ADAPTACIÓ ALUMNAT DE 1r D’ESO
Comparativa ADAPTACIÓ per anys escolars
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ADAPTACIÓ

ORGANITZACIÓ
GENERAL

NORMES DE
FUNCIONAMENT

OBSERVACIONS

Horari d'atenció a pares més flexible.

Excés de deures quan hi ha els exàmens de
final de trimestre.

Més comunicació mitjançant correu
electrònic amb tot el professorat.
Rebre més informació contínua sobre el
rendiment escolar dels nostres fills.
Més relació dels professors amb els pares.
Dur els exàmens a casa.
Més informació sobre les notes de treballs,
exàmens,…
Augmentar l'exigència pel que fa a l'estat
dels llibres de reutilització (estan escrits,
pintats,…)
Falta paper higiènic als banys.
No forçar a les nines a banyar-se els cabells
quan es dutxen.
Massa deures
Augmentar el nombre d'aules si econòmica i
físicament és possible.

FORMACIÓ QUE REP

ATENCIÓ I
INFORMACIÓ
REBUDA

RELACIÓ AMB
TUTORS

RELACIÓ AMB
PROFESSORAT

INSTAL·LACIONS I
EQUIPAMENTS

RESPOSTA
El professorat només pot tenir (no és obligatori) una hora
d’atenció a les famílies setmanal en el seu horari. Enguany s’ha
afegit una hora desprès de cada lliurament de l’informe
d’avaluació.
Tanmateix la majoria de professorat sol adaptar-se a les
necessitat de les famílies en funció de les seves possibilitats.
Hem de fer entendre als alumnes que no s’ha d’estudiar només
abans dels exàmens i que han de planificar les tasques.
Intentam que no s’acumuli molta feina a final de trimestre, però
no sempre és possible.
Personalment crec que aquesta percepció depèn molt de la
capacitat d’organització dels alumnes i especialment, de
l’aprofitament que fan del temps a l’institut (atenció a les
classes, aprofitar el temps de feina o estudi a l’aula,...)
El professorat no te l’obligació de mantenir la comunicació per
correu electrònic. Hem de pensar que la mitjana d’alumnes per
professor és de 150 alumnes i, per tant, és impossible que hi
hagi una comunicació continua amb les famílies.
La única manera establerta és la comunicació directa amb el
professorat. Recomanam que s’aprofitin les hores d’atenció a
famílies per realitzar entrevistes o telefonades amb el
professorat.
Els exàmens són una de les proves d’avaluació que s’han de
custodiar al centre per tal de justificar les qualificacions. Es pot
donar una fotocòpia de l’examen després d’haver realitzat una
entrevista amb el professor.
Es trasllada el suggeriment a la comissió de reutilització de
llibres.
És poc habitual, però en qualsevol moment l’alumnat en pot
sol·licitar a consergeria.
Se’ls diu que no és necessari.
Un 80% de les famílies de 1r d’ESO consideren que la tasca
que han de fer a casa és suficient o poca.
Ja fa 4 anys que s’ha sol·licitat l’ampliació del centre a la
Conselleria.

