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L’EDUCACIÓ
COM A PRIORITAT MUNICIPAL

CONSELLS
PER TRIAR ESCOLA

INFORMEU-VOS DE LES DIFERENTS OPCIONS

Fer la tria d’escola per als nostres fills i filles és important.
Una de les primeres coses que cal fer per tal de prendre
una bona decisió a l’hora d’escollir el centre que s’adapti
millor a les necessitats dels nostres infants i a la nostres
preferències com a pares i mares és estar-ne informat/ada.

Comença el període de preinscripció escolar per al curs
2022-2023 i triar escola és una decisió molt important per
a infants i famílies. Per ajudar-vos-hi, posem a les vostres
mans la guia d’educació, amb informació de l’àmplia i
diversa oferta educativa a Sant Vicenç dels Horts.
Al nostre municipi tenim centres educatius de gran qualitat,
amb excel·lents projectes pedagògics, compromesos amb
la innovació i l’èxit educatiu, i amb capacitat d’atendre de
manera personalitzada les necessitats de tot l’alumnat.
Us animem a participar a les jornades de portes obertes
que organitzen els centres per tal de conèixer d’una manera
més directa els diferents projectes que hi desenvolupen.
Acosteu-vos a les escoles i coneixeu-les de prop. La visita
us donarà molta informació i us permetrà valorar quin centre
s’adapta millor a les vostres necessitats i preferències.
Els equips docents i directius han preparat especialment
aquestes jornades perquè conegueu al detall, i de primera
mà, la gran feina que es duu a terme a cada escola.
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L’educació és clau per millorar la qualitat de vida de les
persones i l’eina bàsica per al progrés d’una societat.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Vicenç dels
Horts té com a prioritat les polítiques educatives. Des
del Consistori impulsem projectes per a la millora de l’èxit
educatiu, programes de suport a les transicions educatives,
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. També
potenciem la implicació de les famílies en l’educació dels
fills i filles i la vida escolar, i projectes de suport a l’educació
fora de l’horari lectiu, entre d’altres.
Mes enllà de l’escola, la comunitat educativa del municipi
està a punt per establir vincles amb vosaltres. Us convidem
a participar activament de la vida dels centres, i a crear
vincles amb l’entorn i la ciutat, a confiar-hi, a formar-ne part
i a tenir-hi un paper actiu, especialment a les AFA de les
escoles i instituts.
Aquesta guia i les jornades de portes obertes us seran de
gran utilitat per ajudar-vos a fer una bona elecció.

Miguel Comino. ALCALDE
Patricia Higueras. REGIDORA D’EDUCACIÓ

• Deixeu de banda els prejudicis. Sovint tenim idees
preconcebudes d’algunes escoles elaborades a partir del
que n’hem sentit a dir o d’alguns rumors infundats. Heu de
saber que el prestigi d’un centre costa molts esforços a
assolir i que es pot destruir fàcilment amb prejudicis, rumors
o alguna mala experiència. Un dels prejudicis que sovint
tenen les famílies és el fet que a l’escola hi hagi alumnes
d’un perfil sociocultural diferent del nostre. No deixeu que
això condicioni la tria d’escola per al/a la vostre/a fill/a.
Interesseu-vos pel projecte educatiu de l’escola i la seva
capacitat per atendre les necessitats de qualsevol infant.
Us en sorprendreu!
• Informeu-vos de totes les escoles que hi ha al
municipi. En aquest llibret trobareu informació de tots
els centres de Sant Vicenç dels Horts i un mapa que us
permetrà saber on es troben ubicats.
• Aneu a veure les escoles. Apunteu-vos les dates de
les jornades de portes obertes i assistiu a tantes com
pugueu, tot i que no siguin la vostra primera opció. Heu
rebut a casa un calendari de les jornades de portes obertes
dels centres perquè no us perdeu cap data. Conèixer els
diferents centres us donarà molta informació i podreu
saber quin centre s’adapta millor a les vostres necessitats i
preferències. No us quedeu amb allò que heu sentit dir de
les escoles, conegueu-les de prop!

• Quan assistiu a les portes obertes, pregunteu tot allò que
vulgueu saber. Hi ha informació que us pot ser d’utilitat, com
els serveis complementaris que ofereix l’escola (per exemple
acollida o menjador) o aspectes logístics, com la llunyania de
l’escola de la llar familiar, però també és important que us
interesseu per altra informació rellevant per a l’educació
del vostre/a fill/a, com el projecte educatiu del centre
o les metodologies d’aprenentatge. Tot això us permetrà
fer-vos una idea del tarannà de l’escola i us serà molt útil a
l’hora de fer-ne la tria.

