
Portes obertes/Preinscripció

Preguntes Freqüents
(moltes de les respostes s’expressen en 

termes de normalitat i poden variar en funció
dels requeriments sanitaris derivats de la 

COVID)



Quan es farà la preinscripció?

Del 15 al 24 de març.

Quantes places oferiu?

En tractar-se d’una escola d’una línia el nombre és de 25 places.

Acostumeu a tenir moltes preinscripcions?

En els darrers anys el nombre de peticions de plaça com a primera opció a la 
nostra escola supera les places disponibles. Cal tenir en compte però que aquest 
curs el nombre d’infants a Cerdanyola ha disminuït significativament.

Quina documentació cal aportar a la preinscripció?

Trobareu tota la informació en aquest enllaç:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/info-general/
(potser que la informació no estigui actualitzada encara)

Com es fa per determinar quines famílies tenen plaça?

La distribució de les places es fa per punts segons els criteris fixats pel 
Departament. En cas que les demandes superin les places disponibles i es doni 
un empat a punts el Departament fa un sorteig de manera que el programa de 
gestió genera automàticament l’ordre d’admissió. 

Quan podrem saber si hem aconseguit plaça?

El Departament d’Educació determinarà un període de publicació de les 
puntuacions obtingudes en la preinscripció. Ho podreu consultar online a la web 
de l’escola. El Departament també concretarà un temps per a fer les possibles 
reclamacions.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/info-general/


Com fem l’adaptació?

L’entrada a 3 anys suposa un gran canvi en la vida dels infants i de les seves 
famílies. Alguns no han estat escolaritzats i venen d’estar a casa i d’altres deixen 
de ser els grans de l’escola bressol per passar a ser els més petits del parvulari. 
Es troben un nou entorn que els hi és totalment desconegut i, en ocasions, es 
produeix una espiral d’emocions, de neguits i de pors que són habituals. Separar-
se de les seves famílies no és fàcil, per tant, hem de saber acompanyar-los. 
Parlar-ne i compartir totes aquestes sensacions ajuda a donar normalitat al 
moment que s’està vivint.

Per ajudar durant aquest procés, nosaltres entenem l'adaptació com un període 
de temps acollidor, flexible i respectuós amb els ritmes i necessitats de cada 
criatura:

- Durant la primera setmana els infants assistiran a l’escola en dos torns de 
matí (un grup vindrà de 9h- 10:30h i i el segon d’ 11h -12:30h), això ens permet 
reduir la ràtio per poder oferir una atenció més personalitzada a cada infant.
- Durant la segona setmana tot el grup farà torn de matí (9h a 12:30)
- Durant les tardes (15h a 16.30h) la tutora fa entrevistes individualitzades amb 
cada família per conèixer millor cada infant.

Un cop passat el procés d’adaptació els infants faran l’horari habitual de matí i 
tarda (9 a 12.30 i de 15h a 16:30). Recomanem que els infants no es quedin al 
menjador fins a la segona setmana del període d’adaptació.

Les mares i els pares, podem entrar a les aules?

Sí. Les famílies tenen plena llibertat per decidir si volen acompanyar als seus fills 
durant els primers dies i com volen fer-ho. A mesura que anem veient com és 
l’evolució del seu fill o filla, anem decidint les estones que volen quedar-se o 
quan volen marxar. És un procés diferent per a cada família. Nosaltres intentem 
donar cabuda a totes les situacions que es puguin donar, de manera que 
l'adaptació sigui el més relaxada i natural possible.
Un cop passada l’adaptació les famílies continuen tenint llibertat per compartir el 
moment d’entrada a l’aula dels seus fills i acomiadar-se quan arriba el moment.



Quants mestres hi ha a la classe d’Infantil de 3 anys?

Durant el període d’adaptació reben als infants la tutora, la TEI (tècnica 
d’educació infantil) i una mestra de suport.
Al llarg del curs, les persones de referència del grup són la tutora i la TEI. I en 
funció de les diferents organitzacions horàries i propostes, també intervenen els 
mestres especialistes.

