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1. El sistema educatiu

LÕeducaci� obligat�ria �s un dret i una obligaci� per a tots
els nens i nenes que tenen entre sis i setze anys. Tots els
infants tenen dret a una escola gratu�ta al barri o poble on
viuen.

1.1. Estructura del sistema educatiu

LÕassist�ncia di�ria a lÕescola i a lÕinstitut �s obligat�ria.

LÕeducaci� infantil, de 3 a 6 anys, no �s obligat�ria, per� s�
que �s convenient que escolaritzeu els vostres fills i filles.

Es tracta dÕun per�ode fonamental perqu� aprenguin a relacionar-se amb altres persones
i adaptar-se a la vida escolar.

LÕensenyament �s gratu�t, encara que els llibres i el material sÕhan de pagar. Les fam�lies
que no disposin de mitjans econ�mics poden solálicitar ajuts a trav�s del mateix centre on
hi ha escolaritzats els seus fills.

Els centres educatius s�n mixtos. Aix� vol dir que les noies i els nois comparteixen les
aules i fan les mateixes activitats.

A Catalunya, des de lÕeducaci� infantil, la llengua de comunicaci� i dÕaprenentatge �s el
catal�. M�s endavant aprenen el castell� i una llengua estrangera, generalment lÕangl�s o
el franc�s.

Els centres organitzen algunes activitats culturals que es desenvolupen fora de lÕedifici
escolar, com per exemple, visites a museus, visites a f�briques i tallers, visites i estades
a la natura, conviv�ncies escolars, etc. De vegades, per a portar a terme aquestes activi-
tats educatives �s necessari ampliar lÕhorari escolar. �s molt important que els vostres fills
i filles hi participin. Cada vegada que lÕescola organitzi aquestes activitats us ho comuni-
car� i us demanar� una autoritzaci� escrita semblant a la que hi ha a continuaci�:

Edat Cicle Educaci�

14-16 2n cicle

12-14 1r cicle

10-12 cicle superior

8-10 cicle mitj�

6-8 cicle inicial

3-6 Parvulari

0-3  Llar dÕinfants

Educaci� secund�ria (ESO)  

Educaci� prim�ria

Educaci� infantil

(Zona amb ombra: per�ode obligatori i gratu�t)
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2. Qu� us cal fer per matricular el vostre fill o filla

Cada any surt publicat el calendari de dates per a la matri-
culaci�. No obstant aix�, les fam�lies que arriben al pa�s fora
del per�ode establert de matriculaci� igualment han de
matricular els seus fills i filles en un colálegi de la zona que
tingui vacants. Tots els colálegis disposen dÕaquesta infor-
maci�. 

Per a fer la matr�cula sÕha de fer primerament una preins-
cripci�. LÕimpr�s necessari us el donaran en qualsevol colále-
gi o institut. Aquest impr�s sÕha dÕemplenar i lliurar a lÕes-
cola o a lÕinstitut on se solálicita la pla�a. Juntament amb

lÕimpr�s cal presentar la documentaci� que demani el colálegi.

Documents necessaris per a la matr�cula

¥ Fotoc�pia del llibre de fam�lia o document equivalent.
¥ Fotoc�pia del DNI del pare, mare o tutor, passaport o altres documents dÕidentitat.
¥ Carnet de vacunacions o certificat equivalent.
¥ Documentaci� acreditativa de lÕadre�a familiar.
¥ Ingressos familiars (si es volen alálegar rendes inferiors al salari m�nim interpro-
fessional).
¥ Fotoc�pia del DNI de lÕalumne/a o document alternatiu si t� m�s de catorze anys.

*Aquestes informacions s�n confidencials i es guarden dins lÕarxiu de lÕalumne/a.

Autoritzaci� de sortida per a activitats fora del centre docent

El pare, mare o tutor de lÕalumne 

autoritzo el meu fill/filla a assistir a la sortida del dia 
(dia de la setmana i data)

a visitar (lloc), a (localitat)

Hora de sortida Hora dÕarribada

Cal que porti (menjar i begudes) 

(vestuari i cal�at) 

(material escolar) 

(diners) 

Signatura de la fam�lia:

Data:



¥ Ser responsables i valorar lÕesfor� propi.
¥ Valorar la relaci� amb els altres, respectar-los, colálaborar-hi i treballar en equip.
¥ Tenir una preparaci� suficient per a poder seguir estudis superiors o accedir al m�n del

treball.
¥ Ser ciutadans i ciutadanes que participen dels valors democr�tics de la nostra societat.

