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PREGUNTES FREQÜENTS 

 

 

QUINES SÓN LES MATÈRIES QUE ES FAN A PRIMER D’ESO? 

 

Són comunes les llengües ( català, castellà i anglès), les matemàtiques, geografia-història, ciències 

naturals, tecnologia, música, educació visual i plàstica i educació física. Al moment de la matrícula 

es pot triar entre fer religió o cultura i valors ètics, tria que és per tota l’ ESO. També tenim 2 h que 

dedicarem a treballar per projectes i així reforçar competències bàsiques. 

 

ES PODEN TRIAR MATÈRIES OPTATIVES? 

 

A primer de l’ESO, no. Tot l’alumnat fa treball per projectes. A partir de segon, els alumnes ja trien 

les optatives: una per trimestre a 2n, una matèria optativa anual a 3r d’ESO i tres matèries optatives 

anuals a 4t. 

 

QUAN ES COMENÇA A ESTUDIAR L’ALEMANY? 

 

A partir de segon d’ESO, tot i que a 1r d’ESO fem un tastet ( jornades de divulgació de l’alemany 

dins l’horari de tutoria/projecte). L’alemany és una matèria optativa. 

 

COM ES FAN ELS GRUPS CLASSE D’ALUMNES A PRIMER? 

 

Són grups heterogenis, de manera que quedin equilibrats. Els fem a partir de la informació que 

obtenim de les escoles en les sessions de coordinació. 

 

QUÈ ÉS UN GRUP FLEXIBLE? 

 

Són agrupaments d’alumnes que es fan en les matèries instrumentals (català, castellà, matemàtiques). 

Dels tres grups classe de primer fem un quart grup de diversitat per dalt (alumnat de bon rendiment) 

que sol ser més nombrós. La resta de grups queden amb menys alumnes amb la qual cosa podem 

atendre millor les necessitats de l’alumnat. En anglès també de tres grups fem quatre però en aquest 

cas els grups es fan per nivell de coneixement de la llengua. Diem que són flexibles perquè segons el 

rendiment de l’alumne podem fer canvis d’agrupament al llarg del curs (normalment a final de 

trimestre). A més, l’alumnat amb necessitats educatives especials disposen de l’aula de suport i/o de 

l’aula d’acollida si són nouvinguts. 

 

QUÈ ÉS UN DESDOBLAMENT I PER QUÈ ES FA ? 

 

Un desdoblament és una hora a la setmana en la qual el grup classe es divideix en dos. Es fa perquè 

l’alumnat pugui fer pràctiques de laboratori i treball als tallers o aula d’informàtica. 
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QUINES MATÈRIES DE PRIMER SÓN PLURILINGÜES? 

 

Activitats mediambientals i naturals(hort), música, educació física són matèries que fan activitats en 

anglès. Al dossier que donem als pares està la programació de matèries plurilingües del centre. El 

curs vinent també el treball per projectes. 

 

ELS ALUMNES PODEN PORTAR MÒBIL AL CENTRE? 

 

L’ús del mòbil al centre no està prohibit però el seu ús està molt restringit. Dins l’edifici escolar no 

es pot utilitzar si no és per fer alguna activitat acadèmica especialment autoritzada pel professor. 

L’alumne ha de dur el mòbil sempre a la motxilla. Per contactar amb la família, en cas que sigui 

necessari, es pot fer servir el telèfon del centre. En cas de mal ús, el telèfon és retingut a direcció. 

Està expressament prohibit fer fotos o gravacions en tot el recinte (va contra el dret d’imatge i es 

considera una falta de disciplina greu). 

 

Es recomana que els alumnes de primer no portin mòbil al centre. 

 

ELS ALUMNES HAN DE COMPRAR UN PORTÀTIL? 

 

El curs vinent, no.  Els alumnes treballaran amb ordinadors i dispositius electrònics del centre. Sí que 

és convenient que tinguin un ordinador a casa per fer treballs i acabar les feines que no s’hagin pogut 

fer al centre.  

 

QUÈ ÉS EL PAT ? 

 

És el pla d’acció tutorial. Cada grup classe té un tutor i una hora de tutoria en la qual es treballa el 

PAT, que inclou activitats de dinàmica de grups, treball en valors, tècniques d’estudi. La tutoria és 

l’hora per tractar els problemes que puguin sorgir dins del grup i el tutor la persona de referència de 

l’alumne al centre. A banda, l’alumne també un tutor individual que és l’encarregat del contacte amb 

la família. 

 

COM EM COMUNICO AMB EL CENTRE? 

 

Hi ha diferents canals. El més immediat és la intranet del centre, amb el seu servei de missatgeria 

interna i aplicació mòbil tokapp, amb els quals es pot contactar directament amb el professorat. També 

es pot utilitzar l’agenda de l’alumne i la trucada telefònica. 

 

ELS ALUMNES PODEN SORTIR DEL CENTRE DURANT L’HORARI ESCOLAR ? 

 

Els alumnes d’ESO, no. Per sortir del centre ha de ser per una causa molt justificada (ex. anar al 

metge) i sempre amb autorització escrita del pare/mare. En cas d’alumnes malalts s’han de venir a 

buscar al centre. 

 


