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ESO
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

- Des dels 12 als 16 anys. 

- 4 cursos: 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO. 

- OBLIGATÒRIA. 



EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA

Quants cursos?   4 cursos acadèmics

Quantes vegades es pot repetir? Només 2

A quins cursos es pot repetir? A tots

Fins a quina edat es pot romandre a l’ESO?

Fins als 18 anys



6è de PRIMÀRIA 

MATEMÀTIQUES
LL.CASTELLANA
LL. CATALANA
C. NATURALS

 9 ASSIGNATURES C. SOCIALS
ED. FÍSICA

25h setmanals LL. ESTRANGERA
ED. ARTÍSTICA
RELIGIÓ/ VALORS    
SOCIALS I CÍVICS



1r ESO 
                                               
                                               MATEMÀTIQUES

LL.CASTELLANA
LL. CATALANA
BIOLOGIA I GEOLOGIA

 10 ASSIGNATURES GEOGRAFIA I HISTÒRIA
    +  TUTORIA                   ED. FÍSICA

MÚSICA
30h setmanals LL. ESTRANGERA

ED. PLÀSTICA (CAT/ANG)
RELIGIÓ/ VALORS    
ÈTICS

                                        

▪



El Professorat
Quins professors tendré a 1r d’ESO?

- Cada àrea o matèria la impartirà un professor/a 
especialista en aquella àrea. Així que, a 1r d’ESO, 
tendré 10 professors/es.

- Un d’aquests professors serà el tutor/a.

- A Secundària, també hi ha departament d’orientació:                         
orientadora, mestres de suport PTs i professor AD



El teu horari

- L’horari és de 30 hores setmanals, repartides 
en 6 hores diàries de classe.

- Les classes comencen a les 9’00 i acaben a les 
16’00h.
- El pati té una durada de 20 min i és de 10’50 a 
11’10h.
- Els alumnes tenen una hora i 10 minuts (a les 
13’00h o les 14’00h) per dinar.
- No està permès sortir del centre el temps de 
pati.



RELACIÓ D’HORES SETMANALS PER 
MATÈRIA:

3  Hores setmanals 2  Hores 
setmanals

1  Hora  setmanal 

● LL.Castellana
● LL.Catalana
● Geografia i Història 
● Ed. Plàstica
● Anglès 
● Música
● Biologia i Geologia

● Tutoria

● Ed. Física

● Valors Ètics/ 
Religió C.

4 Hores 
setmanals

● Matemàtiques



AVALUACIÓ

- Valoracions d’1 a 10, amb qualificacions d’EXCEL·LENT,    
NOTABLE, BÉ, SUFICIENT  i  INSUFICIENT

- Avaluació Inicial més 3 AVALUACIONS, amb informació 
als pares mitjançant butlletí de notes. 

-SEGUIMENT MITJANÇANT PLATAFORMA
-Convocatòria extraordinària SETEMBRE.

Cada departament a la plana web de l’escola té penjades 
les programacions curtes amb les especificacions per 
realitzar l’avaluació de l’alumnat.
També a la plana web figuren les dates dels exàmens.

http://cide.es


La promoció
- Només es pot repetir una vegada el mateix curs.

- Com a màxim 2 vegades dins l’etapa, excepte 
l’alumnat amb NEE.

- Si es suspenen més de 2 àrees o matèries es 
repeteix curs.

- També es repeteix curs amb dues assignatures 
suspeses si aquestes són les Matemàtiques i una de 
les dues llengües oficials (Català o Castellà).



La convivència

- Actuacions que milloren la 
convivència i el clima del centre:  

- Tutories específiques.
- El programa de mediació. 
- Educació emocional.
- Full de mèrits.
- L’alumne observador de la convivència.
- Participació dels alumnes en l’elaboració 

de normes de classe.



Les normes de convivència
Què feim quan no complim les

normes de convivència?

- Amonestacions: es comunica per escrit als 
pares; pot ser per acumulació d’avisos o per 
qüestions de més gravetat . 

- - Expulsions de classe i del centre davant 
conductes greus o reiteració d’amonestacions.

- Avisos orals: els professors adverteixen als 
alumnes d’aquells comportaments que no es 
consideren adients per una bona convivència i 
aprofitament.



Quina TITULACIÓ 
obtindré en acabar 

l’ESO?



GRADUAT EN EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

En finalitzar 4t d’ESO, si 
s’han assolit els 

objectius d’etapa, 
s’obté el títol. 



REQUISITS de TITULACIÓ

- Juny: tot aprovat o una 
suspesa.

- Setembre: dues o menys 
suspeses (sempre i quan 
no siguin Matemàtiques i 
una de les llengües 
oficials).



AMB EL TÍTOL de GRADUAT en ESO
tindràs accés a:

Cursar Batxillerat

Món laboral

Cursar un Cicle Formatiu 
de Formació Professional 

de Grau Mitjà.



ETAPES DESPRÉS 
d’ESO

ESO

CICLE FORM.
GRAU MITJÀ

CICLE FORM.
GRAU SUPERIOR

BATXILLERAT

ESTUDIS 
UNIVERSITARIS

FPB



GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ.


