febrer

30 d’abril
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ALTRES DATES D’INTERÈS
24 d’octubre
10 al 19 de novembre
15 de novembre
5 de desembre
16 de desembre
30 de gener
A determinar
6 i 7 de febrer
3 de març
A determinar
21 al 23 de març
23 d’abril
23 al 27 de d’abril
A determinar
28 de maig
2 de juny
28 de juny
29 de juny
3 i 4 de setembre
6 de setembre

Xerrada Victor Kuppers (18 h.)
Setmana de la Ciència
Proves Psicopedagògiques (4t ESO)
Festa de Sant Nicolau (4t ESO)
Festa de Nadal (tarda)
Festa Mary Ward (sortida 13.10 h.)
Esquiada (3r i 4t ESO)
Proves de competències bàsiques (4t ESO)
Jornada portes obertes
Intercanvis amb Alemanya: arribada alumnes alemanys
Treball de síntesi (1r i2n ESO)
Festa de Sant Jordi
Setmana de les llengües
Intercanvi amb Alemanya: marxen els nostres alumnes
Festa de comiat de 4t ESO
Festa Família - Escola
Lliurament notes finals
Atenció als pares (11:30 a 13:30 h)
Proves Extraordinàries
Lliurament notes Proves Extraordinàries (a les 13.00 h.)

PUNTUALITAT
 La responsabilitat comença amb l’arribada puntual al col·legi per tal de no molestar
el treball de classe. Així doncs, recordem la necessitat de respectar els horaris escolars.
 L’acumulació de 3 retards no justificats en un trimestre comportarà, per a 1r i 2n
d’ESO un dia sense pati; per a 3r i 4t ESO, haver de romandre al centre un divendres a
la tarda fina a les 17.00 h.
 Si un alumne acumula 2 retards no justificats, a una mateixa matèria, se li
penalitzarà la nota d’actitud.

5

ASSISTÈNCIA
 És un dret i un deure dels alumnes l’assistència a classe. No depèn de la voluntat
dels alumnes ni dels pares assistir o no a classe.
 Cal que els pares notifiquin per escrit les absències, mitjançant l’agenda, el correu
electrònic, o bé via telefònica a recepció.
 Totes aquelles faltes previsibles (visites mèdiques, viatges...) han d’ésser
comunicades amb antelació.
 Si té faltes d’assistència no justificades, se li penalitzarà la nota d’actitud en la
matèria en qüestió.
 L’acumulació de 3 absències no justificades comportarà, per a 1r i 2n d’ESO un dia
sense pati; per a 3r i 4t ESO, haver de romandre al centre un divendres a la tarda fina a
les 17.00 h.
 Les faltes d’assistència i els retards quedaran reflectits per hores en el butlletí de
notes. Així l’absència d’un dia constarà com a 6 o 7 hores, depenent de la jornada.

CORRECCIÓ EN EL TRACTE
 Els alumnes han d’ésser respectuosos amb els seus companys, els professors, el
personal no docent, així com també amb l’entorn. Per tal d’aconseguir-ho cal utilitzar
un vocabulari correcte, parlant sense cridar, respectant el torn de paraula i l’opinió dels
altres i evitant la grolleria.
 S’avisarà a les famílies de qualsevol incidència al respecte.

INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA
 Els alumnes que incompleixin la normativa del centre seran sancionats en funció de
la gravetat de la incidència.
 L’assistència a classes particulars i/o activitats extraescolars no es motiu per
invalidar una sanció.
 El comportament indegut i reiterat en el menjador,mitja pensió, biblioteca i
activitats extraescolar serà motiu d’expulsió d’aquests serveis per part dels
responsables corresponents.
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EXÀMENS
 L’assistència als exàmens és obligatòria. En cas de no poder presentar-se, cal
portar un justificant.
 De 1r a 3r d’ESO, els exàmens no realitzats en el seu moment no es repetiran si
no s’ha presentat la justificació corresponent.
 Els alumnes d’ESO recuperaran les avaluacions suspeses al llarg del curs en les
dates establertes de recuperació ( mirar calendari)
 Copiar o deixar-se copiar, falsificar exàmens, etc., tindrà com a conseqüència la
qualificació d’Insuficient d’aquell examen.
 Els alumnes amb matèries pendents del curs anterior les podran recuperar
durant el curs actual, en les dates establertes ( mirar calendari)
 La correcta presentació dels exàmens i dels treballs serà valorada pel professor
corresponent. En el cas que la presentació no sigui l’adequada, es baixarà la
nota o, fins i tot, no es corregirà l’examen.

