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        AMB GRADUAT EN ESOAMB GRADUAT EN ESO  

Ed. Infantil 

0-6 anys 

Ed.Primaria 

6-12 anys 

   

Educació Secundària Obligatòria 

12-16 anys 

Batxillerat 

 

16-18 anys 
 

 

Formació Professional 

Específica de Grau Mitjà 

(2 CURSOS ) 

Formació Professional 

Específica de Grau 

Superior 

(2 CURSOS)   

   
Universitat 

 

 

 

Món  

 

 

 

del  

 

 

 

Treball 

Sense graduat 

Prova accés. 

17anys 

Sense Titol 

Prova accés.  

19 anys. 

F.P.B. 

SENSE TÍTOL 

D’ESO 

Amb tìtol de Tècnic Grau Mitjà 

Prova accés 18anys 
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Com és l’IESCom és l’IES  
 Director: Pascual M. Piquer Broch 

 Vicedirectora: Pascual Canós Enrique 

 Cap d’Estudis: Suni Ventura 

 Cap d’Estudis: Mª Jesús Exposito González 

 Cap d’Estudis: Xavi Arnau Diago 

 Secretari: Elena Baus Poveda 

 Vicesecretaria: Carmen Pardo Lorenzo 

 Orientador: Pilar Carot i Julià-Vicent Rey 



Oferta Educativa de l’IESOferta Educativa de l’IES  

 Educació Secundària Obligatòria 

 Batxillerat 

 F.P. Bàsica: Agrària, Administratiu i 
Electricitat 

 CF Grau Mitjà: Producció Agroecològica, 
Gestió Administrativa, Manteniment 
electromecànic i Atenció a persones en 
situació de dependència 

 CF Grau Superior: Ed. Infantil, Adminstració 
i Gestió i Mecatrònica Industrial. 

 



Dependències Dependències   

 C/ Sant Vicent, s/n.  

 Tel: 964 73 92 95 Fax: 964 73 92 96 

 E-correu: 12005601@edu.gva.es 

 http://mestreacasa.gva.es/web/1200560100/ 

 Aules: Informàtica, Ed. Visual, Tecnologia, Ed. 
Musical, Hivernacle, Hort Escolar, Tallers de 
manteniment i electricitat. 

 Laboratori de Física i Química, C. Naturals 

 Biblioteca, Gimnàs, Cafeteria, Saló d’Actes 

mailto:12005601@edu.gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/1200560100/


Horaris i materials escolarsHoraris i materials escolars  

 Horari: 

 8.05 h fins les 14.00 h 

 Patis: 

 10.50 h fins les 11.15 h. 

 Llibres de Text i altres materials escolars 

 Agenda Escolar 

 Cal portar els materials a classe. 

 



Normes Bàsiques Normes Bàsiques   

 Tractar amb respecte als companys i companyes i 
al professorat. 

  No realitzar bromes pesades, insultar, amenaçar o 
agredir a altres persones.  

 Ser persones netes i cuidadoses amb el material, el 
mobiliari i les instal·lacions de l'institut. 

 Arribar a classe amb puntualitat i justificar les faltes.  

 Portar els materials necessaris per a les classes i 
fer els deures i repassar tots els dies. 

 No es permet a l'institut l’ús de telèfons mòbils. Es 
recomana també que s'abstinguen de vindre amb 
aparells musicals tipus mp3 o similars  



L’Ed. Secundària ObligatòriaL’Ed. Secundària Obligatòria  

 L’ESO és el període del sistema educatiu 

que comprén 4 cursos, que abasten des dels 

12 als 16 anys si no hi ha repeticions. És la 

continuació de l‘Educació Primària i l'última 

de les etapes d'educació obligatòria. El títol 

de l'ESO permet accedir al Batxillerat i als 

cicles formatius de grau mitjà. 



Característiques de l’ESOCaracterístiques de l’ESO  

 És una etapa terminal per a determinats estudiants 

i per a altres és propedèutica (permet continuar 

estudis).  

 Els objectius són preparar l'alumne per al món 

laboral i la vida acadèmica adulta.  

 Té un caràcter comprensiu, és a dir, és per a tots 

els estudiants.  

 Té assignatures comunes (per a tots) i optatives 

(triades per l'estudiant i el centre).  

 Està organitzada en dos cicles. 



MatèriesMatèries  de 1r de 1r d’ESOd’ESO  

  

 Matèries troncals 
 Castellà: Llengua i Literatura 

 Matemàtiques 

 Geografia i Història 

 Biologia i Geologia 

 Anglés 

 Matèries específiques   
 Educació Física 

 Religió o Valors ètics 

 Música 

 Tecnologia 

 



Matèries lliure configuració Matèries lliure configuració 
autonòmicaautonòmica  

 Valencià: llengua i literatura 

 Elegir una assignatura entre les següents: 

 Segona llengua estrangera: FRANCÉS 

 Informàtica. 

 Cultura Clàssica. 

 Suport de les àrees instrumentals. 

 Educació Plàstica i visual. 

 Iniciació a l’activitat emprenedora i empresarial. 

 Tutoria 



A l’acabar 1r d’ESOA l’acabar 1r d’ESO  

 Amb tot aprovat passa a 2n d’ESO. 

 Amb 1 i/o 2 o màteries no superades 

promociona a 2n ESO amb aquestes 

matèries pendents.  

