
Terrassa, 7 de juliol del 2020 

 

REUNIÓ FAMÍLIES 1r ESO  CURS 2020-21 
 

Amb aquest document volem fer un resum del que s’explica a la vídeo-reunió que també adjuntem: 

 

1. En primer lloc volem donar la benvinguda a la nova etapa a tot l’alumnat que el curs vinent                  

farà 1r d’ESO a la Tecnos i a les seves famílies. 

 

2. L’ESO és la darrera etapa d’ensenyament obligatori. En principi té una durada de 4 cursos i                

amb ella s’obté, si se n’assoleixen les competències treballades, el graduat d’educació            

secundària que és el títol que permet accedir als estudis de batxillerat o als de cicles                

formatius de grau mig. 

 

3. Iniciar una nova etapa comporta alguns canvis en el funcionament. A continuació us els              

detallem una mica: 

 

a. Malgrat ser una escola de dues línies i l’alumnat està distribuït en dos grups de 30                

alumnes, algunes matèries i les tutories estan distribuïdes en tres grups que els             

anomenem per colors (groc, verd i roig). Cada un dels tutors es fa càrrec d’una               

vintena d’alumnes i això permet poder oferir a l’alumnat i a les famílies una millor               

quantitat i qualitat d’atenció. Aquest proper curs els tutors de 1r d’ESO seran l’Íngrid              

Muñoz, professora de tecnologia, la Maria Teresa Planell, professora de ciències           

socials i en Josep Tomàs, professor de biologia i geologia. 

 

b. A l’ESO també es produeix un canvi en el nombre de professors que tenen els               

alumnes, doncs tots són especialistes. Això no us ha d’amoïnar gens ni mica doncs              

en realitat el que succeeix és que és com si l’alumnat tingués més tutors, doncs el                

treball en equip i l’atenció que reben de tots els professors és molt intens. 

 

c. També hi ha novetats en algunes matèries. Continuen fent matemàtiques, català,           

castellà, anglès, cultura i valors, música i educació física. Però a primer            

s'introdueixen algunes matèries noves: tecnologia, biologia i geologia, ciències         

socials i “optativa”. L'optativa és una matèria trimestral a 1r d’ESO. Són tres             

matèries diferents i cada alumne les fa totes tres en trimestres diferents. Aquestes             

matèries són: cultura clàssica, tècniques d’estudi i programació. 

 

 

 

d. Dediquem quatre hores setmanals al treball per projectes. Treballs interdisciplinars          

que tenen com objectius primordials l’aprenentage del treball en equip i la            

investigació. El primer projecte que faran està centrat precisament en “aprendre” a            

treballar per projectes. 

 



e. Cada dia, durant mitja hora, tot l’alumnat d’ESO fa lectura lliure i silenciosa. O sigui,               

cadascú llegeix el que més li agradi. Volem així fomentar el plaer per la lectura. 

 

f. Hi ha canvis important respecte l’horari. Les classes comencen a les 8.00 del matí              

fins a les 13.40 del migdia. Dilluns, dimarts i dijous també venen a la tarda, des de les                  

16.15 a les 17.00. L’horari està distribuït en 3-4 franges d’una hora i mitja. A cada                

franja es dediquen 45 minuts a una matèria. Està pensat perquè els alumnes siguin              

capaços de mantenir la màxima atenció en el que s’estigui fent. Entremig d’aquestes             

franges sempre hi ha descansos, primer un de més llarg per esmorzar tranquils,             

després una pausa de deu minuts per reposar una mica el cervell i, quan venen per                

la tarda, hi ha la pausa del migdia. 