UNIFORME
Tal i com es va aprovar en el Consell Escolar, l’uniforme consta de:
-

Pantalons llargs bàsics blau marí (no texans)

-

Samarreta polo blanca amb el logo Mary Ward

-

Jersei pullover o rebeca amb el logo Mary Ward

-

Calçat negre (inclosa la sola)

-

Abric blau marí, sense complements de colors

-

1 bata per al laboratori, taller de tecnologia, plàstica…

Uniforme d’esport
- Xandall blau marí Mary Ward, de cremallera (obligatori per als alumnes
d'extraescolars que participen en competicions)
- Samarreta polo tècnica Mary Ward
- Pantalons curts tècnics Mary Ward
- Sabates esportives o vambes blanques
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● Només si tenen Educació Física a primera hora del matí o de la tarda, els alumnes
poden entrar amb xandall. Si en tenen a última hora de la tarda, poden sortir amb
el xandall.
●

A dins de l’aula, no es poden portar ni abric ni guants.

●
Tothom ha de tenir cura del seu aspecte personal. Per tant, durant el curs
vetllarem perquè els alumnes vesteixin correctament i amb discreció i respectin
l’uniforme.
●
De la mateixa manera, als laboratoris, l’aula de tecnologia i a la de visual i
plàstica cal portar bata.
●
Recordem la necessitat de marcar totes les peces de roba amb el nom complet
de l’alumne/a.
●
Tot i amb això, si es perden, es poden recuperar a través de la Mater Natividad
els dimarts, a l’hora del pati ( 10.50 h a 11.20 h ). Passat un mes, es donarà a la
Parròquia tot allò no reclamat.

ALTRES ASPECTES
 A les hores d’entrada i sortida i durant l’horari escolar, es prega els pares que no
entrin a les aules i passadissos. Si han de parlar amb algun professor, cal concertar
prèviament l’entrevista o, si és un cas urgent, dir-ho a Recepció.
 Al col·legi no es poden menjar xiclets ni pipes.
 No és permès portar cap aparell electrònic (consoles, portàtils, MP3, làsers, PSP...).
L’escola retirarà durant una setmana tots aquells aparells que no compleixin aquestes
normes.
 De la mateixa manera, no és permès tenir connectats ni a la vista els telèfons mòbils
en el recinte escolar.
 Si es requisa un mòbil aquest quedarà en dipòsit a consergeria fins a les 17.00 h del
mateix dia, moment a partir del qual els pares de l’alumne/a o tutors legals podran
venir a recollir-lo.
 Dins l’espai de l’escola no es podran fer fotografies, ni vídeos, ni enregistraments
d’àudio. La responsabilitat de la publicació de qualsevol material serà la mateixa tant
per al difusor com per a l’autor.
 Segons la normativa vigent del Departament d’Educació, no és permès fumar dintre
del recinte escolar.
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ESTUDI
Els alumnes d’ESO de mitja pensió podran anar a estudi vigilat de dilluns a dijous de
14.05 h a 15.00 h.

HORARI DE SECRETARIA
L’horari de secretaria serà:
 Temes acadèmics (certificats, documentació, matrícules, etc.): cal contactar
amb la Montse Barbancho, de 16 a 18,30h, o contactar amb el correu electrònic
del centre: centre@marywardbcn.com
 Temes administratius (rebuts i beques)
Glòria Bullich:
Matins:
dilluns de 9 a 12,45 h.
dimarts i divendres d’11 a 12,45 h.
Tardes:
de dilluns a divendres de 14 a 16,45 h.
o mitjançant el correu electrònic secretaria@marywardbcn.com

