
Dubtes de
l 'alumnat de

sisè

A continuació, hem fet un petit resum
dels dubtes i preguntes que l'alumnat

de sisè ens va fer.
 

Aquest curs 2020-21 ha estat molt
diferent per a tothom, esperam que el
curs 2021-22 retornem a la normalitat.



Com s'organitza el
centre?

Com es reparteixen els
alumnes als grups?

  

Perquè ha canviat el nom
de l'institut?
Es va canviar el nom davant la separació de centres.
Ara hi ha l'IES Inca amb ESO i batxillerat, i també el
CIFP Pau Casesnoves que oferta cicles formatius.

Es té en compte la informació del tutors i tutores
de 6è i sempre s'intenta que no hi hagi cap
alumne sol. El repartiment d'alumnat per als grups
fomenta la socialització i el coneixement de gent
nova.

A l'IES es pot estudiar ESO i Batxillerat. Cada curs  
s'informa a l'alumnat i les seves famílies sobre les
diferents opcions acadèmiques i professionals
que tenen al seu abast. 



Quantes matèries hi ha a
1r d'ESO?

  
Les matèries venen marcades per normativa i són:
llengua catalana, llengua castellana, biologia i
geogologia, matemàtiques, llengua anglesa, religió o
valors ètics, educació física, geografia i història,
educació plàstica i música. A més, en el centre hi ha
projectes que engloba diverses àrees.

Se canvia molt d'aula?

  

L'alumnat de 1r no solen canviar-se d'aula. Només
s'han de canviar d'aula per a fer religió o valors
ètics, música i educació física. 

Quantes aules de 1r hi ha?
La Conselleria assigna 5 grups, però al centre es fa  
un grup més per a reduir ratios. Aquest curs degut
al COVID s'han fet 8 grups.



Quines matèries són
més fàcils i difícils?

Les matèries no són fàcils o difícils, sinó que hi
ha unes matèries que ens agraden més o menys.

Hi ha matèries optatives
a 1r d'ESO?
A 1r no hi ha matèries optatives, només s'ha
d'elegir entre religió o valors ètics.

Com es fa l'acollida els
primers dies?
Durant els primers dies els tutors i tutores
faciliten l'acollida de l'alumnat, així com la resta
del professorat. A més, a tutoria durant tot el
curs es treballa l'acollida i coneixement del grup,
així com gestió d'emocions, tècniques d'estudi,
etc. 



Els ordinadors es deixen
a classe?
Els ordinadors ara se duen cada dia de casa amb
la bateria carregada, no poden quedar a classe.   

Què és el Bon dia?
Cada dilluns a les 8:00 h amb el tutor/a es
treballa una temàtica actual i d'interès, i així es
potencia la cohesió de grup, treball i
aprenentatge de temes que no estan inclosos en
una matèria concreta.  

Quan s'utilitzen els
ordinadors?
Depenent de la matèria i el que es treballi , s'usa
l'ordinador o quadern. S'ensenyen diferents
aplicacions per aprendre a treballar, resoldre
problemes i recerca d'informació.  



Hi ha bar?
El centre disposa de bar. L'alumnat comana el
berenar a primera hora del mati i un encarregat va
a cercar-lo abans del pati. 
Es fomenta que cada un dugui el berenar de casa
en un tàper i la seva botella d'aigua. A més, de
recordar-mos que hem de berenar sa i variat. 

Hi ha taquilles?
Als passadisos hi ha taquilles, que l'alumnat port
llogar, i així deixar les seves coses guardades a
dins, i no haver de passetjar-les de casa.  

Quants de patis hi ha?
Aquest any només hi ha un pati de 30 minuts,
abans eren 2. Estam a l'espera de saber com es
podrà organitzar el curs vinent i valorar-ho. 



Com funciona el bus
escolar?
A cada poble hi ha unes aturades, on els alumnes
han d'esperar a l'hora assignada, cada alumne té
una plaça assignada. El bus no espera, per tant,
s'ha de ser puntuals. 

Hi ha amonestacions o
expulsions?
Davant determinats fets o per acumulació d'avisos
se posen amonestacions. Si s'acumulen
amonestacions s'expulsa fora del centre. També hi
ha el càstig de permanència de 14:00 a 15:00 h. 

Es fa bullying?
En el centre no s'ha obert cap protocol de
bullying, es treballa especialment a tutoria per a
ensenyar a tothom a ser respectuosos. Com per
tot, sempre hi ha gent que aplica allò que se li
ensenya o no. També hi ha el Servei de Mediació
on alumnat format i professorat ajuda a la
resolució de conflictes.



Es pot dur mòbil a
l'institut?
No és necessari dur mòbil a l'institut. Si es duu
ha d'estar en silenci i no es pot fer ús d'ell.
Aquest any s'ha posat una capsa on es deixen
guardats a primera hora i es recullen a darrera.   

Es fan exàmens en paper
o ordinador?
Es fan exàmens de tot tipus, en paper i en
ordinador (kahoot, qüestionaris, etc). A part de la
nota dels exàmens hi ha presentacions, quadern,
participació, actitud, etc.

Els exàmens són en boli
o llapis?
Els exàmens es fan en boli. Es pot usar el llapis,
però llavors s'ha de passar a boli. Se pot usar
típpex. 



Què és el carnet
d'estudiant?
És un carnet que té l'alumnat i serveix per a
poder anar al bany. També serveix per accedir a
museus i determinades activitats.    

Es fan sortides?
Cada any es feien sortides de tutoria i de
diferents matèries per a treballar en directe allò
que s'aprenia a les aules. Aquest any no ha estat
possible. 

Es fan festes?
Aquest curs no s'ha pogut celebrar determinats
moments o festes, però normalment es celebra
25 de novembre, Nadal, Sant Antoni, dia de la
Pau, Carnaval , 8 de març, final de curs, etc.



Aquestes han estat la majoria de
preguntes que ens vàren fer

l'alumnat de sisè de primària dels
CEIPs adscrits. Esperam que vos
serveixin per a que ens pogueu
conèixer un poc millor i volgueu

venir a iniciar una nova etapa
educativa al nostre centre. 

 
 
 

Vos esperam!


