
PREGUNTES MÉS FREQUENTS QUE ENS HAN FET LES FAMÍLIES 

A LA SESSIÓ DE PORTES OBERTES 

 

1. Quina eina de comunicació amb les famílies fa servir el Centre? 

A l’institut, la comunicació amb les famílies es fa a través de diverses vies: 

- Entrevista individual de la família amb el/la tutor/a (Aquest curs, a causa del COVID-

19 no ha estat  possible). 

- A través de la plataforma informàtica de comunicació amb les famílies DINANTIA. 

- A través del correu del/de la tutor/a. 

- Per telèfon. 

- A través de l’agenda de l’alumne/a. 

Cada tutor/a adapta la modalitat que més adient sigui per a cada família. 

2. Quines optatives hi ha a 1r d’ESO? 

A primer d’ESO hi ha 7 matèries per formen part del currículum optatiu amb un total de 

2h setmanals: 

- Fem mapes! 

- Nivell 1 d’alemany 

- L’hort experimental 

- Mes premiers pas en français 

- Introducció a la robòtica amb lego mindstorm 

- Català pràctic 

- Càlcul numèric 

- Història de la música 

3. Es treballa Per projectes al Centre? 

El nostre centre no treballa Per projectes en el sentit literal del terme. No treballem amb 

la metodologia abans esmentada, però sí treballem sovint en diferents matèries fent 

treballs col·laboratius en grup o en parelles o també realitzem col·laborativament un 

tema de manera transversal. 

4. Si algun/a nen/a ha treballat a Primària Per projectes tindrà dificultats 

per segui les classes a l’institut? 

Tots/es els nens i nenes que inicien 1r d’ESO poden seguir les classes sense dificultats, 

provinguin d’escoles amb metodologies globalitzadores o no. 

 



5. Com són els grups de 1r d’ESO? 

Els grups a l’Institut són heterogenis i inclusius. Es potencia un bon clima de treball a 

l’aula. 

6. Hi canvis de grup de 1r a 4t d’ESO? 

En general, s’intenta minimitzar els canvis de grup dels alumnes. Només en circumstàncies 

molt excepcionals es fan aquests canvis. 

7. Hi ha aules d’ordinadors per a treballar al Centre? 

Actualment a l’Institut tenim dues aules d’ordinadors i dos unitats mòbils amb ordinadors 

per l’aula. Està previst, en el desplegament TIC del Departament d’Educació, una 

dotació d’ordinadors per 2n cicle d’ESO i per Batxillerat. 

8. Com es compren els llibres? 

Els llibres es poden adquirir lliurament per part de les famílies, però a l’Institut l’AMPA té 

un servei de socialització de llibres que funciona des de més de 10 anys i que permet 

l’adquisició de llibres a un preu molt econòmic per les famílies.  

Podeu trobar tota la informació sobre aquest servei de l’AMPA de l’Institut Francesc 

Macià al web del centre. Heu de ser socis/es.  

Enllaç: https://agora.xtec.cat/iesfrancescmacia/ 

9. Quins instruments d’avaluació es fan servir a l’ESO? 

L’avaluació és un procés complex que té molts indicadors d’avaluació i diversos 

instruments. El/La professor/a de cada matèria informa als alumnes, a l’inici de curs, 

quin procediment i quins instruments es faran servir per avaluar, així com la seva 

incidència en el procés avaluador. A tall d’exemple es valoren l’actitud, l’esforç, la 

regularitat en el treball, les tasques encarregades a l’alumne/a, els exàmens i 

l’assistència i puntualitat, entre d’altres aspectes. 