LA PASTORAL AL CENTRE
La Pastoral a l’escola té en compte la dimensió espiritual de la persona. Per aquesta raó
cuidem:
La relació amb Déu: ens fem conscients de la Presència del Déu Amor, que ens
regala la seva paraula per orientar la nostra vida. Moments importants són
l’oració del matí i les celebracions de l’Eucaristia i del sagrament de la
reconciliació.
La catequesi: com a moment de trobada per créixer en la fe juntament amb altres
companys. S’ofereix la catequesi des de 3r de primària fins a 3r d’ESO. L’escola
possibilita la preparació per a la Primera Comunió i la Confirmació.
Les campanyes solidàries: ens ajuden a prendre consciència d’altres realitats i
necessitats en el món i a obrir-nos a la solidaritat i la cooperació. Amb una mica
de cadascú de nosaltres, podem ajudar que els altres visquin una mica millor.
Durem a terme les tres campanyes habituals amb implicació de l’alumnat:
DOMUND, aliments per a Càrites i tallers solidaris (Nadal), campanya contra la
Fam i altres.
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PROJECTES DE L’ESCOLA
1. Projecte de llengües estrangeres:
 Alemany des de P1.
 Projecte Artigal en alemany (Ed. Infantil)
 Hores curriculars d'alemany a primària: Kunst a 1r i 2n.
 Ajudants de conversa d'alemany i anglès a partir de 3r de primària.
 Exàmens de nivell d'alemany i anglès a primària i ESO.
 “Treball de síntesi” de 1r i 2n d'ESO en anglès.
 Colònies de 5è i 6è de Primària en alemany.
 Casal d'estiu en alemany, obert a alumnes d'altres centres escolars.
2. Educació emocional i habilitats socials en tots els cursos.
3. Projecte “Som lectors”: s’ha fixat un horari on Ed. Infantil i Ed. Primària llegirà
durant vint minuts i així continuarem fomentant el gust per la lectura. És important
que els alumnes portin llibres adequats a llur edat.
4. Pla TAC (Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement): robòtica, Binding,
matemàtiques, informàtica des de 3r de Primària...
5. Projectes solidaris: tindran continuïtat els tallers solidaris, el menjador de la M.
Teresa de Calcuta i es prepara una possible actuació en una residència de gent gran,
entre d’altres.
6. Participació a concursos: CocaCola, FLL (First Lego Leage), Cangur...
7. Metodologia a infantil: Treball per projectes.
8. Treball per projectes a primària i ESO: El jardí, L'hort, La salut, El meu Parlament, El
Poble espanyol, Un concert amb tangram, Els mites al Laberint d'Horta, Orienta el
teu futur...
9. Projecte ”Padrins i fillols”: continuem amb els “Padrins de lectura” (4t-1r i 5è-2n)
10. “Educació Financera” a 4t d'ESO.
11. Projecte “Entusiasma’t” des de P3 fins a 3r de Primària.
12. Projecte “Binding” adreçat a nens de P5 i 1r de primària com a entrenament lector.
13. Robòtica: Ed. Infantil i ESO (participació a la First Lego League)
14. Setmana de la Ciència (del 10 al 19 de novembre): durant aquesta setmana, els
alumnes, des d’Infantil a ESO, realitzaran diverses activitats i tallers relacionats amb
el món científic.
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15. Setmana de les llengües (del 23 al 27 d’abril): durant aquesta setmana, els alumnes,
des d’Infantil a ESO, realitzaran diverses activitats i tallers relacionats amb el món de
les llengües.
16. Educació Vial i Ciutadania: activitats, conferències amb la col·laboració de la Guàrdia
Urbana.
17. Projecte d’emprenedoria (3r ESO)
18. Xerrada i taller de mediació (ESO)
19. Som Centre Formador d’estudiants en pràctiques.
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INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE 1r ESO
CURRÍCULUM
El Currículum és el conjunt de matèries que l’alumne cursa al llarg de tot el procés
d’aprenentatge. El currículum comú i obligatori de 1r d’ESO està constituït per les
matèries següents:
 Llengua catalana i literatura
 Llengua castellana i literatura
 Llengua estrangera: alemany/anglès
 Ciències naturals:biologia i geologia
 Ciències socials: geografia i història
 Matemàtiques
 Educació física
 Tecnologia
 Música
 Educació visual i plàstica
 Religió
 Tutoria

MATÈRIES OPTATIVES
A més de les matèries comunes, a 1r d’ESO s’ofereixen dues matèries optatives:
“Ortografia i expressió” i “Petites investigacions”, les quals es descriuen a continuació.
-

“Ortografia i expressió” (Llengua catalana): Aquesta optativa pretén repassar les
regles elementals i bàsiques d’ortografia per tal que els alumnes en consolidin l’ús.
Així mateix, es practiquen trucs que permeten facilitar la tasca de redacció de
textos coherents, no només des del punt de vista ortogràfic i gramatical, sinó
també des de l’organització adequada i ordenada de les idees.

-

“Petites investigacions” (Ciències experimentals): És una optativa d’iniciació i
orientació, interdisciplinària. La finalitat d’aquesta optativa és iniciar els alumnes en
activitats d’investigació, ja que això pot resultar útil per afavorir l’aprenentatge de
les ciències. Les activitats plantejades poden ser experimentals i no experimentals.

