Proposta inicial de planificació d’activitats, sortides i tasques 4ESO
•

OCTUBRE:
◦ dia 16: Sortida Orientació a la Comuna de Lloret. E. Física

•

NOVEMBRE
◦ Setmana del 5 al 9 novembre: prova lectura Català Les cendres del cavaller o L’amic retrobat
◦ Setmana del 12 al 16: Prova llibre de lectura de Castellà El extraño caso del doctor Jekill y mister Hyde
◦ Pendent de concretar: Taller esterotips de gènere. Oficina d’igualtat UIB (C. Coeducació)
◦ Setmana del 19 al 23: proves de PENDENTS

•

DESEMBRE
◦ Dia 20: Xerrada al centre: Sanitat forestal (Comissió Ambiental)

•

GENER
◦ Dia 23: Sortida a Maria i Petra, Tecnologia

•

FEBRER
◦ Setmana del 4 al 8: prova lectura Castellà Bodas de sangre
◦ Setmana del 18 al 22: prova lectura de català Joc brut o Vés on et porti el cor
◦ Sense confirmar: Activitat DEMOLAB a la UIB, Ciències Aplicades
◦ Sense confirmar: Sortida a Palma, E. Plàstica
◦ Sense confirmar: sortida a Palma (Parlament i Ajuntament), Geografia i Història
◦ Setmana del 25 al 27: proves de PENDENTS

•

MARÇ
◦ Dia 21: Proves CANGUR, Matamàtiques
◦ Del 18 al 29: Setmana Ambiental
◦ Sense confirmar: Taller al centre, E. Plàstica
◦ Dies 25 i 26 Sortida visita guiada Palma en Anglès

•

ABRIL
◦ Dia 2 i 12: sortida a Albarca, Biologia
◦ Dia 5: Gimcana a Palma, Alemany
◦ Dia 8 : teatre de Vellut, «Crónica de una despedida», Castellà
◦ Dia 12: Visita a la fira de cultura Clàssica «Maremàgnum» a Palma, Llatí
◦ Dia 17: Cursa solidària , Aigua per Níger. UNICEF
◦ Setmana de l’1 al 5: prova lectura Anglès A foreiner in India, An Eskimo adventure (4eso H)
◦ Setmana del 29 al 3 de maig: Prova lectura, Alemany
◦ Setmana del 29 al 3 de maig: proves de PENDENTS

•

MAIG
◦ Del 6 al 10: Prova de lectura de Català El mètode Grönholm
◦ O bé dia 8 o dia 10: Sortida Acadèmia Arduino a Palma, Tecnologia
◦ Setmana del 13 al 17: prova lectura Castellà Sin noticias de Gurb
◦ Dia 20: Teatre al centre Domènech i Domènech, Català
◦ Sense confirmar: sortida a Palma, E. Plàstica

•

JUNY
◦ Del dimecres 19 al dissabte 22: Viatge d’Estudis al Canigó (sud de França)

Durant el curs:
•
Taller de sociolingüística, al centre , Català
•
Taller «el tresor de la memòria» Fundació cases-museu de Mallorca, Català
•
Activitats de Tutoria
◦ 1a avaluació: «Atenció i recerca. Perills de les TIC a l’hora de cercar feina»
◦ 2a avaluació: «Després de l’ESO, què?» UIB, visita a l’escola d’Hoteleria (alumnes seleccionats) i xerrada d’antics
alumnes per orientar estudis posteriors. Activitats d’orientació acadèmica i professional
◦ 3a avaluació: visita fira FP a Manacor. Activitats d’orientació acadèmica i professional
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 aprovació PGA