PRENEU LA DECISIÓ

Ara toca omplir el formulari de preinscripció i fer les
sol·licituds d’escola per ordre de preferència.
• Heu de saber que s’atén la primera opció de la majoria
de sol·licituds, però cal dir que cada centre té un nombre
de línies i places màximes que no es pot superar i que és
necessari per assegurar la qualitat educativa i l’atenció
adequada als infants. El Departament d’Educació estableix
uns criteris per tal de garantir l’equitat en l’accés als
centres educatius. Si no us han assignat la primera opció,
s’atendran les vostres sol·licituds per ordre de preferència.
• A banda de les vostres preferències, informeu-vos
sobre les possibilitats d’accedir als centres. El nombre
de places ofertes i els germans que es preinscriuran a
l’escola us poden orientar.
• Una vegada tingueu la informació, n’heu de fer la tria.
Sospeseu els diferents aspectes comentats abans per
acabar de decidir-vos.
Sapigueu que totes les escoles tenen projectes educatius
de qualitat i que vetllaran pel benestar dels vostres fills i
filles. Confieu en la tasca de l’escola.
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DECÀLEG DE PREGUNTES
FREQÜENTS

4. PUC PRESENTAR MÉS D’UNA SOL·LICITUD?

No. S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció. A l’imprès de sol·licitud es pot
indicar més d’un centre i esmentar-hi els diversos centres per ordre de preferència.
La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat.
Si per falta d’acord entre les persones que comparteixen la pàtria potestat del/de la menor hi
ha una duplicitat de sol·licituds o una sol·licitud de preinscripció per canviar de centre, mentre
no hi hagi una resolució judicial, es prioritza la continuïtat al mateix centre on està escolaritzat/
ada l’alumne/a i s’anul·len les sol·licituds de preinscripció. Quan es tracta de nova matrícula
o en altres circumstàncies que les comissions de garanties d’admissió considerin, un cop
escoltades les persones interessades, les comissions anul·len una de les sol·licituds.

5. QUI TÉ PREFERÈNCIA A L’HORA D’OBTENIR LES PLACES?

Quan en un centre educatiu hi ha més sol·licituds que vacants s’hi aplica un barem de
prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específics i generals.
El sistema prioritza el centre sol·licitat. Tots els centres han de reservar unes places
destinades a alumnes amb necessitats educatives específiques.

6. ÉS POSSIBLE QUE L’ALUMNE/A NO SIGUI ADMÈS/ESA AL CENTRE
EDUCATIU SOL·LICITAT EN PRIMER LLOC?

Sí. Pot ser que les vacants que ofereix el centre siguin ocupades per alumnes amb
puntuació més alta, d’acord amb el barem de prioritat o amb el barem de necessitats
educatives específiques.

7. QUAN SE SAP SI L’ALUMNE/A HA ESTAT ADMÈS/ESA?

En cada un dels moments del procés s’informa per correu electrònic a l’usuari del resultat
de la seva sol·licitud. Tota la informació relativa al procés d’admissió la trobareu al centre
sol·licitat en primer lloc i a l’Oficina Municipal d’Escolarització. Quan finalitzi el termini
de presentació de sol·licituds, es fa pública una llista baremada on podreu comprovar si
s’ha puntuat correctament la vostra sol·licitud de preinscripció i, si cal, podeu fer-hi una
reclamació. Uns dies més tard es farà pública la llista d’alumnes admesos en cada centre.
L’alumne/a ja es pot matricular i ho ha de fer dins del període establert.

8. QUÈ PASSA SI NO TINC PLAÇA A CAP DELS CENTRES DEMANATS?

En el cas dels ensenyaments obligatoris, les sol·licituds en què s’hagi marcat plaça d’ofici
rebran un correu electrònic a l’adreça que consti a la sol·licitud de preinscripció, on es
comunicarà que no han obtingut plaça en cap de les peticions formulades i que es pot
ampliar la llista de centres a demanar entre els que encara tenen vacants. Aquest tràmit
és telemàtic. Si no es presenta el formulari per complementar la sol·licitud en el període
indicat, l’assignació es farà d’ofici amb les vacants restants. L’ampliació de la sol·licitud
no dona dret a entrar en llistes d’espera dels nous centres sol·licitats ni modifica les llistes
d’espera ja existents en l’assignació ordinària.

1. QUÈ ÉS LA PREINSCRIPCIÓ?

Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada)
s’ha de fer la preinscripció.
Han de presentar-la tots els alumnes que han d’entrar a la llar d’infants o que han de
començar l’educació infantil, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, un cicle
formatiu o els ensenyaments d’arts plàstiques i disseny.

9. QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR PER A LA PREINSCRIPCIÓ?
		

2. ON HE DE LLIURAR LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ?

Enguany la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador,
tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat. Cal que
el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació
digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

3. QUÈ ÉS LA MATRÍCULA?

Passada la preinscripció, les escoles informen de la plaça que es dona a cada alumne/a.
En aquest moment, cal confirmar la plaça al centre amb una altra documentació, que
també s’ha de lliurar en uns dies concrets fixats oficialment.
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Aquest any tots els tràmits es fan de manera telemàtica. Cal escanejar o fotografiar tots
els documents demanats per ambdues cares per adjuntar-los. Els documents necessaris
per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són el llibre de
família i el DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne/a. Si s’escau, també la
documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris)
que corresponguin per a cada ensenyament.