TREBALL DE SÍNTESI
El treball de síntesi es farà fora de l’escola durant tres dies en anglès a Catalunya. Del
tema d’aquest treball els pares seran informats oportunament.
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SORTIDES CULTURALS
Com a complement d’algunes matèries es programen unes sortides amb diferents
objectius educatius. També es prendrà part en les activitats culturals que sorgeixin al
llarg del curs i que es creguin adients per a la formació integral de l’alumne.

CONTRACTES D’ESTUDI I TREBALL
El contracte és un document intern de l’Escola que pot preparar el professor de
qualsevol matèria en el moment que detecta alguna mancança. Es tracta d’un
compromís per part de l’alumne de fer uns treballs addicionals de reforç per millorar, i
presentar la feina en la data assignada.
Els contractes estan signats pel professor, l’alumne, amb el vistiplau dels pares.

L’AVALUACIÓ
 L’avaluació ha de tenir en compte la diversitat d’alumnes que conviuen en una
mateixa aula. Ha de ser contínua, global i integradora.
 A totes les matèries es valora tan els coneixements (conceptes i procediments)
com l’actitud, i es dóna una nota global que es comunica trimestralment.
 Per a cada grup classe se celebren tres sessions d’avaluació, de les quals s’informa
per escrit els pares amb un butlletí de notes. A mitjans de cada trimestre,
s’enviarà també un informe sobre l’evolució de l’alumne (“notes informatives”).
 En el cas de que no aprovi una avaluació, l’alumne haurà de presentar-se a un
examen de recuperació en les dates preestablertes.(mirar calendari).
 A final de curs, es farà la mitjana de les tres avaluacions. Si un alumne no obté una
qualificació positiva en alguna matèria, s’haurà de presentar als exàmens de
recuperació el mes de setembre (mirar calendari), Proves Extraordinàries.
 Per poder accedir al curs següent, caldrà que totes les qualificacions siguin
positives, amb dues excepcions com a màxim, sempre que no siguin
simultàniament, llengües (català i castellà) i matemàtiques. En cas contrari
romandrà en el mateix curs.
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TRIMESTRES
-

1r trimestre: del 12 de setembre al 28 de novembre
2n trimestre: del 29 de novembre al 13 de març
3r trimestre: del 14 de març al 22 de juny

DATES D’EXÀMENS
1a. avaluació: 22, 23, 24, 27 i 28 de novembre.
Recuperacions 1a avaluació: 11, 12, 15 i 16 de gener.
2a. avaluació: 7, 8, 9, 12 i 13 de març,
Recuperacions 2a avaluació: 5, 6, 9 i 10 d'abril
3a. avaluació: 14 al 20 juny (al matí)
NO hi haurà recuperació de la tercera avaluació.
Recuperació del curs (proves extraordinàries): 3 i 4 de setembre

DATES DE LLIURAMENT DE NOTES
1a. informativa: 19 d’octubre
1a. avaluació: 14 de desembre
2a. informativa i recuperació de la 1a avaluació: 8 de febrer
2a. avaluació: 22 de març
3a. informativa i recuperació de la 2a avaluació: 10 de maig
3a. avaluació i notes finals de curs: 28 de juny (de 9 a 14 h, lliurament personal als
pares, cal concertar cita prèvia)
Notes Proves Extraordinàries: 6 de setembre (13 h.)
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PROFESSORS DE 1r CURS D'ESO
Llengua i literatura catalana

Carles Banqué

carban@marywardbarcelona.net

Llengua i literatura castellana

Beatriz González

beagon@marywardbarcelona.net

Alemany

Verena Leitner

verlei@marywardbarcelona.net

Anglès

Raquel Jurado

raqjur@marywardbarcelona.net

Llengua estrangera

Ciències socials

Mari Carmen Izquierdo carizq@marywardbarcelona.net

Ciències naturals

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Matemàtiques

Feli Aylagas

felayl@marywardbarcelona.net

Educació física

Pere Olivella

peroli@marywardbarcelona.net

Religió

Mater Natividad

natmar@marywardbarcelona.net

Música

Carme Solé

carsol@marywardbarcelona.net

Ed. Visual i Plàstica

Susana Fuertes

susfue@marywardbarcelona.net

Tecnologia

Iván Marcos

ivamar@marywardbarcelona.net

Tutoria

Mari Carmen Izquierdo carizq@marywardbarcelona.net

Cap d’estudis /Coordinadora ESO

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Les hores de visita s’han de concertar prèviament, a través de l’agenda escolar de
l’alumne o del correu electrònic.
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INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE 2n ESO
CURRÍCULUM
El Currículum és el conjunt de matèries que l’alumne cursa al llarg de tot el procés
d’aprenentatge. El currículum comú i obligatori de 2n de ESO està constituït per les
matèries següents:
 Llengua catalana i literatura
 Llengua castellana i literatura
 Llengua estrangera: alemany/anglès
 Matemàtiques
 Educació Física
 Tecnologia
 Ciències socials: geografia i història
 Ciències naturals: Física i química
 Educació visual i plàstica
 Música
 Religió
 Tutoria

TREBALL DE SÍNTESI
El treball de síntesi es farà fora de l’escola durant tres dies en anglès a Catalunya. Del
tema d’aquest treball els pares seran informats oportunament.

