
Reunió  amb pares
2a avaluació

4t ESO
 



Resultats del grup de la 
1a avaluació.

 



 
És convenient

tindre un horari
d'estudi diari, però
realista, tenint en
compte les seues

capacitats.
 
 

APUNTS CUIDAR L'ESTAT FÍSIC 

Es recomana:
-Una alimentació

equilibrada.
-Dormir 9 hores. 
-Fer exercicis de

respiració profunda.
-L'exercici físic de
manera habitual.

És important que
vagen comprenent el

contingut
 que s'explica, els
professors estan
 per a ajudar.

Pautes per millorar els resultats

PLANIFICAR



-Han d'acotumar-se a
un horari fix d'estudi.
-Fer descansos de 5 a
10 minuts cada hora.
-Administrar bé el

temps d'estudi.
 
 

L'HORARI LLOC D'ESTUDI

És important estudiar
sempre en la mateixa

habitació, ajuda a
concentrar-se. No ha

d'haver-hi distraccions
com la televisió, jocs,

mòbil...

L'ESTUDI

És important que
estiguen decidits a l'hora
de posar-se a estudiar. 

Cal mentalitzar-se que és
un treball que cal fer i és
millor fer-lo amb ganes i

alegria.

Pautes per millorar els resultats



Han d'utilitzar les seus
pròpies paraules. 

Abans de res brevetat,
frases curtes, 

precises i clares.
L'esquema ha de tindre
una presentació neta.

 

Consisteix a repetir
mentalment les idees

principals del subratllat
 o esquema.

Important: Les fartades
d'última hora  
no funcionen.

EXAMEN

És important que
vagen en bones

condicions físiques i
mentals. Han de

descansar bé la nit
anterior.

 

Pautes per millorar els resultats

ESQUEMATITZAR ASSEGURAR L'APRÈS



Dels fracassos també s'aprén! 
Hem de fer que reflexionen i intentar trobar les raons de perquè ha succeït.
Han de tindre en compte en què han fallat per a no tornar-ho a fer.

Treballar en equip divideix el treball

 i multiplica els resultats.

Pautes per millorar els resultats
I SI, DESPRÉS DE TOT, SUSPENEN?



Pautes per millorar la convivència



Una bona

convivència és

responsabilitat de

TOTS

Tots tenim els mateixos

drets, tractar a totes les

persones per igual

Escoltar amb respecte iparlar amb educació.Intentar comprendre  les opinions dels altres.

Tots podem tindre un
mal dia, cal entendre i
ajudar als companys.

Pautes per millorar la convivència

Tractar-se amb
RESPECTE



Cal posar-se en el lloc
dels companys.

Cal avisar a les persones

que treballen en el centre

si alguna cosa molesta o

no funciona..

Pautes per millorar la convivència

Cercar sempre la COMUNICACIÓ com a
manera de resoldre els conflictes.

És important
cuidar el mobiliarii el material del

centre.



L'ús del mòbil:
 provoca una falta de

concentració a les
aules i no adquireixen

habilitats socials.

Mantindre una bona actitud deneteja a les aules tenint encompte les mesuressanitàries, així com l'ús demàscara..

És important

assistir a l'institut

amb puntualitat i

amb regularitat.

Pautes per millorar la convivència

Les diferències ens enriqueixen 
i el respecte ens uneix



WEB FAMILIA
per a la comunicació de les famílies 

amb el professorat.
Necessiteu 
ajuda per

 utilitzar-la? 
 

Comunicació

directa amb tot

el professorat



Aules



Carta de compromís educatiu 
amb les famílies.

I si fora
necessari.... 



2a avaluació: final de març.
3a avaluació i final: Al voltant del 20 de juny. 

 

AVALUACIONS

Títol de
 l'ESO 

Tot aprovat 



- Amb tot aprovat, o
- Màxim 2 supeses que no siguen 2 instrumentals

 
 

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA
5 i 6 de juliol

Títol de
 l'ESO 



Amb el títol 
de  l'ESO 

Batxillerat

Què fer en acabar l'ESO?

-Ciències
-Humanitats i ciències socials.

-Arts

C. F. Formació professional de grau mitjà
(Entren 1er els que obtenen el títol de l'ESO en juny)

Abans de matricular-se, cal participar en el procés 
d'admissió  tant per cicles de FP com per al Batxillerat.



Formació professional bàsica

Repetir 4t ESO

Sense el títol
 de  l'ESO 

Què fer en acabar l'ESO?

(Amb 18 anys o 16 i contracte de treball)

(Amb possibilitats de recuperació)

Formació de persones adultes

(Sense possibilitats de adquirir les competències de 4t ESO)

Proves lliures per a l'obtenció del títol de l'ESO
 (18 anys) o proves d'accès a CFGM (17 anys)



Gràcies per la vostra atenció


