
 
 

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS 
 
Quantes línies hi ha al centre? 
 
Tenim tres línies d’ESO i dues de Batxillerat.  
 
Quants alumnes hi ha per classe? 
 
Cada grup d’ESO té 30 alumnes.  
 
A les matèries de Català, Castellà i Matemàtiques es genera un quart grup on hi treballa 
l’alumnat amb més dificultats.  
 
Altres matèries disposen de desdoblaments on el grup es divideix per fer treballs més 
pràctics, a Anglès es fan grups de 15 alumnes per treballar millor la part oral, així coma 
Ciències naturals i Tecnologia, per realitzar el treball corresponent a laboratoris i tallers. 
 
Com es reparteix l’alumnat en els grups d’ESO? 
 
Els 3 grups es confeccionen de manera equilibrada, repartint l’alumnat segons a l’escola 
de procedència, si és noia o noi, les seves capacitats i el seu compromís amb l’estudi, 
sempre en base a la informació que ens donen els tutors de primària. Això assegura que 
cada alumne està acompanyat al seu grup per un terç dels companys de primària 
 
Com és l’adaptació a l’institut? 
 
Per facilitar l’adaptació de l’alumnat, durant els primers dies del curs es du a terme un 
projecte dins les activitats de tutoria destinat a facilitar que l’alumnat conegui els seus 
companys i els funcionament del centre. 
 
En les enquestes de valoració que es fan des de tutoria, el propi alumnat valora molt 
positivament la seva entrada i adaptació al centre. 
 
Quines matèries s’imparteixen a Secundària? 
 
A Secundària es treballen pràcticament les mateixes matèries que a l’escola. Les noves 
matèries són Tecnologia, on es treballa majoritàriament al taller, i les matèries optatives 
on l’alumnat pot triar dins de l’oferta que fa el centre. En un moment del curs es fa el 
Crèdit de síntesi, on es treballa de manera transversal i no per matèries.  
 
Un altre aspecte que sí cal assenyalar és que cada assignatura té el seu propi professor, 
avançant una mica el que ja feien als darrers curs de primària amb els mestres 
especialistes.  
 
Quines llengües s’estudien? 
 
El Projecte Lingüístic del Centre té el català coma llengua vehicular a totes les matèries 
excepte a Llengua castellana i a Anglès, com a primera llengua estrangera i que la 



estudia tot l’alumnat. Per a aquell alumnat amb facilitat per als idiomes hi ha la 
possibilitat d’estudiar Alemany, de manera optativa, com a segona llengua des de 
Primer d’ESO 
 
Treballeu amb ordinadors? 
 
Tenim quatre aules d’informàtica on es treballa des de totes les matèries, ja sigui en el 
grup classe o en grup desdoblat. 
 
Estem implementant la utilització dels mòbils com a eina d’aprenentatge, sempre sota la 
supervisió del professorat. 
 
Com es fa la tutoria? 
 
Mantenim la figura del tutor de una manera similar a com és a primària. El tutor, que 
també és professor d’alguna matèria, coordina el treball de tot el professorat. 
Periòdicament es fan reunions de tot el professorat d’un nivell per fer el seguiment de 
l’alumnat, generant així una tutoria col·legiada. 
 
El tutor té una hora setmanal per treballar amb tot l’alumnat la dinàmica del grup i 
treballar les activitats de tutoria. 
 
Quines sortides es fan? 
 
Tenim un Pla de sortides que inclou tot tipus d’activitats i de durada. Museus, teatres, 
activitats esportives són les principals. També en tenim de caire més lúdic i e contacte 
amb la natura com pot ser la esquiada, el canal olímpic i la visita a Collserola o 
l’alumnat creua la muntanya realitzant les activitats programades pels departaments de 
Ciències, Educació física i Socials.  
 
Altres visites que duren més d’un  dia són les colònies de Segon d’ESO, el viatge de 
final de curs de Quart d’ESO, l’intercanvi de l’alumnat d’alemany, L’estada a Irlanda 
d’anglès i el viatge a Madrid de Segon de Batxillerat 
 
 
Es fan activitats extraescolars? 
 
L’AMPA organitza diferents activitats fora de l’horari lectiu: Teatre, esports, taller de 
so, ..... 
 
Teniu algun programa de reutilització de llibres. 
 
L’AMPA segueix el sistema de socialització de llibres durant tota l’etapa de l’ESO. Els 
socis paguen una quota anual i l’alumnat rep un paquet amb tots els llibres de text del 
curs. En finalitzar el curs, l’alumnat retorna els llibres. 
 
Com es controla l’alumnat? 
 
El professorat passa llista a cadascuna de les hores lectives i, si es detecta una falta a 
primera hora del matí o de la tarda, el centre truca als pares per comunicar-ho i s’envia 



un SMS informant. Per facilitar el procés, convé que, davant d’una absència coneguda 
es comuniqui al centre a l’inici de la jornada. 
 
L’alumnat d’ESO no pot sortir al carrer durant l’horari lectiu, incloent-hi el pati, que 
està vigilat per professorat de guàrdia. L’alumnat de Batxillerat pot sortir sempre que ho 
hagin autoritzat els pares 
 
Els alumnes poden sortir sols del centre? 
 
No. Per poder sortir del centre durant l’horari escolar l’alumnat ha de dur una 
autorització signada pels seus pares. En cas contrari, cal que algun familiar passi a 
recollir-lo.  
 
Teniu cuina pròpia? 
 
El centre fa servir el sistema de càtering doncs no disposa de cuina pròpia per normativa 
del Departament d’Educació sobre els centres de nova creació. Aquest servei està en 
contínua revisió per part de la comissió de menjador de l’AMPA 
 
Tothom podrà obtenir plaça? 
 
Nosaltres fem una oferta de places que s’apropa als 90 alumnes. Fins avui dia, la tria 
que han fet les famílies entre els diferents centres del barri han permès que la totalitat 
d’alumnat provinent d’escola adscrita hagi pogut entrar al centre. Només en el cas d’una 
gran demanada s’hauria de desempatar pels punts acreditats segons els criteris del 
Departament d’Ensenyament.  
 
Quan s’ha de fer la preincripció? 
 
Del 30 de març al 7 d’abril 
 
On es fa la preinscripció? 
 
La preinscripció s’ha de fer al centre on es vol anar en primera opció. Fins ara, el 
Departament d’Educació ha enviat a les escoles de primària el document per fer-la on 
les famílies tan sols han de posar els centres escollits per ordre de preferència. 
 
El Departament d’Ensenyament encara no ha determinat si la preinscripció es podrà fer 
telemàticament. 
 
Quants centres s’han de posar a l full de preinscripció? 
 
Encara que es tingui molt clar un centre concret, és convenient posar-ne d’altres per si 
no s’obté plaça al desitjat 
 
Quin són els criteris de prioritat en cas de que la demanada superi l’oferta de 
places? 
 

1. Criteris generals  



o Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi 
treballa: 40 punts. 

o Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en 
primer lloc (només una opció):  

� Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts. 
� Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts. 
� Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts. 
� A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 

15 punts. 
o Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 

10 punts. 
o Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de 

primer grau: 10 punts. 
o En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana. 

2. Criteris complementaris  
o Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
o Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí 

o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts. 
o Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en 

ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle 
d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, 
PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer 
lloc: 5 punts. 

3. Criteris específics de prioritat 
Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments 
adscrits. 
En l’eco i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen 
preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim 
general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes 
esportius d’alt rendiment. 

 