SORTIDES CULTURALS
Com a complement d’algunes matèries es programen unes sortides amb diferents
objectius educatius. També es prendrà part en les activitats culturals que sorgeixin al
llarg del curs i que es creguin adients per a la formació integral de l’alumne.

CONTRACTES D’ESTUDI I TREBALL
El contracte és un document intern de l’escola que pot preparar el professor de
qualsevol àrea en el moment que detecta alguna mancança. Es tracta d’un compromís
per part de l’alumne de fer uns treballs addicionals de reforç per millorar, i presentar la
feina en la data assignada.
Els contractes estan signats pel professor i l’alumne , amb els vist-i-plau dels pares.
16

L’AVALUACIÓ
 L’avaluació ha de tenir en compte la diversitat d’alumnes que conviuen en una
mateixa aula. Ha de ser contínua, global i integradora.
 A totes les matèries es valora tant els coneixements (conceptes i procediments)
com l’actitud i es dóna una nota global que es comunica trimestralment.
 Per a cada grup classe se celebren tres sessions d’avaluació, de les quals s’informa
per escrit els pares amb un butlletí de notes. A mitjans de cada trimestre,
s’enviarà també un informe sobre l’evolució de l’alumne (“notes informatives”).
 En cas de que no aprovi una avaluació, l’alumne haurà de presentar-se a un
examen de recuperació segons en les dates preestablertes (mirar calendari).
 A final de curs, es farà mitjana de les tres avaluacions. Si un alumne no obté una
qualificació positiva en alguna matèria, s’examinarà d’aquestes matèries en el
mes de setembre (mirar calendari), en les Proves Extraordinàries.
 Per accedir al següent curs, caldrà que totes les qualificacions han de ser
positives, amb dues excepcions com màxim,
sempre que no siguin
simultàniament llengües (castellà i català) i matemàtiques. En cas contrari
romandrà en el mateix curs.

TRIMESTRES
-

1r trimestre: del 12 de setembre al 28 de novembre
2n trimestre: del 29 de novembre al 13 de març
3r trimestre: del 14 de març al 22 de juny

DATES D’EXÀMENS
1a. avaluació: 22, 23, 24, 27 i 28 de novembre
Recuperacions 1a avaluació: 11, 12, 15 i 16 de gener
2a. avaluació: 7, 8, 9, 12 i 13 de març
Recuperacions 2a avaluació: 5, 6, 9 i 10 d'abril
3a. avaluació: 14 al 20 juny (al matí)
NO hi haurà recuperació de la tercera avaluació
Exàmens de recuperació del curs anterior:
Primera part: 23 i 24 d’octubre
Segona part: 19 i 20 de febrer
Recuperació del curs (proves extraordinaries): 3 i 4 de setembre
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DATES DE LLIURAMENT DE NOTES
1a. informativa: 19 d’octubre
1a. avaluació i matèries pendents del curs anterior (1a part): 14 de desembre
2a. informativa i recuperació de la 1a avaluació: 8 de febrer
2a. avaluació i matèries pendents del curs anterior (2a part i global): 22 de març
3a. informativa i recuperació de la 2a avaluació: 10 de maig
3a. avaluació i notes finals de curs: 28 de juny (de 9 a 14 h, lliurament personal als
pares, cal concertar cita prèvia)
Notes Proves Extraordinàries: 6 de setembre (13 h.)

