
FAQs sobre el nostre centre 

Benvolguts visitants, 

Abans de tot, agrair els vostres comentaris en el formulari ja que ens ajuden a               

millorar-nos. 

Alguns de vosaltres heu plantejat dubtes individuals i els volem compartir entre            

tots. Els anirem actualitzant i així tindreu la mateixa informació: 

30 de març 

● Com es treballa el dia a dia a classe? Com es fa l’avaluació dels treballs en                

grup?  

Durant un mateix projecte, l'alumnat treballa tant en grups cooperatius com de            

forma individual. Normalment fan dues hores seguides d'un mateix projecte i           

la tercera hora en un altre dia de la setmana. La nota final de l’assignatura               

surt del recull de les diferents tasques que ha fet l'alumne, tant individual com              

grupal. Els alumnes s'avaluen entre ells la feina feta com a grup, sempre             

acompanyat en tot moment del feedback dels professors com a part del            

procés d’avaluació.  

 

● Fem servir agenda? 

L’alumnat rep una agenda i una carpeta classificadora a l’inici del curs.            

L’agenda s’utilitza, principalment, per anotar les tasques planificades dins         

dels projectes i que no s’han pogut acabar a classe o activitats d’avaluació de              

les diferents assignatures. També serveix de canal de comunicació entre la           

família i el tutor/a, juntament amb el correu electrònic corporatiu de centre            

(@insestatut.cat). S’hi poden anotar absències, visites mèdiques i qualsevol         

altra informació que la família o el tutor/a consideri. 

 



● Quines optatives P hi ha i com funcionen? 

L’Optativa P és una matèria de 2 hores setmanals internivells, és a dir, hi              

assisteixen alumnes des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat junts. L’oferta             

varia segons el curs però enguany ofertem 23 optatives diferents. 

A l’inici de curs s’envia un formulari online on l’alumne/a pot triar les 5 opcions               

que més li agradin i després se’n fa una classificació i organització segons             

l’ordre d’arribada de les respostes. 

Entre d’altres, hi podeu trobar Mediació escolar, Jocs d’estratègia, Punt lila,           

Revistatut, Teatre, Guió cinematogràfic, Word games, Swing, Festes i         

tradicions... 

● Podré veure les instal·lacions? 

Tan bon punt puguem obrir el centre, us poseu en contacte amb nosaltres             

(direccio@insestatut.cat) i ja us farem una visita guiada per les instal·lacions. 

● Quan comença la preinscripció? 

Tots els processos administratius dependents de la Generalitat estan aturats          

fins a nou avís. Quan es torni a obrir la preinscripció ja en farem difusió des                

de les escoles i des dels instituts, a dia d’avui no hi ha cap data fixada. 

● Quines opcions tinc d’entrar a 1r d’ESO si vinc d’una escola no adscrita? 

És una pregunta difícil de respondre. Heu de pensar que primer tenen            

preferència l’alumnat dels centres adscrits, encara que tinguin menys punts          

que vosaltres. Si queden places (sempre en queda alguna), s’ordenen els           

alumnes segons la puntuació que figura en la resolució (Annex 2, apartat 5.2             

a la pàgina 16) 

 

 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8078/1787145.pdf


● Quines opcions tinc d’entrar a 2n, 3r o 4t d’ESO? 

Actualment tenim tots els grups al màxim, però sempre poden ocórrer fets            

que ara no podem preveure amb exactitud, com per exemple repeticions o            

baixes no esperades. Per provar-ho no hi teniu res a perdre. 

 

Atentament, 

 

Equip directiu 


