


● Entrevista individual al juny amb l’alumne i la 
família (si la situació sanitària no ho permetés, es faria 
al setembre) 

● Traspàs d’informació de Primària:
○ Demanem de quins grups formaven part a 

primària.
○ Fem els agrupaments tenint en compte 

aquesta informació.

Acollida del nou alumnat



● Entrevista dels cotutors amb les famílies
● Reunió de famílies al setembre amb els 

cotutors.
● Durant el mes d’octubre sortida de 

convivència per cohesionar el grup.
● Durant el curs es fan un seguit de tallers 

socioemocionals. 
● Al final de curs farem unes colònies de 

l’alumnat de 1r.

Acollida del nou alumnat



● Intentarem fer un grup més per reduir el 
nombre d’alumnes per aula (aproximadament 
25 alumnes per aula).

● Cada grup té dos tutors/es per poder 
atendre de forma personalitzada l’alumnat.

● L’atenció a la diversitat, la farem de forma 
inclusiva amb dos docents a l’aula en una 
part significativa de l’horari, i amb els plans 
individualitzats, la metodologia...

Característiques de 1r d’ESO



Comptem amb un professional d’orientació dedicat 
exclusivament a l’alumnat de 1r d’ESO.

Treball amb projectes
● Projectes globalitzadors
● Projectes d’àmbits
● Projectes interdisciplinars: AraArt, 

Escola Verda, Pla d’impuls a la lectura

Característiques 1r d’ESO



Projecte 1 x 1
● Cada alumne compta amb un 

ordinador.
● A partir d’aquest curs, seran equips 

facilitats pel Departament d’Educació.
● Treballem fent servir Aula Virtual, 

llibres digitals i eines G-Suite al núvol.

Característiques 1r d’ESO



Projecte d’alfabetització digital
● Adquisició de les habilitats 

bàsiques per al treball digital 
durant les primeres setmanes de 
curs 

● Tallers de bon ús d’internet, xarxes 
socials…

Característiques 1r d’ESO



● Activitats complementàries: 

○ Organitzades des de les tutories, 
que tenen com a finalitat la cohesió 
del grup-classe i el treball dels 
valors de la convivència i la 
tolerància.

○ Organitzades des dels diferents 
departaments perquè l’alumnat 
tingui l’oportunitat de seguir 
aprenent en sortides.

Característiques de 1r d’ESO



● Eixos transversals: es treballen l’educació emocional, la 
salut, la pau, els valors, la convivència i la seguretat, amb 
professionals sobre els temes i en col·laboració amb les 
entitats municipals.

Característiques de 1r d’ESO



Oferim Francès com a optativa de segona llengua 
estrangera.

Projecte amb Sant Joan de Déu:
● Participem en el projecte Factors 

psicopatològics implicats en el rendiment 
escolar, que coordina el Servei de Psiquiatria 
Infantil i Juvenil de Sant Joan de Déu.

● Inclou reeducació en trastorns del llenguatge.

Característiques de 1r d’ESO



● Apostem per la qualitat i l’atenció 
individualitzada de l’alumnat i les famílies.

● Transmetem coneixement i valors a 
l’alumnat.

● Formem persones.
● Afavorim la inclusió: SIEI.
● Som un centre integrat a l’entorn: 

○ Projecte Apadrinem el nostre 
patrimoni. Tenim apadrinat el Torrent 
de les Abelles.

○ Realitzem activitats arrelades a la 
nostra ciutat. 

Trets diferenciadors com a centre



● El Servei Comunitari es realitza en entitats 
solidàries i culturals de la ciutat.

● Promovem l’ús de les noves tecnologies.
● Orientació acadèmica, personal i 

professional de l’alumnat, amb 4 
orientadors, un per nivell.

● Colònies - Viatge fi de curs a 4t i Intercanvis 
i Estades a ESO i Batxillerat.

● Oferim dues modalitats de Batxillerat 
(Científic-Tecnològic i Humanitats - Ciències 
Socials) amb una àmplia varietat d’itineraris 
i bons resultats en les PAU. 

Trets diferenciadors com a centre



Mitjançant el/la tutor/a:

● Visita personal
● Entrevista telefònica
● Correu electrònic
● Aplicació al mòbil, on es rep 

informació diària de les 
faltes d’assistència i 
comunicats del tutor/a o de 
la direcció del centre.

Relació amb les famílies



● Horari: 8 a 14.30h.

● L’alumnat d’ESO no pot sortir del centre durant 
l’horari lectiu, inclòs el temps d’esbarjo.

● L’assistència a classe és obligatòria. 
○ El centre informa les famílies en cas 

d’absència de l’alumnat a través dels 
dispositius mòbils.

Horari de les classes



● Preinscripció telemàtica: del 17 al 24 de març
● Documentació extra: 25 i 26 de març
● Llistes baremades provisionals: 19 d’abril
● Reclamacions al barem: 20 al 26 d’abril
● Llistes definitives baremades: 30 d’abril
● Llistes ordenades: 7 de maig
● Llistes definitives: 7 de juny
● Matrícula de 1r: 14 al 18 de juny
● Matrícula de 2n a 4t: 28 juny al 2 de juliol

Previsió de dates clau 
per a la preinscripció



Cal tenir-la preparada en format digital abans de 
formalitzar la preinscripció, al dispositiu que 
s’utilitzi en aquell moment.
● Llibre de família
● DNI, NIE o Passaport dels responsables de la 

família.
Consulteu aquest enllaç per trobar la resta de 
documentació.

Documentació per a la preinscripció

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/informat/prepara-documentacio/