PROFESSORS CURS 2n D'ESO
Llengua i literatura catalana

Carles Banqué

carban@marywardbarcelona.net

Llengua i literatura castellana

Beatriz González

beagon@marywardbarcelona.net

Alemany

Verena Leitner

verlei@marywardbarcelona.net

Anglès

Raquel Jurado

raqjur@marywardbarcelona.net

Llengua estrangera

Ciències socials

Víctor Chavarria

Ciències naturals: física i química

Montserrat Viñallonga monvin@marywardbarcelona.net

Matemàtiques

Feli Aylagas

felayl@marywardbarcelona.net

Educació física

Pere Olivella

peroli@marywardbarcelona.net

Religió

Mater Esther

elovil@marywardbarcelona.net

Música

Carme Solé

carsol@marywardbarcelona.net

Ed. Visual i Plàstica

Susana Fuertes

susfue@marywardbarcelona.net

Tecnologia

Iván Marcos

ivamar@marywardbarcelona.net

Tutoria

Beatriz González

beagon@marywardbarcelona.net

Cap d’estudis/ Coordinadora d’ESO

Montserrat Viñallonga monvin@marywardbarcelona.net

Les hores de visita amb la tutora s’han de concertar prèviament, a través de l’agenda
escolar de l’alumne o del correu electrònic.
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INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE 3r ESO
CURRÍCULUM
El Currículum és el conjunt de matèries que l’alumne cursa al llarg de tot el procés
d’aprenentatge. El currículum comú i obligatori de 3r de ESO està constituït per les
matèries següents:
 Llengua catalana i literatura
 Llengua castellana i literatura
 Llengua estrangera: alemany/anglès
 Matemàtiques
 Biologia i geologia
 Física i química
 Ciències socials: geografia i història
 Educació física
 Tecnologia
 Educació visual i plàstica
 Treball de Síntesi
 Religió
 Tutoria

MATÈRIES OPTATIVES
A més de les matèries comunes, a 3r d’ESO s’ofereixen matèries optatives:
“Juguem amb les lletres”, “Taller de matemàtiques”, “Anem al laboratori”, “Fem
teatre” i “Robòtica”·les quals es descriuen a continuació:
 “Juguem amb les lletres”
Fent activitats diverses amb la llengua, ampliem els nostres coneixements per fer
front als reptes lingüístics.
 “ Taller de matemàtiques ”
La finalitat d'aquesta matèria és que els alumnes aprenguin a raonar, augmentant
la capacitat de reflexió i puguin resoldre problemes diversos on es fomenta el
raonament matemàtic.
 “Anem al laboratori”
Es realitzaran diverses experiències relacionades amb la física i la química, al
laboratori, on es posaran en pràctica els coneixements teòrics apresos.
 “Fem teatre”
A partir de la creació i la interpretació de textos teatrals, es treballarà l'expressió
lingüística i corporal.
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 “Robòtica”:
Els alumnes dissenyen, construeixen, proven i programen robots utilitzant la
tecnologia LEGO® MINDSTORMS®. També desenvolupen les habilitats i competències
del s. XXI com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació. El mes de
febrer es participa a la First Lego League.

TREBALL DE SÍNTESI
El tema del treball de síntesi és “Anem a la neu”. Aprofitant l’esquiada els alumnes
realitzaran posteriorment un treball que englobi totes les matèries.

PROJECTE D’EMPRENEDORIA
Objectius
- Fomentar l’esperit emprenedor entre els joves
- Fomentar la creativitat
- Millorar el treball en equip
- Facilitar la presa de decisions
- Desenvolupar capacitats per liderar un projecte
- Potenciar l’anglès i la informàtica
- Promoure la crítica constructiva
- Apropar al món empresarial

SORTIDES CULTURALS
Com a complement d’algunes matèries es programen unes sortides amb diferents
objectius educatius. També es prendrà part en les activitats culturals que sorgeixin al
llarg del curs i que es creguin adients per a la formació integral de l’alumne.

CONTRACTES D’ESTUDI I TREBALL
El contracte és un document intern de l’escola que pot preparar el professor de
qualsevol àrea en el moment que detecta alguna mancança. Es tracta d’un compromís
per part de l’alumne de fer uns treballs addicionals de reforç per millorar, i presentar la
feina en la data assignada.
Els contractes estan signats pel professor i l’alumne , amb els vist-i-plau dels pares.
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L’AVALUACIÓ
 L’avaluació ha de tenir en compte la diversitat d’alumnes que conviuen en una
mateixa aula. Ha de ser contínua, global i integradora. A les diverses matèries es
valorarà continguts de coneixements conceptuals i procedimentals així com
l’actitud. Es donarà una nota global que es comunica trimestralment.
 Per a cada grup classe es celebren tres sessions d’avaluació, de les quals s’informa
per escrit als pares amb un butlletí de notes. A mitjans de cada trimestre,
s’enviarà també un informe sobre l’evolució de l’alumne. (Notes informatives)
 En cas de no aprovar l’avaluació haurà de presentar-se a un examen de
recuperació segon les dates preestablertes (veure el calendari).
 Si després de fer la mitjana de les avaluacions l’alumne no obté una qualificació
positiva, s’examinarà d’aquestes matèries en el mes de setembre. (Mirar
calendari)
 Per accedir al següent curs, totes les qualificacions han de ser positives, amb dues
excepcions com màxim, sempre que no siguin simultàniament llengües (castellà i
castellà.) i matemàtiques. En cas contrari romandrà en el mateix curs.

