Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut El Castell

Estiu 2017
Ja han arribat les vacances d'estiu amb les quals
podrem gaudir d'un llarg període de lleure i de
convivència amb els amics, les amigues i la família i
recuperar energia per iniciar el nou curs amb moltes
ganes d'aprendre i treballar.
Us desitgem que us ho passeu d'allò més bé!
Ara, cal pensar com fer-ho per tal d'aprofitar-les el
màxim. Per aquest motiu, els professors i les
professores hem pensat que, a més de divertir-vos i
descansar força, no deixeu massa aparcades
activitats relacionades amb l'Institut, encara que
d'una forma més distesa.
Durant aquestes vacances, tot l’alumnat del Centre ha d’entrar obligatòriament a la
pàgina web per consultar quines activitats d’estiu ha de fer de cada matèria, tant si ha
aprovat tot com si l’ha quedat alguna assignatura per recuperar. A la pestanya Estiu
2017, situat a la part esquerra del web (http://agora.xtec.cat/ieselcastell/), trobareu les
feines d’estiu de totes les matèries.
De les matèries que heu aprovat, algunes feines són obligatòries i d’altres, voluntàries
(recomanacions de lectures i treballs d’estiu). Llegiu bé tota la informació que trobareu a
cada arxiu. En començar el curs, heu de lliurar el treball al vostres professors o professores.
Totes les feines presentades us ajudaran a millorar la nota del primer trimestre.
Recordeu que si heu suspès alguna matèria haureu de lliurar obligatòriament un treball o
una activitat concreta el dia de l’examen de setembre, tal com consta als arxius.
Hi ha algunes carpetes, segons el curs, que només afecten l’alumnat que ha suspès (com,
per exemple, Global Optatiu de 1r, 2n i 3r, Projecte de Recerca de 4t, o algunes matèries de
1r de Batxillerat). L’alumnat de 3r d’ESO ha de tenir molt present quines matèries
específiques té assignades l’any vinent (la llista es publicarà a la pàgina web i a l’entrada
de l’Institut) per poder fer unes activitats concretes. Us recordem també que tot
l’alumnat de 3r d’ESO ha de fer obligatòriament el dossier de la Competència
cientificotecnològica, que servirà de preparació per a la prova de C. Bàsiques de 4t d’ESO.
A més a més, us proposem un seguit d'activitats de lleure que us poden ser útils per omplir el
temps de lleure i ensopiment:
●

Consulteu la cartellera d'algun diari. Ben segur que hi trobareu una bona oferta de
cinema, teatre, exposicions... per a tots els gustos.

●

Aprofiteu per fer un tomb per Barcelona, hi trobareu indrets molt interessants: IMAX,
Aquàrium, Maremàgnum, Port Vell, Museu Marítim (Drassanes Reials de Barcelona),
Cosmocaixa (C/ Teodor Roviralta, 55), Museu d'Història de Catalunya (Palau de Mar.
Port Vell), Fundació Joan Miró, Museu Picasso...

●

Consulteu les pàgines web www.xtec.es (especialment el Racó del clic), www.edu365,
www.educalia.org. www-esparreguera.org, www.bcn.es, on trobareu diverses activitats
per reforçar matèries, i propostes culturals i lúdiques.

Us informem també d’algunes dates importants de l’inici del proper curs:
 Els dies 1 i 4 de setembre es faran els exàmens de recuperació extraordinària, segons
el calendari següent:
Tots els exàmens es faran a les aules de 2n d’ESO

ESO (1r, 2n, 3r i 4t)
divendres 1

dilluns 4

8.00-9.00

Castellà (1r, 2n, 3r i 4t)

Català (1r, 2n, 3r i 4t)

9.00-10.00

Matemàtiques (1r, 2n, 3r i 4t)

Anglès (1r, 2n, 3r i 4t)

10.00-11.00

C. Naturals (Ciències 1r i 2n,
Bio-Geologia i Física-Química 3r i 4t)

Tecnologia (1r, 2n, 3r i 4t)

11.00-12.00

Plàstica (1r, 3r i 4t)

Música (1r, 2n i 4t)

12.00-13.00

Ciències Socials (1r, 2n, 3r i 4t)

Educació Física (1r, 2n, 3r i 4t)

13.00-14.30

Ètica (3r i 4t), Francès 4t
Informàtica 4t, Llatí 4t

Global Optatiu ESO i P. Recerca 4t

1r Batxillerat

Tots els exàmens es faran a les aules de 1r Batxillerat
divendres 1

dilluns 4
Història MC / Tecnologia industrial
Biologia / Anatomia aplicada
Economia d’empresa / Llatí / C. Terra
Física / Història i fonaments de les Arts

8.00-9.00

Castellà

9.00-10.00

Matemàtiques CT i CCSS
Grec / Anàlisi musical

10.00-11.00

Anglès

Economia / Francès / Lit. Universal
Ll. i Pràct. musical / Química / Dib. tècnic

11.00-12.00

Filosofia

E. Física

12.00-13.00

Català

--------




El dia 6, a les 12.30h es lliuraran les notes de l’avaluació de setembre.
El dia 13 de setembre es faran les presentacions del curs, amb l’horari següent. En
acabar la presentació, l’alumnat marxarà a casa.
Presentació del curs
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat



Horari
9.00 h
10.00 h
10.30 h
11.30 h
12.00 h
12.30 h

Aquest dia cal que porteu estris
per escriure (folis, llapis, goma,
bolígraf, etc.)

El dia 14 de setembre tot l’alumnat començarà les classes amb normalitat, a les 8.00h.

Bones vacances!
Equip de professors i professores de l'Institut
Esparreguera, 28 de juny de 2017