 

g. Material: 

i. Tots els alumnes han de dur l’equipament Tecnos per fer educació física. Es             

compra a l’escola. 

ii. Han de dur també el seu propo material fungible (bolígraf,...). Aquest curs            

recomanem que sigui el mínim necessari, però que cadascú ho porti, perquè            

estarà totalment prohibit per les mesures de prevenció sanitàries         

“deixar-se” material entre ells. 

iii. No cal que sigui a principi de curs però hauran de tenir bata de laboratori               

(de creixença perquè la faran servir com a mínim tota l’ESO, de cotó i de               

màniga llarga) i calculadora científica (però de les més senzilles) 

iv. La carpeta classificadora i l’agenda els la donarem el primer dia de curs. 

v. També ja trobaran a l’escola els llibres necessaris. La major part dels llibres             

són socialitzats. 

vi. Ordinador. És imprescindible que cada alumne tingui el seu propi ordinador           

a l’aula (que, evidentment, es pot endur a casa). Si je en tenen un de propi                

no és necessari comprar-ne un altre, però si l’han de comprar ho heu de fer               

a través de la pàgina web de l’escola (www.escolatecnos.cat). Allà hi           

trobareu tota la informació sobre el dispositiu, preus, accessoris,etc. 

vii. Cada alumne té a classe un armariet propi. Hauran de dur un petit cadenat              

de clau o de combinació perquè l’han de tenir sempre tancat. 

 

h. Convalidacions i reconeixements. Poden sol·licitar convalidació de la classe de          

música i de la matèria optativa els qui estudien en un conservatori o en un centre                

professional de música. Si és una escola autoritzada es podrà convalidar la matèria             

optativa o bé l’optativa i la música en funció de les hores de classe que faci a l’escola                  

de música. Per poder convalidar l’educació física caldrà justificar que es fan més de 9               

hores d’entrenament setmanals i s’està federat. Tota la documentació la trobareu al            

web de l’escola a principi de curs. 

i. No estem en contra dels mòbils perquè en realitat són petits ordinadors, però             

només els deixem utilitzar a l’escola quan el professor en dona permís per fer alguna               

tasca concreta. No és imprescindible que en tinguin. Ja tenim els ordinadors per             

treballar. No els deixem jugar-hi a l’hora del pati escolar perquè és un moment per a                

compartir amb els companys i durant les hores de classe l’han de tenir apagat i a                

l’armariet. 

http://www.escolatecnos.cat/


j. Patinets i bicicletes. A l’escola tenim aparcament per a patinets i bicicletes, però cal              

demanar primer una autorització a secretaria. 

k. Si heu d’avisar a l’escola d’un retard o d’una absència, cal que ho feu a               

secretaria@tecnos.cat. No cal que aviseu als tutors perquè estan fent classes i            

potser no veuran el seu correu fins molt tard. 

l. Avaluació: rebreu un butlletí de preavaluació a la meitat del primer trimestre en el              

qual bàsicament es fa una valoració de si l’alumne s’està adaptant bé al canvi              

d’etapa o hi veiem algun problema. Rebreu també els tres butlletins dels tres             

trimestre i un butlletí de final de curs. Tots els butlletins els rebreu a través de                

l’aplicació GESIN. 

m. Per les qüestions de menjador i activitats extraescolars us convidem a visitar el web              

de l’escola on ho trobareu tot més explicat. 

n. Si teniu qualsevol dubte o comentari a fer m’ho podeu fer arribar a             

tpuig@tecnos.cat. 

o. A més, pels dubtes generals que hi pugui haver farem una videoconferència (zoom)             

el dia 20 de juliol a les 17.00, l’enllaç de la qual rebreu el mateix dia. 

 

 

Cal afegir, sens dubte, que el proper curs no serà un curs “normal” per tot el que                 

està passant amb la pandèmia. Ja tenim les normatives higièniques de prevenció que             

ha elaborat el PROCICAT i que seguirem escrupulosament, però pot ser que també hi              

hagi  algun altre canvi a nivell d’organització. 

Com que ara és massa aviat per saber exactament com ens trobarem al setembre,              

només us vull dir que us informarem detalladament de totes les mesures i canvis              

que s’hagin de fer per mirar de minimitzar el risc de contagis a l’escola i la màxima                 

normalitat social i acadèmica. 

 

De moment només ens resta desitjar-vos MOLT BON ESTIU! 

 

 

 

 

Teresa Puig Gordi 

Cap d'estudis d’ESO 

Escola Tecnos 
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