Què fan els infants de la Comunitat de Petits?

Si cliqueu en el següent enllaç podreu passejar pel dia a dia dels infants 
d’Educació Infantil:

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/categoria/els-nostres-infants/3-4-i-5-
anys/page/1/

Com s’organitzen les activitats a la Comunitat de Petits?

Aquest enllaç us dirigirà a un document explicatiu de les diferents situacions 
d’aprenentatge de la Comunitat de Petits.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/què-
fem-a-petits-versió-mc.pdf

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/categoria/els-nostres-infants/3-4-i-5-anys/page/1/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/qu%C3%A8-fem-a-petits-versi%C3%B3-mc.pdf


Hi ha servei d’acollida (canguratge)?

L’AFA organitza un servei d’acollida matinal des de les 8:00 a les 9:00 h. 
Per la tarda, després de les classes, hi ha una oferta d’activitats extraescolars per 
a totes les edats que facilita l’acompanyament  de les famílies que ho necessiten.
https://ampaxarau.wordpress.com/extraescolars2020_2021/

Quines activitats extraescolars s’ofereixen? Quin preu tenen?

L’AFA, a través de la comissió d’extraescolars, organitza un ampli ventall 
d’activitats extraescolars (esports individuals i d’equip, dansa, hip-hop, piscina, 
robòtica, anglès…).  En aquest enllaç podreu trobar la descripció de l’oferta del 
curs 2020-2021:
https://ampaxarau.wordpress.com/extraescolars2020_2021/

Com s’organitza el menjador? Quin preu té? Poden fer migdiada? Hi ha opció a 
dietes específiques?

El servei de menjador està gestionat per l’empresa VOSTRACUINA. Una 
comissió mixta formada per famílies, mestres i la coordinadora de menjador 
s’ocupen d’assegurar la coherència del temps del migdia amb el nostre projecte 
educatiu. En el següent enllaç podeu completar la informació:
https://ampaxarau.wordpress.com/menjador/

També trobareu més informació a la web de VOSTRACUINA:
https://cateringlavostracuina.com/menús.html

Com funciona l’AFA? Quines activitats organitza? Com puc col·laborar?

L’Associació de Famílies d’Alumnes és una entitat fonamental en el funcionament 
de l’escola. Totes les famílies en formen part i tant les decisions com les tasques 
es fan amb la participació de la comunitat escolar.
L’AFA està organitzada en diverses comissions algunes de les quals estan 
formades també per docents. Aquestes comissions s’ocupen de la dinamització i 
coordinació de diferents aspectes de la vida de l’escola. 
Comissions en funcionament: extraescolars, dinamització, seguretat, menjador, 
econòmica, coeducació i altres que poden proposar-se segons els interessos de 
les famílies. Algunes d’aquestes comissions són mixtes (formades per famílies i 
mestres).
L’òrgan de coordinació és la Junta d’AFA que té com a missió coordinar les 
diferents comissions. https://ampaxarau.wordpress.com

https://ampaxarau.wordpress.com/extraescolars2020_2021/
https://ampaxarau.wordpress.com/extraescolars2020_2021/
https://ampaxarau.wordpress.com/menjador/
https://cateringlavostracuina.com/men%C3%BAs.html
https://ampaxarau.wordpress.com/


Quines aportacions econòmiques es fan? En quins conceptes?

L’AFA demana una aportació econòmica de 180 € anual en concepte de 
material fungible, fotocòpies i material didàctic. També estan incloses les 
despeses en sortides i excursions (desplaçaments en autocars, entrades a 
museus, espectacles, etc.) El pagament de les colònies es fa a part.
Tot el material està socialitzat i per tant no és necessari que en portin de casa.

Es fan servir llibres de text?

A l’escola no utilitzem llibres de text. Les diferents propostes estan dissenyades 
o adaptades pel professorat a partir de recursos molt diversos.

Es fan sortides? Es fan colònies? A quins cursos?

