
 IES SON RULLAN - CURS 2022/2023 

 1r ESO 
 Triar-ne una  ●  Religió (1h)  ●  Atenció  educa�va (1h) 

 Matèries opta�ves. 
 Triar-ne una (2h), per 

 ordre de preferència (*) 

 ●  Cultura Clàssica I 
 ●  Consum responsable 
 ●  Cooperació i serveis a la comunitat 

 Igualtat de gènere 
 Recursos digitals I 
 Segona llengua estrangera  – Francès 

 Matèries Comunes 

 ●  Biologia i geologia (3h) 
 ●  Educació �sica (2h) 
 ●  Geografia i història (3h) 
 ●  Llengua castellana i literatura (3h) 
 ●  Llengua catalana i literatura (3h) 

 ●  Matemà�ques (4h) 
 ●  Música (3h) 
 ●  Primera llengua estrangera –Anglès (3h) 
 ●  Tutoria (1h) 
 ●  Hores de lliure disposició (2h)  (Competència 

 socioemocional)  (*) 

 Les  matèries  de  segona  llengua  estrangera  i  cooperació  i  serveis  a  la  comunitat,  es  poden  fer  a  tots  els  cursos.  La  resta  de 
 matèries  opta�ves  només  es  poden  fer  una  vegada.  Per  poder  cursar  recursos  digitals  II  i  cultura  clàssica  II,  en  cursos  superiors, 
 s’ha d’haver fet, respec�vament, recursos digitals I o cultura clàssica I. 

 (*)En el cas que hagi més sol·licitud que places, aquestes s’adjudicaran seguint els criteris establerts per direcció. 

 (*)  Competència  socioemocional:  L’objec�u  d’aquesta  matèria  és  el  de  millorar  les  relacions  interpersonals  desenvolupant  la 
 intel·ligència  emocional.  Es  treballen  els  pensaments  necessaris  per  a  fomentar  l’empa�a,  la  resolució  de  conflictes  a  par�r  de 
 conèixer  la  causa  i  la  conseqüència  de  les  nostres  accions  així  com  saber  marcar-nos  objec�us  i  metes  i  com  arribar  a 
 aconseguir-les.  Tot  això  acompanyat  d’una  alfabe�tzació  emocional  per  tal  de  reconèixer  els  sen�ments  i  emocions  en 
 nosaltres  mateixos  i  en  els  altres.  Es  treballen,  finalment,  les  habilitats  socials  com  a  conseqüència  de  tot  lo  anterior.  Es  fa  dins 
 un  entorn  par�cipa�u,  amb  diferents  �pus  d’ac�vitats  dinamitzadores  i  mo�vadores  perquè  els  alumnes  aprenguin  al  temps  que 
 gaudeixen de la matèria. 

 Copia l’enllaç al teu navegador per saber més coses de les matèries que faràs 

 https://intranet.caib.es/sites/lomloe/ca/eso/ 