4. Com funcionen els centres docents

4.1. Horari

En els centres dÕeducaci� infantil (de 3 a 6 anys) i dÕeduca-
ci� prim�ria (de 6 a 12 anys) es fan cinc hores di�ries de
classe; en la majoria dels colálegis lÕhorari est� repartit en
sessions de mat� (de 9 a 12) i tarda (de 3 a 5). Al mat� hi
ha un breu descans. Aquest temps dÕesbarjo o pati �s molt
important perqu� facilita la relaci� i lÕamistat entre els
alumnes. Als instituts dÕeducaci� secund�ria obligat�ria (de
12 a 16 anys) es fan trenta hores setmanals de classe, i
lÕhorari inclou tots els matins i algunes tardes. 

�s molt important que tingueu lÕhorari escolar dÕactivitats dels vostres fills i filles per a
saber cada dia quin vestuari i material han de portar per fer les diferents activitats. 

LÕhorari escolar ha de ser respectat tant a les entrades com a les sortides. Si no teniu lÕho-
rari el podeu demanar als mestres i professors.

A lÕeducaci� infantil i prim�ria el nombre m�xim dÕalumnes per classe �s de vint-i-cinc. A
secund�ria les classes poden arribar a tenir fins a trenta alumnes.

4.2. Per�ode de vacances

El curs escolar comen�a aproximadament a mitjan setembre i acaba al final de juny. Les
vacances dÕestiu s�n de juliol a mitjan setembre.

En la seva estada al colálegi, els alumnes aprenen a:

¥ Llegir i escriure correctament en catal� i en castell�. 
¥ Con�ixer altres lleng�es.
¥ Con�ixer el lloc on vivim, els fets m�s significatius del pas-

sat, la cultura dÕaltres pa�sos, els fen�mens de la natura.
¥ Fer operacions, mesurar i resoldre problemes matem�tics. 
¥ Expressar-se amb la pintura, el dibuix, la m�sica i el cos.
¥ Estudiar i treballar fent servir diferents eines, com ara lÕor-

dinador, el laboratori, la biblioteca...
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M�s endavant surt una llista dels alumnes admesos en el colálegi on sÕhagi fet la solálici-
tud. En cas que lÕalumne/a no hagi estat adm�s, es pot presentar una reclamaci� en el
mateix centre on sÕha fet la preinscripci�. Si est� adm�s, la fam�lia ha de tornar al centre
per fer-hi la matriculaci� definitiva. Les escoles i instituts atendran en qualsevol �poca de
lÕany totes les solálicituds de matr�cula dels alumnes que acaben dÕarribar.

�s convenient que habitualment consulteu el tauler dÕanuncis del colálegi, on podeu tro-
bar algunes de les informacions m�s necess�ries pel que fa a dates de matriculaci�, llis-
tes dÕalumnes admesos, horaris del centre, llistes de cada curs, horaris dels tutors, de
visites, els men�s del menjador, etc.

3. Qu� aprenen els alumnes



A m�s, es fan dos per�odes de vacances durant el curs: per Nadal, des del 23 de desem-
bre fins al 7 de gener aproximadament, i per Setmana Santa (les dates varien cada any);
s�n uns vuit dies a la primavera. 

4.3. Mestres i professors

Hi ha un grup de persones responsables de lÕeducaci� dels vostres fills i filles:

Ñ El director o directora, que, juntament amb lÕequip directiu, gestiona el centre i informa
els pares. Podeu solálicitar entrevista amb ells per a temes com ara: el menjador escolar,
solálicitud dÕajuts econ�mics i beques, activitats complement�ries com ara sortides, etc.

Ñ El tutor o tutora, que �s el mestre professor responsable m�s directe de lÕeducaci� dels
vostres fills i filles i del seu seguiment dins el colálegi, els orienta i at�n les necessitats
educatives que puguin presentar. �s precisament amb el tutor o tutora amb qui els pares
i mares han de parlar sempre que ho necessitin. Podeu demanar una entrevista per a par-
lar amb el tutor sobre lÕescolaritzaci� dels vostres fills i filles sempre que ho considereu
necessari; tamb� li podeu enviar una nota com la del model seg�ent.

Nota comunicativa del pare, mare o tutor/a:

Els pares de 
lÕalumne: 

soláliciten

Signatura del pare/mare o tutor:

Data:

*Podeu demanar una entrevista, fer arribar un comentari, demanar una informaci�...

Ñ LÕequip de mestres i professors especialistes de les diferents mat�ries: matem�tiques,
llengua, etc. que treballen conjuntament amb el tutor. Hi ha altres professionals: psico-
pedagog/a, mestre/a dÕeducaci� especial, mestre/a dÕeducaci� compensat�ria..., que
colálaboren amb el professorat del centre en lÕatenci� als alumnes.