Tots els grups fan múltiples sortides tant per la localitat com a fora. Participem 
en les propostes educatives que organitza Cerdanyola Educa, acostumem a fer 
una excursió trimestral amb autocar per tractar aspectes relacionats amb els 
projectes d’aula i una altra més de natura amb tota la Comunitat. Per tal de 
decidir-les tenim en compte aspectes dels diferents àmbits d’aprenentatge.

A l’escola s’organitzen colònies cada curs. Participen tots els infants de l’escola 
excepte els de 3 anys. La durada i el lloc és diferent segons la comunitat:
Comunitat de petits (4 i 5 anys), la durada és de 2 dies.
Comunitat de mitjans (1r,2n i 3r) és de 3 dies, combinant cases de colònies en 
entorns diferents (platja i muntanya).
La Comunitat de Grans es separa a l'hora de fer-les, per una banda tenim les 
colònies de 4t i 5è, que duren 3 dies i per l'altra les colònies finals d'etapa pels 
alumnes de 6è. Aquestes colònies tenen una durada de 5 dies i van lligades al 
projecte: "Somnis" que es realitza durant tot el curs, amb l'objectiu d'aconseguir 
diners per ajudar en la despesa.

Quins alumnes van a la piscina?
Els infants de la comunitat de MITJANS (1r, 2n i 3r) van a la piscina de Can 
Xarau a fer activitats aquàtiques una tarda a la setmana. És una activitat que es 
realitza dins de l‘horari lectiu i està integrada dins de l’àmbit d’Educació Física. 
A més a més, l’AFA gestiona l’activitat de piscina en horari extraescolar oberta a 
tots els infants de l’escola.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/projecte-educatiu/els-somnis/


Com es tracta l’anglès a l’escola?

Podreu trobar la informació general clicant en aquest enllaç 
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/projecte-educatiu/gep/ i la podeu ampliar a 
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/1r-2n-3r/english-time-1r/
on trobareu la descripció de l’anglès a MITJANS i 
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/english-time/ on 
trobareu la descripció de l’anglès a GRANS.

Quins cursos treballen per projectes?

Al document “La nostra Proposta Metodològica” us expliquem la nostra manera 
de treballar. El podeu trobar la carpeta que us hem fet arribar i en el següent 
enllaç:
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-
content/uploads/usu1524/2020/03/ESCOLA-XARAU.-LA-NOSTRA-
PROPOSTA-METODOLÒGICA-1.pdf

Veureu que els projectes d’aprenentatge són un dels enfocaments 
metodològics prioritaris i per tant estan molt presents des de P3 fins a 6è si bé 
a cada Comunitat té les seves particularitats.

Amb la vostra metodologia podeu assegurar un bon nivell d’aprenentatge?

Ens sentim molt satisfets del nivell d’aprenentatge que assoleixen els nostres 
alumnes. El feedback amb els instituts és prou positiu. Els resultats de les 
proves externes de 6è estan en la franja mitjana de Catalunya però estem 
convençuts que el bagatge personal i competencial dels nostres alumnes va 
molt més enllà del que es pugui mesurar a partir d’una prova escrita.

https://agora.xtec.cat/ceipxarau/projecte-educatiu/gep/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/1r-2n-3r/english-time-1r/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/els-nostres-infants/4t-5e-6e/english-time/
https://agora.xtec.cat/ceipxarau/wp-content/uploads/usu1524/2020/03/ESCOLA-XARAU.-LA-NOSTRA-PROPOSTA-METODOL%C3%92GICA-1.pdf


Si durant aquests dies necessitem alguna altra informació, 
com la podem aconseguir?

-A través de la pàgina web www.escolaxarau.cat

-Sempre que ho necessiteu podeu contactar amb nosaltres 
mitjançant el mail de l’escola: ceipxarau@xtec.cat o el telèfon 
936926404 (amb horari d’atenció de dilluns a divendres de 9 
a 13h i de 15 a 17h)

http://www.escolaxarau.cat/
mailto:ceipxarau@xtec.cat