TRIMESTRES
-

1r trimestre: del 12 de setembre al 28 de novembre
2n trimestre: del 29 de novembre al 13 de març
3r trimestre: del 14 de març al 22 de juny

DATES D’EXÀMENS
1a. avaluació: 22, 23, 24, 27 i 28 de novembre
Recuperacions 1a avaluació: 11, 12, 15 i 16 de gener
2a. avaluació: 7, 8, 9, 12 i 13 de març
Recuperacions 2a avaluació: 5, 6, 9 i 10 d'abril
3a. avaluació: 14 al 20 juny (al matí)
NO hi haurà recuperació de la tercera avaluació
Exàmens de recuperació del curs anterior:
Primera part: 23 i 24 d’octubre
Segona part: 19 i 20 de febrer
Recuperació del curs (proves extraordinaries): 3 i 4 de setembre
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DATES DE LLIURAMENT DE NOTES
1a. informativa: 19 d’octubre
1a. avaluació i matèries pendents del curs anterior (1a part): 14 de desembre
2a. informativa i recuperació de la 1a avaluació: 8 de febrer
2a. avaluació i matèries pendents del curs anterior (2a part i global): 22 de març
3a. informativa i recuperació de la 2a avaluació: 10 de maig
3a. avaluació i notes finals de curs: 28 de juny (de 9 a 14 h, lliurament personal als
pares, cal concertar cita prèvia)
Notes Proves Extraordinàries: 6 de setembre (13 h.)

PROFESSORS DE 3r CURS D'ESO
Llengua i literatura catalana

Carles Banqué

carban@marywardbarcelona.net

Llengua i literatura castellana

Beatriz González

beagon@marywardbarcelona.net

Alemany

Verena Leitner

verlei@marywardbarcelona.net

Anglès

Raquel Jurado

raqjur@marywardbarcelona.net

Ciències socials

M. Carmen Izquierdo

carizq@marywardbarcelona.net

Fíísica i química

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Biologia i geologia

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Matemàtiques

Feli Aylagas

monvin@marywardbarcelona.net

Educació física

Pere Olivella

peroli@marywardbarcelona.net

Religió

Mater Esther

elovil@marywardbarcelona.net

Ed. Visual i Plàstica

Susana Fuertes

susfue@marywardbarcelona.net

Tecnologia

Iván Marcos

ivamar@marywardbarcelona.net

Tutoria

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Cap d’estudis/ Coordinadora d’ESO

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Llengua estrangera

Les hores de visita s’han de concertar prèviament, a través de l’agenda escolar de
l’alumne o del correu electrònic.
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INFORMACIÓ ESPECÍFICA SOBRE 4t ESO
CURRÍCULUM
Currículum és el conjunt de matèries que l’alumne cursa al llarg de tot el procés
d’aprenentatge. El currículum comú i obligatori està constituït per les matèries:
 Llengua i literatura catalana
 Llengua i literatura castellana
 Llengua estrangera: alemany /anglès
 Història
 Educació física
 Matemàtiques
 Religió
 Tutoria
 Projecte de Recerca

MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES
Cada alumne/a ha de cursar tres matèries optatives específiques que són:
OPCIÓ A
Biologia i Geologia
Segona llengua estrangera
Física i Química

OPCIÓ B
Biologia i Geologia
Segona llengua estrangera
Llatí

PROJECTE DE RECERCA
El projecte de recerca ha d’estar constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i
recerca realitzades per l’alumne/a entorn d’un tema escollit i acotat sota el guiatge del
professor. Al llarg del projecte, l’alumne/a ha de mostrar capacitat d’autonomia i
iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat,
cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.
Aquest curs, com a projecte de recerca, els alumnes desenvoluparan una activitat
d’ApS (Aprenentatge servei). Aquesta proposta educativa combina processos
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, en el qual els
alumnes es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de
millorar-lo.
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SORTIDES CULTURALS
Com a complement d’algunes matèries es programen unes sortides amb diferents
objectius educatius. També es prendrà part en les activitats culturals que sorgeixin al
llarg del curs i que es creguin adients per a la formació integral de l’alumne.

