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PREGUNTES FREQÜENTS ESCOLA FRANCESC MACIÀ 

SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ… 

- Quin és el període de preinscripció? 

- Del 15 al 24 de març del 2021. 

- Com puc saber els punts de zona? Entro dins l’àrea d’influència de l’Escola Francesc 

Macià?  

- Al web del Consorci d’Educació de Barcelona, introduïnt el carrer on viviu podreu saber 

les escoles que formen part de la vostra àrea d’influència.  

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_inf

luencia/consulta_de_centres_educatius#/cerca 

- Quantes places s’oferten a P3? 

- Inicialment 25 places. Com sempre, segons la demanda a la zona es pot augmentar o 

reduir. També, si l’excés de demanda ho requerís, l’escola podria ofertar un grup 

addicional. 

- I a la resta de classes? 

- Molt poques. Segurament una a P5, una a 1r i una a 5è. 

- Quants/es germans/es hi ha que matriculen a P3? 

- 10 famílies de l’escola tenen fills/es que matricularan el curs vinent a P3. 

 

SOBRE L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA... 

- Quin horari fa l’escola? 

- De 9:00 a 12:30 i de 14:30 a 16:00 

- Teniu servei d’acollida? 

- Sí, al matí de 8:00 a 9:00 i a la tarda de 16:00 a 17:15. Es podria ampliar l’horari si hi 

hagués suficient demanda. 
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- Teniu servei de menjador? 

- Sí, de 12:30 a 14:30. 

- Com s’organitzen els diferents cursos? 

- L’escola s’organitza en Comunitats d’Aprenentatge. Així, P3, P4 i P5 són la Comunitat de 

Petits/es, 1r, 2n i 3r són la Comunitat de Mitjans/es i 4r, 5è i 6è són la Comunitat de 

Grans. 

- Quines quotes té l’escola? 

- L’escola té dues quotes, la de material que inclou la quota de l’AFA i que és és de 80€ i la 

de sortides que inclou totes les activitats complementàries que es fan dins i fora de 

l’escola que és de 25€ (no inclou les colònies).  

- Es fan activitats extraescolars? 

- Sí, amb l’A.E. L’Eixample i l’AFA cada curs es presenta una oferta d’activitats des de P3 fins 

a 6è. Aquelles que tenen una demanda mínima, es porten endavant. 

 

SOBRE P3... 

- Teniu TEI (Tècnica d’Educació Infantil)? 

- Sí. 

- Com és un dia a P3? 

- A l’Escola Francesc Macià es fa una entrada relaxada en la qual els familiars deixen els seus infants 

a la porta de la classe (en condicions normals sense pandèmia). 

- Durant el matí hi ha dos grans franges: una, la rotllana en la qual es fa un treball emocional i 

d’hàbits i rutines i una segona on es desenvolupa la metodologia d’aprenentatge que en el cas de 

P3 són els Racons d’Aprenentatge. A mig matí hi ha l’estona de l’esmorzar i de l’esbarjo al pati. 

A la tarda, depenent de l dia, es fan diferents propostes com són els Ambients d’Aprenentatge o 

Projectes. 

- Com és l’adaptació els primers dies? 

- Aprovat per Consell Escolar, normalment els tres primers dies es fan dos torns d’1h 30m. El quart 

dia assisteix tot el grup tot el matí i a partir del cinquè dia ja es fa horari normal. 
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- On dinen? 

- L’escola disposa d’una aula independent al costat de la classe per fer-la servir de menjador de P3. 

- On dormen? 

- A la mateixa planta on fan classe i dinen també hi ha una aula dormitori. 

- Si no dormen o no aconsegueixen dormir-se, què fan? 

- Fan relaxació. El dia és llarg i cal dormir o, com a mínim, descansar. 

- Poden venir amb bolquers? 

- En la mesura del possible cal tenir assolit el control d'esfínters.  

 

SOBRE EL PROJECTE PEDAGÒGIC... 

- Quina metodologia feu servir? 

- L’escola es troba en un procés de transformació educativa d’ençà fa 5 anys. Una part important 

ha estat canviar la manera com els infants aprenen. Així, l’escola aposta per una educació on 

l’infant és el protagonista de l’aprenentatge i el professorat el guia imprescindible. Al següent 

enllaç teniu un video que explica quina metodologia es fa servir a cada Comunitat 

d’Aprenentatge. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3GViBoGeQc 

 

- Es fan colònies? 

- Sí, a partir de P5 (revisable cada any a P3 i P4) 

- A quin curs es comença a fer anglès? 

- A partir de P4. 

- Com feu participar a les famílies? 

- Tenim tres espais de participació amb les famílies. En primer lloc, el Consell de Famílies on dos 

representants de cada classe es troben un cop al trimestre amb l’Equip Directiu per reflexionar 

sobre l’escola. En segon lloc, les Tardes amb Famílies. Un cop al trimestre es convida a les famílies 

a passar una tarda a les diferents classes perquè vegin com aprenen els seus infants. Finalment, 

en tercer lloc, les famílies són convidades a totes les festes i celebracions que es fan a l’escola. 

 

- Quins projectes destacats teniu? 
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- Us en destaquem dos. El primer, l’hort urbà comunitari. És un projecte referència a la ciutat de 

Barcelona que comença a exportar-se a altres Districtes de la ciutat. Treballar un hort a la vegada 

que els infants aprenen valors gràcies a la companyia d’una associació de discapacitats li dona un 

doble valor a aquest aprenentatge. En segon lloc, l’Espai C. És un projecte en el qual l’escola 

cedeix un espai del centre a un/a artista a canvi d’obrir el seu espai/taller als infants de l’escola. Si 

voleu descobrir la resta de projecte, us convidem a visitar el web de l’escola. 

 

SOBRE EL SERVEI DE MENJADOR… 

- Teniu cuina pròpia? 

- Sí, tot el que es menja està cuinat a l’escola. 

- On dinen els infants? 

- L’escola disposa d’un menjador escolar exclusiu per a aquesta funció. 

- Feu activitats i tallers al migdia? 

- Sí, a partir de P4 es fan diferents tallers al llarg del curs. A Primària, a més, un cop al mes, fan un 

taller de batucada. 

 

SOBRE EL COVID-19... 

- Quants grups heu confinat fins a dia d’avui? 

- Durant el curs 2020-2021 s’ha confinat únicament dos grups. 

- Com heu gestionat el grups bombolles? 

- El Consell Escolar va ratificar el Pla d’organització del centre en el qual es detalla que cada curs es 

manté com a grup bombolla. No ha calgut dividir els grups originals. 

- Heu deixat de fer alguna activitat o projecte amb la pandèmia? 

- Cap. En tot cas, si ha calgut, s’han incorporat algunes modificacions. 

 

SOBRE EL FUTUR DE L’ESCOLA…. 

- Què destacaries sobre l’escola?  

- L’escola es troba en un procés de transformació total. Així, ha renovat el seu projecte educatiu i 

les seves instal·lacions obrint-se al barri, a les famílies i a uns infants que, en l’actuailtat, exigeixen 

noves realitats educatives. 

- Quines novetats es produiran durant els propers anys? 
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- L’estiu del 2020 es transformarà el pati de l’escola i les diferents terrasses. I durant el 2021 es 

transformarà tot l’entorn més proper a l’escola. 
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