
REUNIÓ DE PARES 
4t d’ESO 

Dimarts, 20 d’octubre de 2020





MESURES COVID-19

? Entrades i sortides esglaonades.
? Mesura de temperatura i aplicació de gel.
? Grups de convivència.
? Distàncies de seguretat i acompanyament d’alumnes 

per l’escola.
? Redistribució dels espais d’esbarjo.
? Aforament limitat als lavabos.
? Planificació Confinament.
? Responsabilitat en el confinament.



TRETS PROPIS DE 4t D’ESO

? Darrer curs de l’ESO. Final d’etapa, darrer any com a grup.

? El primer títol: Graduat en ESO.

? Orientació vocacional-professional: 

Estudis després de l’ESO amb l’ajut del                           
departament d’orientació.



PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL

? Objectiu principal

Acompanyar el procés maduratiu integral, 

des de l’àmbit escolar, 

per mitjà de la tutoria grupal i 

el diàleg personal.



PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL

? Ajudar els vostres fills a :

• Adquirir maduresa personal pròpia del moment vital.

• Desenvolupar la pròpia identitat: qui sóc, quines són les
meves capacitats, amb què em comprometo.

• Configurar el seu propi sistema de valors, ajudant-los a
aprendre a triar les seves pròpies opcions.

• Orientació acadèmica i professional després de l’ESO.



PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL

? 1 h setmanal de tutoria grupal:

? Revisió de les feines i seguiment de notes. Calendar.

? Qüestions funcionament general de l’aula i de 
col·laboració amb l’escola.

? Temes específics que ajuden a la seva maduració i que 

són específics de l’edat i del seu moment vital.



PROGRAMA ACCIÓ TUTORIAL

? Orientació d’estudis posteriors.

? Qüestionari “què estudiar?” (Generalitat)

? Visites informatives (Saló Ensenyament, 

Centre Roca, La Salle, Centre Garcilaso...).

? Tercera reunió de pares.

? Entrevistes amb els alumnes i                   
amb la família.
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ESTRUCTURA DEL CURS

Full de nivell

about:blank
about:blank


Full de nivell 4tA

https://drive.google.com/file/d/1CUk7Fg6aSCPcFk5IJr7lNc

1EQYOJmYPs/view?usp=sharing

Full de nivell 4tB

https://drive.google.com/file/d/1-5m-c62h_-QvFbFT6p-

to1z6qPgUNkiP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xlhFYvoVmMrVRi_3V6ZDpClOIbgDEeIY
https://drive.google.com/file/d/1CUk7Fg6aSCPcFk5IJr7lNc1EQYOJmYPs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUk7Fg6aSCPcFk5IJr7lNc1EQYOJmYPs/view?usp=sharing
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PLA DE PREVENCIÓ RESIDUS

? Projecte Arrels+ECO

? Iniciat en el curs 17/18.

? Reduir la generació de residus. 
(embolcall sostenible)

? Mobilitzar el conjunt de la 
comunitat educativa.

? Sensibilitzar sobre la problemàtica 
dels residus.



EMBOLCALL SOSTENIBLE

? Reduir els residus d'envasos i embalatges generats en els 
esmorzars (paper d’alumini).

? Sensibilitzar sobre el seu ús.



PLA D’IMPULS A LA LECTURA

? OBJECTIUS

? La millora de l’èxit escolar potenciant la lectura sistemàtica per 
augmentar la competència comunicativa lingüística i el 
desenvolupament de l’hàbit lector.

? EINES

? Dinamització de la lectura diària integrada a l’horari escolar.

? “Legiland”: plataforma digital que promou el gust per la lectura i 
millora la comprensió lectora.    https://www.legiland.cat/

https://www.legiland.cat/


4t: FINAL DE L’ESO

? Avaluació Inicial.

? Reunió d’avaluació final de 4t d’ESO.

A) S’assoleixen totes les assignatures.

B) No s’assoleix alguna assignatura.

? Proves extraordinàries (juny de 2021).

? Reunió d’avaluació extraordinària d’ESO.



NOTA GLOBAL DE L’ESO

? Mitjana de totes les àrees  de l’ESO

? Mitjana aritmètica de les qualificacions 
mitjanes dels quatre cursos.



EN ACABAR L’ESO…



EN ACABAR L’ESO…



EN ACABAR L’ESO…



EN ACABAR L’ESO…



EDAT DIFÍCIL: “Saber dir no”

1. Normes fàcils d’entendre.
2. Poques i precises.
3. Justes i de conseqüències 

proporcionades.
4. Raonades.
5. Coherents i no contradictòries.
6. Consistents: s’han de pactar i 

complir.
7. Compartides.
8. Han de partir de la comunicació.
9. Flexibles i revisades.
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CONTACTE  TUTORES

Imma Prat  4tA

prati@escola-arrels.cat

Roser Roca  4tB 

rocar@escola-arrels.cat

i entrevistes online o telefòniques

mailto:prati@escola-arrels.cat
mailto:rocar@escola-arrels.cat