 Amb 3 matèries no superades i amb l’acord 

de la Junta d’avaluació promociona a 2n 

d’ESO. 

 Amb 3 matèries o més no promociona. Cal 

tornar a cursar 1r ESO. 



Algunes idees . . .Algunes idees . . .  

 La secundària implica major dificultat: 

 Més assignatures 

 Més professorat, majors exigències 

 Major pes dels exàmens front al treball diari. 

 

 

 

 Treball més intens 

 



Algunes Idees . . .Algunes Idees . . .  

 Entre el 25 % i el 

30% de l’alumnat 

que van bé en 

l'escola Primària 

suspenen 

assignatures al 

passar a l'institut  



Algunes idees . . .Algunes idees . . .  

 L’ESO coincideix amb l’adolescència, es 

fan majors però encara no són adults 

Recerca de la identitat, de vegades a través de 

comportaments estranys, modes i fins 

l'enfrontament i l'oposició amb els adults. 

Exigència de major llibertat: “ja no sóc una 

xiqueta o un xiquet menut”  

Gran influència del grup d'iguals o de la colla 

enfront de la dels pares.  

Nous interessos: el carrer, els amics, els 

enamoraments... De vegades els resulta difícil 

fer-los compatibles amb l'estudi..  



La relació entre pares i fills: La relació entre pares i fills: 
canvia . . .canvia . . .  

 Es tornen més esquerps i 

desobedients  

 Són discutidores, experts a 

dur la contrària  

 Tracten d'allunyar-se del 

control familiar  

 Noves influències: el grup 

d'amics  

 Eviten les responsabilitats  

 



Es fonamental que el pare i la Es fonamental que el pare i la 
maremare  

 Actuen junts 

 Establisquen uns límits 

clars en la conducta 

dels seus fills i filles  

 Ajuden als seus fills i 

filles a conèixer les 

conseqüències dels 

seus actes  



Què són els límitsQuè són els límits  

 Necessiten el control i la 
supervisió dels pares:  
 Horaris, estudi, amistats, 

eixides.  

 Control de l'ús de la tele, 
ordinador o pley.  

 Les seues amistats 

 Les famílies han de deixar 
clar el que està bé i el que 
està malament:  
 En el seu comportament: 

Que siguen educats i 
respectuosos.  

 En l'estudi: Han de tenir un 
horari d'estudi fix.  



Aspectes bàsics de l’educació Aspectes bàsics de l’educació 
familiarfamiliar  

 Tenir comunicació: cal 

parlar amb ells/elles!  

 Els pilars de la bona 

educació són l'exigència i 

l'afecte.  

 Eviten el sentiment de culpa 

i el mite del pare amic.  

 És impossible exercir de 

pare o de mare sense…  

 Ser pesat 

 Dir que NO!!!!! 



Demanem a les famílies que Demanem a les famílies que 
ajuden el seu fill/a a …ajuden el seu fill/a a …  

Tenir uns hàbits d'estudi adequats.  

Mantenir uns hàbits de vida 

necessaris per a l'aprenentatge.  

Ser educats i respectar als 

altres: importància de 

l'educació familiar. 



Per tot això: els recomanemPer tot això: els recomanem  

 Mantenir contacte i col·laboració periòdica amb els tutors. Acudir 
almenys una vegada al mes a la tutoria per a conèixer la marxa 
en els estudis del seu fill o filla. Tenir bones expectatives 
respecte als seus estudis.  

 Per al pròxim curs, la vostra filla o fill ha de tenir per les 
vesprades un horari d'estudi fix i dedicar entre 1 i 2 hores diàries 
a realitzar els deures i a repassar les assignatures sis dies de la 
setmana.  

 L'estudi cal fer-lo en un lloc tranquil, sense música i amb la 
televisió o l'ordinador apagat per a afavorir la concentració.  

 És important també que els xics i xiques vingen desdejunats a 
l'institut.  

 També, és convenient que vingen descansats, es recomana per 
a aquestes edats que dormen entre 8 i 9 hores. Així estaran més 
atents i menys cansats.  



En l’IES ens comprometem …En l’IES ens comprometem …  

Mantenir-nos prop d'ells per a fer-los més fàcil 

l'adaptació: més tutoria i reunions dels Equips 

Educatius.  

Mesures d'atenció a la diversitat per a l'alumnat 

amb un gran desfasament escolar.  

Treballar els hàbits d'estudi, amb la 

seua col·laboració.  

Vigilar per a evitar situacions 

d'intimidació entre companys.  

Mantenir contactes periòdics amb les 

famílies. 



Ítaca Ítaca famíliafamília  

 La direcció d’accés a la Web família és 
https://familia2.edu.gva.es. 

 Si ja la va sol·licitar l’any passat, no serà necessari tornar a 
tramitar-la.   

 En cas d’haver sol·licitat accés a Web família, l’aplicació 
ITACA li notificarà a través del correu electrònic 
proporcionat en la seua sol·licitud la contrasenya per a 
l’accés. 

 Per a accedir a la pàgina haurà d’introduir com a usuari el 
seu NIF i com a contrasenya la que haja rebut. Podrà 
canviar-la en la seua primera connexió o posteriorment. 

 
 



Ítaca Ítaca famíliafamília 



Moltes gràciesMoltes gràcies  