CONTRACTES D’ESTUDI I TREBALL
El contracte és un document intern de l’escola que pot preparar el professor de
qualsevol àrea en el moment que detecta alguna mancança. Es tracta d’un compromís
per part de l’alumne de fer uns treballs addicionals de reforç per millorar, i presentar la
feina en la data assignada.
Els contractes estan signats pel professor i l’alumne , amb els vist-i-plau dels pares.

L’AVALUACIÓ
 L’avaluació ha de tenir en compte la diversitat d’alumnes que conviuen en una
mateixa aula. Ha de ser contínua, global i integradora.
 A totes les matèries es valoren tant els coneixements com l’actitud i es dòna una
nota global que es comunica trimestralment.
 Per a cada grup classe es celebren tres sessions d’avaluació, de les quals
s’informa per escrit els pares amb un butlletí de notes. A mitjans de cada
trimestre, s’enviarà també un informe sobre l’evolució de l’alumne. (notes
informatives).
 En cas de que no aprovi una avaluació, l’alumne haurà de presentar-se a un
examen de recuperació segon les dates establertes en el calendari.
 Al final de curs, es farà mitjana de les tres avaluacions. Si un alumne no obté una
qualificació positiva en alguna matèria, s’examinarà d’aquestes matèries en el
mes de setembre, en les proves extraordinàries (veure calendari).
 Per accedir al següent curs caldrà que totes les qualificacions han de ser
positives, amb dues excepcions com màxim, sempre que no siguin
simultàniament matemàtiques i llengües (català i castellà),en cas contrari
romandrà en el mateix curs.
 Per poder obtenir el títol de graduat en ESO caldrà que totes les qualificacions
siguin positives. En cas que aquestes siguin positives, l’alumne obté el títol de
Graduat en Ensenyament Secundari, que li dóna accés als batxillerats i a la
formació professional de grau mitjà.
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TRIMESTRES
-

1r trimestre: del 12 de setembre al 28 de novembre
2n trimestre: del 29 de novembre al 13 de març
3r trimestre: del 14 de març al 22 de juny

DATES D’EXÀMENS
1a. avaluació: 23, 24, 27 i 28 de novembre
Recuperacions 1a avaluació: 11, 12, 15 i 16 de gener
2a. avaluació: 8, 9, 12 i 13 de març
Recuperacions 2a avaluació: 5, 6, 9 i 10 d'abril
3a. avaluació: 14 al 20 juny (al matí)
NO hi haurà recuperació de la tercera avaluació
Exàmens de recuperació del curs anterior:
Primera part: 23 i 24 d’octubre
Segona part: 19 i 20 de febrer
Recuperació del curs (proves extraordinaries): 3 i 4 de setembre

DATES DE LLIURAMENT DE NOTES
1a. informativa: 19 d’octubre
1a. avaluació i matèries pendents del curs anterior (1a part): 14 de desembre
2a. informativa i recuperació de la 1a avaluació: 8 de febrer
2a. avaluació i matèries pendents del curs anterior (2a part i global): 22 de març
3a. informativa i recuperació de la 2a avaluació: 10 de maig
3a. avaluació i notes finals de curs: 28 de juny (de 9 a 14 h, lliurament personal als
pares, cal concertar cita prèvia)
Notes Proves Extraordinàries: 6 de setembre (13 h.)
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PROFESSORS DE 4t CURS D'ESO
Llengua i literatura catalana

Carles Banqué

carban@marywardbarcelona.net

Llengua i literatura castellana

Beatriz González

beagon@marywardbarcelona.net

Alemany

Verena Leitner

verlei@marywardbarcelona.net

Anglès

Raquel Jurado

raqjur@marywardbarcelona.net

Ciències socials

M Carmen Izquierdo

carizq@marywardbarcelona.net

Ciències naturals

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Matemàtiques

Feli Aylagas

felayl@marywardbarcelona.net

Educació física

Pere Olivella

peroli@marywardbarcelona.net

Religió

Mater Natividad

natmar@marywardbarcelona.net

Informàtica

Iván Marcos

ivamar@marywardbarcelona.net

Tutoria

Feli Aylagas

felayl@marywardbarcelona.net

Cap d’estudis /Coordinadora ESO

Montserrat Viñallonga

monvin@marywardbarcelona.net

Llengua estrangera

Les hores de visita s’han de concertar prèviament, a través de l’agenda escolar de
l’alumne o del correu electrònic.
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MÉS DE 75 ANYS DE COMPROMÍS AMB LA HISTÒRIA
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