
1r d’ESO
Dijous 30 de juny de 2022

2/4 de 7 de la tarda



ACOLLIDA 1r d’ESO: 
dimecres 7 de 
setembre de 8:30-13h 



TUTORIES 1r d’ESO

6 grups heterogenis d’uns 25 alumnes

COORDINACIÓ 1r d’ESO

Marta Casals : mcasals@intermunicipal.com

ORIENTADORA 1r d’ESO

Rosabel Porras: rosabel@intermunicipal.com



INFORMACIONS

- Matrícula alumnat de 1r d’ESO: del 21 al 29 de juny 
(feta!)

- Informació transport escolar: Alumnat de nova 
incorporació i matrícula al centre escolar curs 22-23 
al web del Consell Comarcal 
https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania  del 30 de 
juny al 6 de juliol de 2022 

- Llista de llibres i material de les assignatures i 
material comprat a la botiga on-line. 

https://www.intermunicipal.com/wp-content/uploads/2022/06/Matr%C3%ADcula-1r-ESO-22-23.pdf
https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania
https://drive.google.com/drive/folders/1B1vwCrTh5nqKYS-7WAqNy6seJyYtSfiv
https://www.intermunicipal.com/producte/material-escolar-1r-eso-curs-2022-23/


MATERIAL
Chromebooks (els el donarem els primers dies 
d’escola (cedits per la Generalitat i a retornar 
quan marxin de l’escola o a 4t d’ESO).

• És una eina de treball.
• Ha de venir carregat des de casa (2-3 dies 

d’autonomia).
• Cal tenir-ne cura
• Els comptes d’educació (intermunicipal.com) són gratuïts: no 

tenen publicitat ni aprenen de mi, ni m’identifiquen ni em perfilen.  
Tenen ús il·limitat. No venen informació a cap tercer. Tot el que hi 
fem garanteix la propietat intel·lectual.  Les eines principals de 
Workspace són Classroom, Gmail, etc.



- Altre material recomanable: carpeta de 4 
anelles de llom ample, fulls quadriculats, 
separadors de colors i fundes de plàstic amb 
forats per guardar les fotocòpies. Per a l’alumnat 
a qui costa organitzar-se és millor treballar amb 
llibreta i no pas amb fulls.

- Estoig amb el material imprescindible: llapis, 
bolígrafs, goma d’esborrar, maquineta, colors, 
retoladors, tisores i cola de barra.

- Agenda escolar



Iddink

Ecobooks Iddink (llibres reutilitzats): 

Alerta! Els llibres d’anglès i francès serveixen 
per 2 anys consecutius(1r ESO i 2n ESO). 

https://drive.google.com/drive/folders/1qAMOqfFA3Iah7P9Ikcjw3C1inclicRw1


Comencem 1r d’ESO:
● Època de canvis: institut nou, companys nous, 

professorat nou i nombrós, horari nou.
● Tot això comporta uns canvis d’hàbits, 

metodologia nova, criteris nous d’avaluació.
● TOTA SITUACIÓ NOVA ens NEGUITEJA i més 

en una edat com l’adolescència, però amb la 
planificació adequada l’adaptació a aquests 
canvis serà una oportunitat per créixer i 
aprendre.

● Per nosaltres el més important és la seva 
adaptació i vetllar-ne la seva evolució.



ASSIGNATURES
TUTORIA (1 h grupal)
SOCIALS
TECNOLOGIA
MATEMÀTIQUES
CATALÀ
CASTELLÀ
BIOLOGIA
ANGLÈS
EDUCACIÓ FÍSICA
PROJECTES Projecte científic:

Projecte humanístic:
Projecte artístic:
Projecte francès:

EVP
MÚSICA
PLA LECTOR (tutoria individual)



NORMATIVA a destacar:

• Mòbil: no es podrà utilitzar al centre a menys 
que el professorat ho requereixi.

QÜESTIONS ORGANITZATIVES

Telèfon escola: 93 891 20 61
Pàgina web: 
https://www.intermunicipal.com/  

Tota classe d’informació i documentació. 

Farem una altra reunió de famílies a l’Inici de Curs

https://www.intermunicipal.com/


QUÈ SON I QUÈ FEM?



25 eu



                TENINT UNA GRAN OFERTA D’ACTIVITATS

Tota la informació la podeu trobar a www.intermunicipal.com a l’apartat 

d’extraescolars de l’AMPA, qualsevol dubte, consulta o suggeriment podeu 

enviar correu a ampa@intermunicipal.com o al telèfon 699795740

http://www.intermunicipal.com/


VOLEU FER CAP PREGUNTA?




