PREGUNTES-RESPOSTES SESSIONS PORTES OBERTES ESO 21-22
1. S'ha de comprar ordinador propi?
Preferiblement sí. Apostem per la digitalització de l’alumnat i el professorat, amb la intenció
d’aconseguir un entorn de treball favorable per atendre a l’alumnat.
2. Podries explicar a nivell pràctic com es compagina la pràctica esportiva?
El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Granollers, el nostre institut, el Consell
Català de l’Esport, i els clubs esportius Club Balonmano Granollers, Club Natació Granollers i
Club Volei AECV Granollers permet fins a 4h setmanals d’adaptació per compaginar la
pràctica esportiva amb la formació acadèmica (2h d’educació física i 2h d’optatives).
3. Bona tarda. Tenim un fill amb TEA d'alt funcionament. No necessita adaptació curricular però sí
acompanyament en certes situacions socials. Quina mena de suport oferiu a aquests nois?
En els casos en què no es necessita adaptació curricular, al centre fem un PI (Pla de suport
Individualitzat) que permet a l’alumne/a gaudir d’uns certs avantatges, com per exemple
sortir de l’aula en cas de necessitat, o disposar d’un espai per relaxar-se, si és el cas. En
aquest cas, el PI no implica una modificació dels criteris d’avaluació.
4. Els alumnes que estan amb el projecte esportiu, a part de l'optativa de 2 hores extres d'esport,
fan alguna altra assignatura optativa/alternativa?
Fan les alternatives que oferim al centre. (1 hora)
5. Quins itineraris hi ha plantejats per 4t d'ESO amb les hores d'optatives?
Les 10 hores d’optatives que oferim a 4t ESO es poden triar a partir de 4 itineraris que es
corresponen amb dos itineraris de perfil humanístic i social i dos més de perfil científic i
tecnològic. El curs actual, 2020-21 , hem fet aquests itineraris però amb grups bombolla. Si el
curs 2021-22 s’aixequen les restriccions es podran triar més opcions perquè es podrien
barrejar els grups.
6. Una pregunta més estadística, quin és el % d'alumnes de batxillerat que entren a la primera opció
escollida per anar a la universitat?
Depèn de l’opció que trien per anar a la Universitat, cadascuna té una nota de tall diferent.

Nom de l’arxiu: DIR_preguntes_PO_ESO_2122
Elaborat: Equip directiu

Data: 10 i 13 de març de 2020
Pàgina. 1

7. Els ordinadors i els ipads els faciliteu vosaltres a la escola o hi ha que comprar-los?
Si el treball és específica amb iPad, al centre disposem d’ells per realitzar-lo. Però demanem
que cada alumne disposi del seu propi portàtil.
8. Teniu informació de les places pels diferents cursos d'ESO?
Disposeu de tota la informació sobre l’oferta inicial de places per al curs 21-22 a la nostra
web.
9. Quantes places oferteu fora del projecte esportiu a 1r?
Tot i ser un centre que habitualment ha tingut 2 línies d’ESO, el curs vinent oferirem 3 línies
per 1r d’ESO. El nombre d’esportitstes estarà al voltant de 30 alumnes.
10. Aquests projectes tecnològics són dirigits a tots els alumnes (inclòs els de IAPE), o formen part
d'alguna optativa?
Els projectes que es desenvolupen en els diferents departaments es treballen per a tot
l’alumnat del nostre centre, sigui o no esportista.

11. Explicareu alguna cosa dels cicles formatius?
Les portes obertes del BAT seran el proper dimecres 14 d’abril, i pels CF el dijous 15 d’abril,
totes dues en format telemàtic.
12. Com funciona l'assignació de places de 1r ESO pels nois i noies que fan esport escolar? (volei a
l'AECV). La nostra filla s'ha apuntat fa poc i no hem anat a cap reunió informativa prèvia.
L’alumnat amb certificat del Consell Català de l'Esport que especifiqui que formen part del pla
de tecnificació del programa ARC (alt rendiment català), per als esportistes que es troben en
l'etapa de tecnificació esportiva, té plaça preferent al centre.
13. Quantes places oferteu de 1r descomptant germans, repetidors, i places del projecte esportiu?
Les places de projecte esportiu són només per nens o nenes de handbol?
(Veure resposta a la pregunta 9).
El nostre centre té signat un conveni de col·laboració amb el Club Balonmano Granollers, el
Club Natació Granollers i el Club Volei AECV Granollers, que permet crear condicions per
desenvolupar l’excel·lència de les capacitats envers l’esport amb el handbol, la natació, la
natació sincronitzada, el waterpolo i el voleibol.
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14. Mi hijo no está en ninguna asociación deportiva. Tiene posibilidades o es requisito fundamental
para entrar?
No és cap requeriment pertànyer a cap dels clubs esportiu anteriorment esmentats.
15. Bon día, els nens tenen que portar llibres? ordinador? si hem de comprar llibres, es poden
socialitzar?
Els nostres alumnes treballen amb ordinadors o amb llibres, segons les matèries. La
socialització dels llibres s’ha dut a terme mitjançant l’AMPA i el M
 ercat de llibres de 2a mà.
16. Respecte al projecte IAPE, el nens que participen al projecte, entrenen tots junts en el seu grup
d´esport que fa cada un, o entrenen per grup classe?
Cada esport fa el seu entrenament específic.
17. Bon dia. Amb quins països esteu fent els Erasmus +? En quin curs? Quan temps duren aquests
projectes Erasmus?
Els projectes Erasmus + es fan amb països de la Unió Europea. En aquest moment tenim un
en marxa que vam començar el setembre de 2020, que es diu Robots & Forests, amb dos
instituts, de les ciutats búlgara de Blagoevgrad i italiana de Nàpols. Tots els projectes
Erasmus + es fan al llarg de dos anys, tot i que probablement els projectes d’aquest any es
podran allargar a tres anys per culpa de la pandèmia. Els alumnes que participen actualment
són de 3r ESO. La intenció és participar de forma contínua en els projectes Erasmus + per
tenir com a mínim sempre un d’actiu.
18. Els nens que fan projecte IAPE, també fan educació física amb el seu grup classe?
No. Les 2h d’educació física fan entrenament específic del seu esport (veure resposta
pregunta 2).
19. Quantes places es guarden per cada esport?
(Veure informació sobre el projecte IAPE de la nostra web).
20. Quina és la ràtio d'alumnes per línia?
De les 3 línies de 1r d’ESO (90 alumnes- 30 per línia) fem agrupaments classe de 22-23
alumnes (4 grups-classe).

