FAQ’S BATXILLERAT
● Quants alumnes hi ha per grup?
Un dels avantatges del nostre Batxillerat és que els grups són reduïts i això ens permet una atenció força individualitzada.
● Quines branques de Batxillerat es fan al ETP Xavier? I quines optatives?
A l’escola fem dues modalitats, la d’humanitats i ciències socials i la científica. També dividim els alumnes de la
branca humanística en dos grups, els que s’inclinen a fer un batxillerat de caire més humanístic (per graus de
filologia, història i altres) o de caire més social (econòmiques, administració d’empreses etc.)
● Com es gestiona el Treball de Recerca?
A l’abril s’assigna un tutor específic a cada alumne. Prèviament el tutor de grup els ha ajudat en l’elecció del tema i
els ha introduït en la investigació. El tutor del TR en fa un seguiment mitjançant entrevistes periòdiques en les quals
orienta i ajuda l’alumne per tal que pugui continuar la seva investigació durant l’estiu. Pel gener es lliura el treball i
es prepara l’exposició oral.
● Es fan exàmens, recuperacions durant el curs, i/o juny?

Sí, en finalitzar cada avaluació l’alumne té dret a recuperar allò que li hagi quedat pendent i al juny o al setembre
pot tenir l’oportunitat de recuperar-ho si encara no ho ha fet.
● Com treballem l’orientació?
L’orientació acadèmica té un lloc molt important durant els dos cursos i es treballa a l’hora de tutoria, sempre amb
el recolzament de l’equip docent.
● Tenim departament psicopedagògic?
Actualment disposem d’un servei de coaching educacional amb un especialista que ajuda a aconseguir els objectius
que ens proposem. Manté entrevistes personals regulars amb aquells alumnes que ho requereixen però també pot
intervenir amb el grup sencer per treballar els valors i el treball en equip i/o el seguiment acadèmic.
● Com gestionem l’alumnat que no entèn el català?
La llengua vehicular de l’escola és el català, però una de les característiques del nostre alumnat és la diversitat de
llengües d’origen.
Per atendre aquestes situacions, especialment aquells alumnes nouvinguts, l’escola intenta acompanyar i vetllar per
l’adaptació d’aquests alumnes. En aquest sentit, el paper de la comissió del Projecte lingüístic assessora i guia els
alumnes amb dificultats lingüístiques (oferint recursos vinculats al Consorci per la Normalització Lingüística, creant
parelles lingüístiques, voluntaris per la llengua, etc.)
● Fem reunions de pares?
Sí, a l’inici del curs sempre es convoca una reunió amb el tutor i els pares del grup. Al llarg del curs es mantenen
entrevistes individualitzades amb aquells pares que ho requereixen, o bé per interès del tutor a tractar alguna
problemàtica.

● Quins sistemes de beques oferim?
Els nostres alumnes poden sol·licitar la beca del Ministeri per a alumnes no universitaris, que es convoquen cada
curs. En començar el curs es facilita tota la informació als alumnes.
● Quins criteris es segueixen per l’admissió?
Els criteris d’admissió venen marcats per la normativa oficial de la Generalitat de Catalunya i segueixen dos criteris:
expedient acadèmic previ i número de desempat. Per a més informació es pot consultar la normativa publicada pel
Departament d’Educació a tal efecte en el següent enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/estudis/fp-gs/

