
 
Benvolgudes famílies, 
 
Tots els anys, en arribar juny, realitzàvem una reunió amb mares i pares del futur 
alumnat de 1r d'ESO. Per la situació actual relacionada amb la pandèmia, 
enguany no farem les sessions informatives presencials, així que hem habilitat 
aquest espai a la web del nostre centre amb tota la informació. 
 
No obstant això, més endavant convocarem una reunió telemàtica per resoldre 
dubtes. Publicarem a la web la data de la reunió i el col·legi els farà arribar l’enllaç 
per a poder connectar-se. 
 
Durant aquest tercer trimestre concretarem un dia amb tutors i tutores dels 
col·legis per tal d’explicar al futur alumnat com funciona el nostre centre. 
 
1. INFORMACIÓ IMPORTANT SOBRE EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ I 

ADMISSIÓ 
 
A l'hora de formalitzar la matrícula en 1r d'ESO per al proper curs, es poden donar 
dos casos: 
 
- Alumnat que procedeix de col·legis adscrits: CEIP Blasco Ibáñez i CEIP 
Fadrell. 
 
L'alumnat dels col·legis adscrits queda matriculat de manera automàtica en 1r 
d'ESO a l'IES El Caminàs. No cal realitzar cap tràmit. Això vol dir que han d'estar 
tranquils. Tots tenen la plaça assegurada al centre de referència. 
 
El procés d'entrega de documentació per a formalitzar la matrícula es durà a 
terme entre el 23 i 25 de juny. El nostre centre ha fet arribar a tot l'alumnat de les 
escoles adscrites un sobre amb la informació i la documentació que s’ha 
d’aportar en el moment de formalitzar la matrícula. L'alumnat haurà d’entregar la 
documentació a la Secretaria de l’IES El Caminàs, el dia i l’hora assignats. 
 
- Altre alumnat 
 
L'alumnat d'altres col·legis no adscrits, haurà de participar en el procés 
d'admissió si vol cursar 1r d'ESO a l'IES El Caminàs. 
 
Es pot accedir a la informació en aquest enllaç: 
 
https://www.ieselcaminas.org/secretaria/admision-curso-2021-22/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.ieselcaminas.org/secretaria/admision-curso-2021-22/


 
2. ORGANITZACIÓ DELS GRUPS DE 1r D'ESO. 

 
El procés d'organització dels grups de 1r d’ESO comença en acabar el present 
curs, quan la coordinació del nostre centre es reuneix amb tutores i tutors de 6é. 
En aquestes reunions obtenim informació de l’alumnat, tant de tipus acadèmic 
com sobre les seues relacions socials. 
 
En cada grup hi ha gent de diferents col·legis. Tots han d'integrar-se en un nou 
centre i compartir aquesta etapa amb nous companys i companyes. Tanmateix, 
es respecta el grup d'amistats amb l'objectiu que s'adapten al centre de la millor 
manera. 
 
De vegades, però, no és possible per les restriccions d’espai imposades en la 
pandèmia i perquè l'assignació a un agrupament està condicionada per les 
assignatures optatives. 
 
3. TREBALL PER ÀMBITS I OPTATIVES 
 
Algunes assignatures es treballen per àmbits, d’una banda, les matèries de 

Geografia, Història, Castellà i Valencià, i de l’altra, Matemàtiques, Biologia i 

Geologia. L'objectiu és reduir la quantitat de professorat que té el grup, i potenciar 

la implicació de la tutoria per facilitar la transició a secundària.  

Pel que fa a les assignatures optatives, aquestes són les que s'oferten i n'han de 

triar només UNA: 

– Taller de Valencià. 

– Taller de Castellà. 

– Taller de Matemàtiques. 

– Educació Plàstica, Audiovisual i Visual. 

– Informàtica. 

– Cultura Clàssica. 

– Francés segona llengua estrangera. 

– Anglés segona llengua estrangera. 

– Taller de aprofundiment en el maneig del teclat. 

En aquest enllaç trobaran informació detallada sobre cadascuna d'aquestes 

opcions: 

https://www.ieselcaminas.org/alumnos/optativas-1-eso/ 

https://www.ieselcaminas.org/alumnos/optativas-1-eso/


 
 

I en aquest vídeo tenen informació sobre el funcionament del centre. 

https://youtu.be/Ts-JVtAufaI  

4. XARXA LLIBRES       

La primera setmana del curs el professorat tutor repartiran els llibres als alumnes 

que són membres de Xarxa Llibres. 

 

Esperem amb il·lusió la incorporació de les seues filles i els seus fills a la nostra 

comunitat educativa el curs que ve. Si tenen qualsevol altre dubte, estarem a la 

seua disposició, ens poden cridar al telèfon del centre: 964738995. 

Atentament, 

L'Equip Directiu de l'IES El Caminàs. 

https://youtu.be/Ts-JVtAufaI
https://youtu.be/Ts-JVtAufaI