Nom de l’arxiu: DIR_preguntes_PO_ESO_2122
Elaborat: Equip directiu

Data: 10 i 13 de març de 2020
Pàgina. 3

21. A l'hora de fer les classes, teniu en compte els companys si estan fent els nens projecte? i si
venen d'una població diferent podeu ajuntar aquests nens junts?
Els grups classe són heterogenis, i els elaborem seguint sempre les indicacions que rebem
de

les

escoles de primària durant el treball conjunt de traspàs d’informació

primària-secundària. Tenim en compte també els esports que fa cada alumne/a, i no fem
classes per esports, per evitar la creació de grups excloents.
22. A primer, fan 1 sola optativa o en fan més?
Una optativa (2h/setmana) i una alternativa (1h/setmana).
23. Quantes hores es fan setmanals de francès?
El francès és una matèria alternativa, així que es fa 1h/setmana.
24. Com recolzeu les dificultats en el seguiment de temari de diferents alumnes?
Amb l’elaboració de Plans Individualitzats de l’alumnat, l’observació a l’aula i el treball del
tutor/a i de l’equip docent que intervé. També tenim un departament d’orientació, amb
psicopedagogues que ens orienten, amb l'ajuda també dels equips externs al centre, com per
exemple l’EAP (Equips d'Assessorament i orientació Psicopedagògic), i els altres serveis del
Departament d’Educació.
25. Hi ha un espai per deixar el patinet?
Sí, al pati hi ha espai per deixar bicicletes i patinets.
26. Quan acaben les classes al migdia, podrien tenir accés en algun espai per poder menjar-se el
tapper abans d'anar als entrenaments de la tarda del seu esport?
Sí, tenim espais equipats amb microones que poden utilitzar per menjar i màquines de
vending al passadís.
27. Quina diferencia hi ha d'optatives a alternatives? Els nens de projecte també fan alternatives?
Optatives són 2h a la setmana i alternatives 1h. L’alumnat del projecte esportiu fa alternativa,
ja que les hores d’optatives les dedica a l’entrenament del seu esport.
28. Tota la preinscripció es online? Els nens que fan projecte, també?
Sí, aquest any la preinscripció és online.
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29. Cuanto es la cuota anual?
Disposa de tota la informació a la nostra pàgina web, a l’apartat de la preinscripció.
30. Cuando hay que pagar la cuota , hay taquillas y su valor o son gratuitas?
La quota anual es paga en el moment de realitzar la matrícula.
Sí, disposem de taquilles per l’alumnat que ho requereix, i són de lloguer. La informació sobre
les diferents quotes la poden trobar a la nostra pàgina web, a l’apartat de la preinscripció.
31. Per fer la preinscripció a 1r ESO en el projecte d'esportistes, en el moment de la preinscripció
com a document addicional només s'ha de portar el Certificat del Consell Català de l'Esport que
especifiqui que formen part del pla de tecnificació del programa ARC? I per adjuntar aquest
certificat, la preinscripció s'ha de fer presencialment demanant cita prèvia o bé s'ha de fer online
i adjuntar el document?
Sí, només cal adjuntar el certificat ARC.
La preinscripció es fa aquest curs telemàticament. Hi ha dues maneres de fer-la: una
totalment online, amb certificat digital, i l’altra amb suport digital. Aquesta última manera de
fer-la consisteix en descarregar la documentació, omplir-la i després enviar-la per correu al
centre. Suposem que d’aquesta manera és més fàcil poder adjuntar el certificat ARC.

32. Doneu orientacions sobre quin ordinador s'ha de comprar als alumnes? I dels telèfons mòbils?
Sí, aquestes orientacions es fan durant el mes de setembre, i es publiquen a la nostra web.
El mòbils només es poden utilitzar quan el professorat ho indica.
33. Quines quotes o pagaments hem de tenir en compte que haurem de fer al llarg del curs, més
enllà dels 30 euros de l'associació de famílies?
(Veure resposta a la pregunta 29).
34. Per què si s'aposta com a segones llengües en el centre per l'anglès i el francès, els projectes
d'intercanvi o estades a l'estranger no hi ha cap país on la seva llengua natural sigui una
d'aquestes dues?
Els intercanvis amb instituts d’altres països depenen de la voluntat de les dues parts. Per part del
nostre institut hi ha una total disposició perquè hi creiem en el valor educatiu dels intercanvis. Els
països de parla anglesa, especialment el Regne Unit però també Irlanda, reben un allau de
demandes dels altres països de la Unió Europea i és molt difícil establir relacions amb ells si no
és amb un contacte previ.
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