
 

FAQ. Preguntes més freqüents. Portes obertes ESO  

 

 

Quines són les dates de preinscripció de 
l’ESO?  

Del 17 al 24 març de 2021 
 
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis
/eso/inici/ 

I les dates de matriculació? ● Del 14 al 18 de juny matriculació 
dels alumnes de 1r d’ESO 

● Del 28 de juny al 2 de juliol 
matriculació dels alumnes de 2n a 
4t d’ESO 

Quant val? Els alumnes de primer d’ESO fan un únic 
pagament al començament de curs. 
Aquesta quantitat inclou l’assegurança 
escolar, els materials i totes les sortides 
programades. 
En el curs 2021-2022 es pagaran uns 190€. 
La quantitat exacta la concretarem en el 
moment de la matrícula. 

Quantes places té disponibles el centre per 
a 1r d’ESO? 

77 places  

Quants alumnes hi ha per classe?  Màxim 20 alumnes  

Quin és l’horari lectiu? De 8h a 14.40h  

Quin és l’horari dels patis? ● Els alumnes de l’ESO fan un horari 
diferent als alumnes de batxillerat i 
cicles formatius i, per tant, no 
coincideixen.  

● Els alumnes de primer d’ESO tenen 
un espai propi de pati. Tampoc es 
barregen amb els alumnes de 2n, 3r 
i 4t d’ESO.  

●  A l’ESO es fan dos patis i els horaris 
són: de 10.00 a 10.20  i de 12.20 a 
12.40h. 

Com es fa la transició de 6è de primària a 
1r ESO? 

● Atenció molt acurada.   
● Estudi minuciós dels nous alumnes a 

partir del traspàs personalitzat que 
ens fan els tutors de primària al juny. 
Amb aquesta informació fem els 
grups. Han de ser heterogenis i 
compensats. 

● Acolliment al setembre: Per agafar 
confiança i familiaritzar-se amb el 
centre, fem venir un dia els alumnes 
de primer per tenir un primer 



 

contacte amb el tutor, l’equip 
directiu i les instal·lacions.  

● Acolliment especial i individualitzat 
als alumnes NESE a càrrec del servei 
d’orientació i aprenentatge del 
centre. 

● Tenim un projecte d’apadrinament. 
Un alumne de 4t d’ESO ajuda un 
alumne de 1r d’ESO en aquest 
procés d’adaptació. 

Com és el currículum de 1r d’ESO? ● Llengua anglesa, Llengua catalana i 
Llengua castellana (3h a la setmana 
de cada matèria). 

● Ciències socials i Ciències naturals 
(3h). 

● Tecnologia, Educació Visual i 
Plàstica i Música: (2h) 

● Cultura i Valors ètics o Religió. (S’ha 
d’escollir una de les dues).(1h). 

● Tutoria (1h). 
● Optatives: són matèries que es 

cursen durant tot l’any i els alumnes 
es barregen amb les altres classes de 
1r. Al setembre es pot escollir les 2 
matèries que es cursaran. (2h). La 
pandèmia pot modificar aquesta 
estructura de funcionament, perquè 
optem per una modalitat de grups 
bombolla sense barrejar els grups. 

● Crèdit de síntesi: durant 1 setmana 
(normalment al Juny) els alumnes 
treballen en grup un tema. El nostre 
centre organitza aquesta activitat 
en col.laboració amb el Museu 
Egipci. 

I els llibres? 
 

El centre té un conveni amb IDDINK, 
www.iddink.cat, que ofereix un servei de 
reutilització dels llibres de text i el preu és 
més econòmic. 

Quan s’acaba l’ESO, el centre ofereix 
continuïtat als alumnes?  

● Batxillerat. Tenim totes les opcions, 
inclòs el batxillerat artístic.  

● Cicles formatius. Oferim un total de 
12 modalitats diferents. 

Quins serveis ofereix l’institut? ● Préstec de llibres de text a famílies 
sense recursos que ho demanin. 

● Programa de gestió d’assistència, 
Edugestió, amb què a partir d’una 
aplicació al mòbil arriba la 
informació automàtica als pares.      

http://www.iddink.cat/


 

● Taquilles per als alumnes amb 
problemes per desplaçar  pes. 

● Tenim menjador concertat amb 
l’escola Sant Jordi. 

● Fem natació a Can Arimon a 1r d’ESO 
durant el primer trimestre a l’horari 
d’educació física. 

● Esport extraescolar dins el Pla 
Català d’Esport. 

● Atenció personalitzada amb una 
infermera del CAP cada 15 dies. 

 Com gestionem la diversitat? 
 
 
 

● Disposem d’un Departament 
d’orientació amb 4 persones 
especialitzades (2 psicopedagogs, 
una educadora social i una 
treballadora social). 

● Feina d’acompanyament emocional 
durant tot el curs. 

● Servei de mediació per solucionar 
conflictes de forma constructiva. Els 
alumnes (formats pels nostres 
professionals) tenen una 
participació activa en la resolució 
dels conflictes.   

Quin és l’ús dels mòbils?  ● És per ús exclusivament didàctic i no 
es pot fer servir si no ho indica el 
docent. 

● A 1r de l’ESO no es pot fer servir als 
patis i aquesta mesura s’anirà 
estenent a tots els cursos ens els 
propers anys.        

Quin és el paper del tutor del grup? 
 
 

Cada classe té un tutor personal.  Abans de 
l’inici del curs, el tutor fa una sessió amb el 
seu grup, juntament amb l’equip 
d’orientació. Aquest acompanyament a 
l’alumne té la seva continuïtat durant tot el 
curs; tant a les hores disponibles a l’horari 
setmanal com a les destinades a aquesta 
tasca. Els tutors de cada grup es reuneixen 
setmanalment per posar en comú les seves 
aportacion amb el coordinador de nivell 
corresponent i, aquest, també es reuneix 
amb la resta de coordinadors de l’etapa en 
una reunió dirigida per la coordinadora 
general d’ESO. Així, en tot moment la 
direcció del centre està en contacte directe 
amb els possibles suggeriments i 
necessitats dels grups. Per tant, hi ha una 
total accessibilitat al tutor per consultes, 
tant de manera presencial com telemàtica o 
telefònica. Creiem que el paper del tutor és 



 

fonamental en aquest pas dels nostres 
alumnes  cap a la secundària.  

Quines mesures COVID-19 s’han aplicat el 
centre? 
 

● Mesures de protecció dintre de 
l’aula i al pati.   

● Finestres i portes obertes per 
mantenir una correcta ventilació. 

● Grups bombolla estables. 

 