4.4. Avaluacions i informes

Els professors avaluen el progr�s del vostre fill o filla a partir de lÕobservaci� i el segui-
ment continuat dels seus treballs i activitats, tenint en compte els coneixements adqui-
rits, lÕactitud, lÕinter�s i el comportament. Aquesta avaluaci� es comunica a les fam�lies en
uns informes trimestrals i, a m�s a m�s, a lÕeducaci� secund�ria es qualifica amb notes.
De vegades els colálegis convoquen les fam�lies per explicar-los els informes de final de
curs. Si la fam�lia desconeix les lleng�es oficials pot demanar al colálegi o institut un tra-
ductor/int�rpret per tal de facilitar-li la comunicaci�.
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4.5. Menjador

En molts colálegis funciona un servei de menjador on els alumnes poden quedar-se a
dinar. Per motius de salut o religiosos es pot demanar un men� diferent sempre que es
mantingui una dieta equilibrada.

4.6. Activitats extraescolars 

LÕAssociaci� de mares i pares (AMPA) organitza activitats culturals i esportives en els cen-
tres fora de lÕhorari escolar. Aquestes activitats no s�n obligat�ries ni gratu�tes, per� �s
recomanable que, si a la fam�lia li �s possible, els alumnes hi participin. 

4.7. Ajuts econ�mics

Es poden demanar beques per a ajudar a pagar el menjador, els llibres i el material esco-
lar. Podeu preguntar al director o a la directora quan i com es poden demanar.

4.8. Servei de traductors

Les fam�lies estrangeres que desconeixen les lleng�es oficials del pa�s poden solálicitar al
director del colálegi lÕajut dÕun servei de traducci�, el qual es porta a terme amb la
colálaboraci� de diferents organitzacions no governamentals de suport a les fam�lies immi-
grants.

5. Relaci� de la fam�lia amb el centre docent

La relaci� i cooperaci� entre la fam�lia i lÕescola o lÕinstitut
�s b�sica per a aconseguir un bon progr�s dels vostres fills
i filles. Els pares i mares s�n els responsables dÕassegurar
que els seus fills i filles vagin a lÕescola o a lÕinstitut cada
dia.

�s bo que conegueu les normes de funcionament i convi-
v�ncia del centre, per tal de poder colálaborar amb el
colálegi en lÕeducaci� dels vostres fills i filles. 

�s important que tingueu en un lloc visible de casa lÕadre�a
i el tel�fon del colálegi dels vostres fills i tamb� que faciliteu les vostres dades correctes
al colálegi, de lÕadre�a familiar i tamb� de la feina, per si cal avisar-vos per a qualsevol
cosa. DÕaquestes dades seÕn far� un �s confidencial. En el model seg�ent recollim algu-
nes de les dades familiars que haureu de facilitar:

Dades familiars 

Nom del pare 
Nom de la mare 

Adre�a familiar (carrer) (n�m.)
Tel�fon
Tel�fons on avisar en cas dÕurg�ncia 
Persona de contacte 

Llengua de contacte si no es parla el catal� ni el castell�
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Al colálegi i a lÕinstitut es fan diferents activitats conjuntament amb els pares i mares. En
la mesura que pugueu, �s convenient que hi participeu. La participaci� en aquestes acti-
vitats facilita la relaci� i la comunicaci� entre les fam�lies, els professors i els alumnes.

Tots els colálegis i instituts tenen un consell escolar on hi ha representants de pares, pro-
fessors i alumnes. Podeu demanar-ne informaci� a la direcci� del centre. Una manera de
participar democr�ticament a les escoles i als instituts �s a trav�s del Consell Escolar. Un
altre mitj� de participaci� s�n les associacions de mares i pares dÕalumnes del centre
(AMPA), que gaireb� tots els colálegis i instituts tenen.

Si algun dia el vostre fill o filla no pot assistir a lÕescola, cal que ho aviseu. Podeu pre-
sentar una nota com la del model seg�ent:

Model de justificant de les abs�ncies a classe

LÕalumne (nom)

no va poder assistir a classe el dia (data) 

perqu� (causa) 

Nom del pare, mare o tutor/tutora: 

Signatura:

Data:
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6. Recomanacions generals: 
aspectes que afavoreixen la relaci� entre els pares, les mares i els fills

Ajudar els fills a adaptar-se al colálegi

¥ Con�ixer el centre: assistir a jornades com les de portes
obertes i visitar els espais de lÕescola on els vostres fills i
filles passen m�s temps.

