Proposta inicial de planificació d’activitats, sortides i tasques 3 ESO
•

NOVEMBRE
◦ Setmana del 5 al 9 novembre: Prova de lectura de Català Còmplice
◦ Dia 12 i 14 Taller de RAP en català (només alumnes seleccionats)
◦ Setmana del 12 al 16 de novembre: prova lectura Castellà Las chicas de alambre
◦ Setmana del 19 al 23 de novembre: setmana de PENDENTS

•

DESEMBRE
◦ dia 18: xerrada de la Comissió Mediambiental «malbaratació d’aliments»

•

FEBRER
◦ Setmana del 4 al 8 de febrer: prova lectura Castellà Lazarillo de Tormes
◦ Setmana del 25 al 28: setmana de PENDENTS
◦ Setmana del 18 al 22: Examen de lectura de Català Temps regirats
◦ Dia 18: Cinema a Palma al Cineciutat. Alemany.
◦ Pendent de concreció Visita al «Baluard» 3ESO A, E. Plàstica

•

MARÇ
◦ Dijous 21 de març: Proves CANGUR (Matemàtiques)
◦ Del 18 al 29: Setmana ambiental
◦ Dia 25: Teatre de Vellut: «Plata no es». Castellà
◦ Sessions formatives amb l’equip educatiu del Museu del Baluard. Plàstica 3ESO B

•

ABRIL
◦ Dies 3, 10 i 12: excursió Serra Tramuntana. Biologia
◦ Dies 3, 5 i 10: atletisme a Manacor . E. Física
◦ Setmana de l’1 al 5: prova de lectura d’Anglès Madame Doubtfire i More ghost tale(3eso H)
◦ Dia 16: teatre en anglès al centre
◦ Dia 17: cursa solidària, «aigua per Níger». UNICEF
◦ Pendent de confirmar: Sortida a Palma, casc antic i mercat de l’Olivar , Geografia i Història
◦ Pendent de confirmar: concert pedagògic a Palma. Música
◦ Setmana del 29 al 3 de maig: setmana de PENDENTS
◦ Setmana del 29 al 3 de maig: examen lectura Alemany

•

MAIG
◦ Setmana del 6 al 10 : Examen de lectura Català Nocturn a 4 mans
◦ Setmana del 13 al 17: prova lectura Castellà Si decido quedarme
◦ Dia 21 i 24: Sortida a Palma. E.Plàstica
◦ Dia 31 o dia 7 de juny: Trobada final, activitats «Museu Baluard» 3ESO B
◦ Pendent de confirmar: Sortida a Son Bonet, Tecnologia
◦ Pendent de confirmar: Cine Fòrum, Valors ètics, activitat al centre
◦ Pendent de confirmar: Taller de percussió, activitat al centre: Música
JUNY
◦ Dia 6: sortida guanyadors concurs Ecoaula

•

A més: Intercanvi amb un IES de Catalunya (alumnat seleccionat), pendent de determinar
Activitats anuals Tutoria:
• 1a avaluació: «els perills de la nit» (consum drogues, alcohol...)
• 2a avaluació: «seguretat a internet» i «intel·ligència emocional»
• 3a Avaluació: «afectivitat sexual»
A més hi haurà activitats del programa ERASMUS +
És possible que des de l'assignatura de Religió es convidi als alumnes a fer sortides fora d’horari lectiu, us informam
que aquestes activitats no formen part de la programació del centre, conseqüentment l’institut no se’n fa responsable; a
més, la participació a les mateixes no pot incidir en la nota de l’assignatura.

Pendent d’aprovació de la PGA

