
Benvinguts al nou curs
Reunió de pares de 1 ESO



Equip de 1r ESO

DIRECTOR ESO I 
BATXILLERAT

JOSEP M. MARTÍ

Coordinadora 1 ESO 
GEMMA PICAZO

Gabinet
psicopedagògic

ALICIA GONZÁLEZ

Tutors 1ESO

1ESOA: GEMMA PICAZO

1ESOB: JESÚS GÓMARA

1ESOC: OLGA ZAFRILLA



Indicacions COVID-19

 Requisits d’accés al centre

 Entrades i sortides

Grups de convivència

 Optatives

Patis

 Ús de la mascareta

 Rentat de mans

 Ús dels WC



Un nou edifici

Major nombre de professors

Gestió dels deures

Més autonomia

Técniques d’estudi



Català Castellà Anglès

Matemàtiques Socials
Biologia i 
Geologia

Technology Arts and Crafts Música

Cultura de les 
Religions

Ed. Física

MATÈRIES COMUNES



MATÈRIES OPTATIVES

Francès

Laboratori



Informàtica Science

Matemàtiques 
comprensives

Tècniques 
d’estudi

MATÈRIES COMPLEMENTÀRIES



L’anglès a l’ESO

3h llengua 
anglesa

2h Technology 

1h Science 1h Informàtica

Auxiliar de 
conversa

Intercanvis

Diploma
Dual

Curs estiu a 
UK



Treballa amb grups reduïts d’alumnes.

Enriqueix l’aprenentatge de l’idioma, 

especialment en l’àmbit oral.



Normativa general

 EXÀMENS –Els alumnes poden demanar fotocòpies dels exàmens en el termini d’una
setmana des de que el reben corregit.

 MÒBILS - L’ús del mòbil a l’escola està prohibit, excepte amb el permís explícit d’un/a 
professor/a.  Si se’n fa un ús indegut, els/les professors/res el retiraran. L’escola se’l 
quedarà 3 dies naturals i després el retornarà a l’alumne/a.

 RETARDS – L’alumne que arribi tard no podrà entrar a l’escola i haurà d’esperar un 
quart d’hora. La reiteració de tres retards no justificats implica un sanció.  

 VESTIMENTA – La vestimenta dels alumnes ha de ser l’adequada a un centre escolar. 
Cal portar xandall a les classes d’Ed. Física.



 Els alumnes de 1r d’ESO s’han d’endur diariàment el

dispositiu a casa.

 És la seva responsabilitat portar-lo carregat cada dia,

no es podrá fer-ho a l’aula.

 A les hores de pati s’ha de guardar a la taquilla de

l’alumne/a.

 Cada alumne/a és responsable del seu IPAD i no pot

en cap cas manipular el d’un altre/a company/a.

 Si un alumne/a fa un mal ús de l’IPAD és

responsabilitat del professor agafar-li durant la classe.

Si ho considera oportú, enviarà un correu al tutor

informant de la incidència.

 La sanció per mal ús serà el bloqueig durant 3 dies de

tot l’IPAD excepte els llibres digitals.



Informacions diverses

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ

7 de desembre

15 de febrer

21 de maig

TUTORIES

Presencials / on line

• 1 ESO A – GEMMA PICAZO . 

Dilluns de 8 a 9 i divendres  de 

16 a 17.

gpicazo@palcam.cat.

• 1 ESO B – JESÚS GÓMARA. 

Dilluns de 8 a 9  i dimecres de 

12 a 13 

jgomara@palcam.cat

• 1ESO C – OLGA ZAFRILLA. 

Dilluns de 10 a 11 i dijous 11 a 

12

ozafrilla@palcam.cat
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