
Què em trobaré si 
el meu fill entra a 

l’Angeleta? 

Preguntes més freqüents dels nous 
alumnes (Preinscripció 2019/2020)



ESCOLES ADSCRITES I PLACES
• Les escoles adscrites pel curs 2019/2020 són quatre: Joan

Maragall, Pins del Vallès, L’Olivera i Catalunya.

• Hi ha 112 places de 1r d’ESO. Mai se sap al 100% la previsió de
gent que es quedarà en llista d’espera perquè depèn del que
les pròpies famílies demanin com a primera opció cada any.

• Al curs 2018/2019 tothom que va demanar Angeleta va poder-hi
entrar.

• RECORDEU QUE NOMÉS ES POT ENTREGAR UNA SOL�LICITUD: si
entregueu més d’una s’anul�larà i anireu al final de la llista.
Reviseu els requisits de preinscripció i pregunteu si teniu dubtes.



COM ES PASSA LA INFORMACIÓ DES 
DE L’ESCOLA?

• L’expedient de l’alumne arriba al centre assignat i es posen en
marxa els dispositius necessaris per atendre necessitats
especifiques si calen. La psicopegagoga rep i estudia cada cas
amb deteniment abans d’assignar un grup i serveis.

• Cada grup classe és homogeni quant a nombre de nens i
nenes, escola d’origen, nivell i d’altres aspectes que el centre
consideri adequats.



HORARIS

• Quin horari lectiu fan?

– De 8 a 14.30 hores de dilluns a divendres.

– Hi ha dos patis de 15 minuts: de 10.00 a 10.15 i de 12.15 a 12.30 hores.

• Quin és l’horari del temps de migdia?

– Els nens dinen de 14.30 a 15 i després hi ha activitats de lleure amb
monitors de 15 a 15.30. A les 15.30 els alumnes marxen a casa o bé es
queden a les extraescolars que s’ofereixen de dilluns a dijous de 15.30 a
17 hores.



RETARDS I ABSÈNCIES
• Les portes es tanquen a les 8:00 cada matí. Els alumnes que

arriben més tard poden entrar al centre però es quedaran amb
un professor de guàrdia durant la primera hora, ja que no
podran accedir a la classe.

• Hi ha un correu electrònic específic per informar d’absències i
retards justificats (incidències@insangeletaferrer.com).

• També es pot comunicar amb el tutor mitjançant l’aplicatiu
Geisoft (cada família té un usuari).

• L’alumne no pot sortir abans de classe ni de les extraescolars si la
família no ha avisat abans amb un justificant.



ALUMNES QUE NECESSITEN REFORÇ
• Grups flexibles: es formen per donar suport als alumnes que mostrin

dificultats en l’assoliment de les competències bàsiques.

• Les mesures i suports a les necessitats dels alumnes s’ajusten en funció
de la seva evolució. Es poden desenvolupar dins de l’aula ordinària o
a espais específics.

• El centre disposa d’una SIEI (Suport Intensiu d’Educació Inclusiva) a
partir del curs 2018/2019. Suport dirigit a alumnes amb necessitats
educatives especials però del que es poden beneficiar d’altres
alumnes.

• Tenim quatre orientadores, una per nivel. Conjuntament amb els
equips docents treballem per donar resposta a les necessitats dels
alumnes de l’ESO i el Batxillerat.



MENJADOR
• És cuina pròpia?

– Sí, i amb el menú regulat per la nutricionista de l’Ajuntament per tal que sigui
equilibrat i sa.

• Hi ha servei de bar?
– Sí, i amb els productes en venda regulats per Consell Escolar: predominen

entrepans i varietat de fruita fresca, pel davant de la reposteria.

– No hi ha a la venda “gominoles” ni begudes ensucrades

– Hi ha entrepans freds i calents, fets al moment

• I si tinc intoleràncies?
– Es cuina amb estris i productes específics pels alumnes celíacs.

– També es respecten altres tipus d’intoleràncies (lactosa, ous, peix)



OPTATIVES ESO
• 1r ESO: són quadrimestrals i en fan dues per curs. No inclou encara

optatives d’idiomes, i són projectes de diferents àmbits per la
sostenibilitat.

• 2n d’ESO: a escollir entre segona llengua estrangera o optatives que
varien cada any. Aquest curs s’ofereixen les següents: Natació, Volum
(dibuix), Hort o Civilització grecoromana).

• 3r d’ESO: segona llengua estrangera o optatives (Emprenedoria,
Salvament i socorrisme aquàtic, Mediació o Dibuix).

• 4t d’ESO: s’escullen tres específiques d’entre nou assignatures (segona
llengua estrangera, Física i Química, Tecnologia, Música, Dibuix,
Informàtica, Biologia, Llatí o Economia).

• Religió i ètica: s’ha d’escollir l’una o l’altra durant tota l’ESO (hi ha
possibilitat de canviar d’un curs a l’altre).



QUAN ES FA DESDOBLAMENT DE 
GRUPS?

• GRUPS FLEXIBLES: a les matèries instrumentals (matemàtiques,
català i castellà) a tota l’ESO.

• DESDOBLAMENT DE GRUPS:

– a les llengües estrangeres, si el nombre d’alumnes és prou nombrós.