¥ Con�ixer el tutor i els altres professors: s�n les persones
m�s properes al vostre fill o filla dins el colálegi.

Ajudar a establir una bona relaci� amb els altres

¥ Afavorir el respecte, la confian�a, la comunicaci� i el di�-
leg dins la fam�lia i amb els altres. Una actitud oberta permetr� que el vostre fill o filla
estableixi bones relacions amb els altres i el seu desenvolupament com a persona.

Ajudar els fills a aprofitar el temps

¥ Fer-los complir lÕhorari escolar: �s important recordar als fills que han de ser puntuals
i que han de dur a lÕescola les coses necess�ries.

¥ Organitzar-se lÕhorari a casa: �s important, dins les possibilitats de cada fam�lia, poder
disposar dÕun espai a lÕhabitatge on lÕalumne pugui dedicar di�riament un cert temps a
lÕestudi. Aquest lloc haur� de reunir unes condicions m�nimes de silenci, mentre duri el
temps dÕestudi.

Altres aspectes que afavoreixen la relaci� entre els pares, les mares i els fills

¥ LÕafectivitat: cal demostrar estimaci� i compartir viv�ncies dins la fam�lia. 

¥ LÕacceptaci�: cal acceptar els infants tal com s�n, recon�ixer els seus esfor�os i ajudar-lo
a desenvolupar al m�xim les seves possibilitats. Aix� mateix, tamb� cal fer-los adonar
de les coses que fan b�, i no solament de les que no fan b� del tot.

¥ La seguretat: lÕentorn on viu el nen o nena ha dÕoferir-li seguretat afectiva i material.

¥ Els h�bits o normes: lÕadquisici� dÕh�bits de comportament, ben raonats i entesos, aju-
dar� els alumnes a sentir-se m�s segurs. �s recomanable comentar i fer entendre als
fills les normes del colálegi i de lÕInstitut.
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7. Vocabulari b�sic

¥ Centre docent 
�s una manera gen�rica de referir-se a un centre educatiu;
sÕaplica tant als CEIP com als IES.

¥ Colálegi
Centre educatiu de prim�ria on assisteixen els alumnes
dÕentre 3 i 12 anys. 
Els centres p�blics dÕensenyament obligatori sÕanomenen
CEIP, centre dÕeducaci� infantil i prim�ria (3-12 anys), dÕon:
¥ EI: educaci� infantil
¥ EP: educaci� prim�ria
Per a les edats dÕentre 0 i 3 anys existeixen escoles bressol o llars dÕinfants que poden 
estar subvencionades.

¥ Institut (IES)
Centre educatiu on van els alumnes dÕentre 12 i 16 anys (ESO) i fins als 18 anys (batxi-
llerat i cicles formatius).
¥ IES: institut dÕensenyament secundari (12-18 anys)
¥ ESO: educaci� secund�ria obligat�ria

¥ Director / directora
Persona responsable dÕun centre educatiu.

¥ Equip directiu
Grup de professors i professores que coordinen les activitats del centre educatiu. Est�
integrat per: 
¥ a prim�ria: el director/a, el/la cap dÕestudis i el secretari o secret�ria; 
¥ a secund�ria, a m�s a m�s, tamb� en forma part el coordinador pedag�gic. 

¥ Tutor / tutora 
Mestre/professor responsable dÕun grup dÕalumnes.

¥ EAP
Equip dÕassessorament i orientaci� psicopedag�gica.

¥ Psicopedagog / psicopedagoga
Professor/a que imparteix la doc�ncia, preferentment en lÕetapa dÕESO, a alumnes que
necessiten seguir un tipus dÕescolaritzaci� adaptada, atenci� en petit grup o de manera
individualitzada.

¥ PEC Programa dÕeducaci� compensat�ria
Mestres i assistents socials que colálaboren amb el centre per facilitar la plena integraci�
escolar dels alumnes immigrants que ho necessiten.

¥ SEDEC. Servei dÕEnsenyament del Catal�
¥ TAE: taller dÕadaptaci� escolar i aprenentatges instrumentals b�sics
¥ Tallers de llengua
¥ Auxiliars de conversa

¥ AASS
LÕassistent o assistenta social Ðtamb� seÕn diu treballador/a socialÐ facilita informacions 
i ajuda a les fam�lies que per la seva situaci� social o econ�mica ho necessiten.

¥ Servei de traductors
Persones que parlen diferents lleng�es i que poden actuar com a int�rprets amb la fam�lia 
i amb el centre en les reunions de matriculaci� o en les entrevistes escolars del centre.


