
Què és l’ESO?
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• Horari matí i tarda dilluns dimarts i dijous: 

•De 8,45 a 13,00 i de 14:45 a 17,30

•Horari matí dimecres i divendres: De 8,45 a 14,00

•Entrada: porta REVISA

L’ESO segons la LOMCE:

• 4t ESO té un caràcter orientador,
tant pel que fa als estudis post-
obligatoris com per a la incor-
poració a la vida laboral.

• Cursos independents:
1r , 2n, 3r

Com és la Secundària?



Matèries dels 3 primers cursos

Matèries troncals:

Llengües (català i castellà) 

Llengua estrangera 

Matemàtiques

Ciències Naturals 

Ciències Socials 

Tecnologia 

E. Física 

Religió

E. Visual i Plàstica 

Música

Tutoria



PROJECTE JOC: 
Es treballa a:

a) FAIG de 1r d’ESO i 2n d’ESO (Humanístic)

b) Assignatures (Cultura Clàssica, Filosofia, Llatí, 

Tecnologia...)

c) Setmana de les Festes de la Salle.

Programes innovadors.



Programes innovadors.
FAIG - EMPRENEDORIA



- Ens Escrivim (3r ESO)

- Son Soneta (3r i 4t ESO)

- Tots som joves, tots som 

grans (4t ESO)

- Apadrinament Lector (3r 

ESO)

- Treballs de Recerca –

Servei Comunitari (4t 

ESO)

Projectes d’Aprenentatge i Servei 



Programes innovadors.
HARA

• La respiració

• Tècniques de Relaxació.

• Visualitazacions

• El dibuix

• Música

• Treball amb la veu.

• Dinàmiques de grup.

• Jocs.
• Reduir els nivells d’estres a l’aula.

• Desenvolupar i treballar les capacitats

necessàries per a un major rendiment

a l’escola.

• Potenciar a l’aula actituds i valors

positius.

• Entrenar a l’alumne en l’adquisició de

tècniques que permeten un millor

autoconeixement, estabilitat emocio-

nal i una actitud positiva.

Per a què?

Com ho fem?



• Carnestoltes (Organitzat per 3r d’ESO)

• Esquiada a Masella (3 dies al Segon trimestre)

• Festes de la Salle (Competicions esportives, festival, dia de 

l’elegància, concert grup d’instruments…)

• Participació en Concursos: “Sambori”, Phonix, etc.

• Celebracions i activitats organitzades pel Departament de Pastoral: 

– Celebracions de Nadal i Quaresma.

Sortides, Festes, celebracions, ...



Serveis del Centre:
Quotes i serveis del centre anuals (2021-22)

Assegurança escolar: 68,20€/any

Servei intranet (material escolar) 43€/any

Quota mensual: (10 mesos)

Quota mensual 68,20€/mes

Serveis escolars digitalitzats 16,77€/mes

Altres serveis escola:

Menjador (abonament 20 dinars) 142,546€

Taquilles 68,12€/any

Examen psicopedagògic: 45€/any

* Les quotes del curs 2022-23 seran aprovades pel Consell Escolar



Serveis del Centre:
Menjador 

• El servei de menjador compta amb cuina pròpia al nostre centre

per l’empresa REVISA que compta també amb un servei de

monitors.

• El preu del menú diari és de: 8,90 €



Serveis del Centre:
Material i llibres  

• Quan estigui formalitzada la matrícula us farem arribar el llistat

de material i llibres per què en pugueu fer la comanda.

• A 1r d’ESO cal comprar l’ordinador que faran servir a les classes,

ja que es combinen llibres digitals (llicències) i llibres en format

paper. Curs 2021-22:

• Lenovo 100e

• Intel Celeron N4000 DC (GLK)

• Intel Celeron N4100 DC (GLK)

• 11,6” hd tn (1366x768)250nits

• 64Gb/128gb eMMC, 128gb SSD

• 4GB LPDDR 4 RAM

• Càmera HD

• Programes d’Office inclòs.

Preu: 285€ IVA inclòs