– a les assignatures que tenen laboratori, si el grup ho requereix
(Tecnologia, Física i Química, Naturals, Biologia)



IDIOMES
• ANGLÈS O FRANCÈS s’ofereixen com a primera o segona llengua

estrangera.

• L’alumne escull quina llengua vol fer des de 1r d’ESO com a primera
llengua estrangera (el francès es comença de zero).

• A partir de 2n d’ESO l’alumne ja pot escollir la seva segona llengua
estrangera, combinant-la amb la que ja fa de primera.

• ANGLÈS: som centre examinador oficial dels nivells B1 (PET) i B2 (FCE)
de Cambridge.

• FRANCÈS: som centre examinador oficial pels nivells DELF A2, B1 i B2 de
l’Institut Francès. Es presenten al B2 els alumnes de 1r de Batxibac i els
de 2n de Batxillerat.

• En projecte: oferir una tercera llengua estrangera.



INTERCANVIS I SORTIDES IDIOMES
• 1r ESO: no es fa sortida d’idiomes amb pernoctació encara.

• 2n ESO: Carcassone (francès). Sortida amb pernoctació.

• 3r ESO:

– FRANCÈS: intercanvi amb famílies de Villeneuve d’Asq (nord de França).
Aquest any es celebren els 20 anys de l’intercanvi.

– ANGLÈS: intercanvi amb alumnes d’Holanda.

• 4t d’ESO: viatge fi de curs a Itàlia (no es fa intercanvi d’idiomes).

• BATXILLERAT:

– FRANCÈS: una setmana a París



EDUCACIÓ FÍSICA

• L’Educació Física es fa de 1r d’ESO a 2r de Batxillerat.

• Hi ha quatre vestuaris (2 interiors i 2 exteriors) equipats per tal
que els alumnes es puguin dutxar.

• S’intenta que l’assignatura es faci abans del pati o a última hora
per tal de tenir temps per dutxar-se.



EXTRAESCOLARS
• IDIOMES

– S’ofereix anglès o francès.

– Un o dos dies setmanals: dimarts i/o dijous de 15.30 a 17 hores.

– Es fa prova de nivell (grups per nivells i no per edats).

• ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

– Ofereix activitats un o dos dies setmanals, a escollir (dilluns i/o dimecres) de 15.30 a 17 hores.

– Els esports que es fan varien cada any depenent del nombre d’alumnes que hi hagi i que vulguin fer l’un o l’altre.

– S’ofereix la possibilitat de fer pàdel (de dilluns a dijous) i natació (de dimarts a dijous) fora del centre -- places limitades.

• AULA ESTUDI

– Un o dos dies setmanals (dimarts i/o dijous de 15.30 a 17 hores)

– Un monitor supervisa la realització de deures o l’estudi a l’aula i ajuda puntualment a qui ho necessiti (no són classes de repàs).

• BIBLIOTECA

– Activitat gratuïta els dimecres per la tarda de 15 a 17 hores

• Els preus i detalls específics es donaran amb el dossier de matriculació.



ÚS DE MÒBILS
• L’ús està regulat però no penalitzat (excepte quan se’n faci un

mal ús).

• No es pot utilitzar el mòbil a classe excepte quan formi part de
l’activitat docent.

• Els alumnes de 1r d’ESO tampoc poden utilitzar el mòbil al pati.

• Per qualsevol incidència els alumnes poden trucar des de
consergeria i les famílies també poden contactar els seus fills
trucant al centre.



ON GUARDEN ELS OBJECTES 
PERSONALS?
• Es pot pagar una quota de lloguer d’armariets (quota única per

tota la formació). Si es deixa el centre abans de 2n de Batxillerat
es retornarà la part proporcional del lloguer.

• Es poden deixar també coses a l’aula perquè sempre queda
tancada entre classes, però recomanem fer l’ús dels armariets.

• El centre té un espai pels objectes perduts.

• Totes les aules disposen de penjadors.



COMUNICACIÓ
• AMB EL CENTRE: trucant al 93 589 38 82 de 8 a 17 hores

• AMB EL MENJADOR: trucant al mateix telèfon del centre, 
extensió 2.

• AMB EL TUTOR: per correu electrònic, utilitzant l’aplicatiu Geisoft.

• AMB L’AMPA: per correu electrònic a apaangeleta@yahoo.es o 
bé assistint a les reunions dels segons dijous de mes a les 21 hores



RELACIÓ AMB ALTRES FAMÍLIES
• Festa de la primavera 1r d’ESO: és l’oportunitat per conèixer els

amics dels vostres fills i les seves famílies, en un sopar creat i dirigit
exclusivament a les famílies de primer.

• Reunions AMPA: el segon dijous de cada mes. Interessa’t, opina, 
informa’t, crea i, si t’animes, col�labora en una de les comissions.



AMPA
• Ens reunim cada segon dijous de mes.

• T’animem a venir per estar informat de tot, encara que no
puguis col�laborar activament en les comissions.

• Fem de pont entre les famílies i el centre.

• Fem dotacions econòmiques i de temps (ajudes presencials en
projectes) al centre.

• LLIBRES: des d’aquest curs iniciem una nova etapa ama la gestió
dels llibres de text a través de l’empresa Iddink. Més còmode,
més just, més organitzat i més modern.