10. ON PUC INFORMAR-ME SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ?

		
		
		
		

-

Als centres educatius
Al SIAC a Can Comamala (carrer Mossèn Jacint Verdaguer, 105-113)
A l’Oficina Municipal d’Escolarització (passatge de Pau Vila, 7 / 93 656 98 26)
A la pàgina web del Departament d’Educació: http://queestudiar.gencat.cat/ca
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Sabies que...
a Sant Vicenç dels Horts...
1r cicle d’educacio infantil (0-3 anys)

... potenciem el treball
en xarxa

Tenim una xarxa de coordinació dels professionals de
1r i 2n cicle d’educació infantil (0-6 anys), coordinada
pels Serveis Educatius Baix Llobregat 6 i amb el suport de
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Els professionals
reflexionen sobre la coherència i la continuïtat entre els dos
cicles de l’etapa, 0-3 i 3-6, comparteixen bones pràctiques
i reflexionen sobre aspectes pedagògics d’aquesta etapa
clau que és l’educació infantil.

... impulsem l’acompanyament
i el suport a les famílies

L’Espai nadó és un espai d’acompanyament i suport per
a les famílies amb nadons durant el primer any de vida, on
poden compartir experiències sobre la maternitat i/o paternitat, la criança i l’educació, pròpies del procés de ser mare
o pare amb l’acompanyament de professionals.
L’Espai familiar és un espai adreçat a les famílies del municipi amb infants d’entre 1 a 3 anys que no estan escolaritzats. Es tracta d’un espai de joc i relació on els infants
poden jugar amb materials adients a la seva edat i, alhora,
és un espai adreçat a les famílies, ja que poden compartir inquietuds i vivències relacionades amb la criança dels
seus fills i filles.
Lloc: Escola Bressol Municipal L’Alegria
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... acompanyem l’infant
en el seu desenvolupament

El Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP)
és un servei ambulatori gratuït d’atenció especialitzada als
nens i nenes menors de 6 anys que tenen dificultats en el
seu desenvolupament o que tenen risc de patir-les. A Catalunya el servei públic d’atenció precoç té caràcter universal
i és gratuït per a les famílies. L’Equip consta de professionals de diferents disciplines; psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes, neuropediatre i treballadora social, amb l’objectiu
de dur a terme una tasca interdisciplinària que contempli
el desenvolupament global de l’infant. Des de l’Ajuntament
hem impulsat un programa de prevenció a les Escoles Bressol municipals i privades del municipi que té per objectiu el
reforç de la prevenció i detecció precoç de les alteracions en
el desenvolupament dels infants.

... falicitem la formació
de les famílies

L’ Eduquem en família és un programa d’acció comunitària que inclou activitats obertes adreçades a tots els pares
i mares, així com a les AMPA, amb l’objectiu de donar suport a les famílies en la tasca d’educar. El programa pretén
oferir activitats (xerrades, tallers i activitats lúdiques) que
permetin avançar en el coneixement i la reflexió de temes
com les relacions familiars, la convivència, l’orientació acadèmica i professional, la salut o el vincle escola-família.

... afavorim el coneixement
de l’entorn

Convidem els gegants a l’escola i el Mamut no em fa
por són dues activitats de coneixement de l’entorn d’una
gran consolidació entre les escoles, que han permès apropar les tradicions populars locals a tot l’alumnat i les famílies, especialment les nouvingudes, i afavorir el sentiment
de pertinença.

... facilitem l’accés
a l’etapa 0-3

Les quotes del servei bàsic d’educació i de menjador a les
escoles bressol municipals es fixen segons criteris de tarifació social, per adequar-les al nivell de renda i al nombre
de persones del nucli familiar.
Per saber-ne més pots consultar la Guia d’Escoles Bressol
Municipals aquí:

Guia EBM Petit Mamut >

< Guia EBM Alegria
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CURS 2021-2022 ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Petit Mamut

Escoles bressol
municipals

,
1r cicle d’educacio infantil 0-3 anys

Carrer del Riu, 59
Telèfon: 93 656 48 28
llarinfants@svh.cat
Codi de Centre: 08060344

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 12 h
• Tarda de 15 a 17 h

AMPA (Associació de Mares i Pares)

Imatge virtual de la nova escola bressol Petit Mamut

Telèfon de contacte: 93 656 48 28
llarinfants@svh.cat
Horari d’atenció: a convenir

		 OFERTA I SERVEIS ESCOLARS

		 PROJECTES

NIVELLS

LLENGÜES

		 Nadons de 4 mesos a 1 any
		 Caminants petits: d’1 a 2 anys
		 Caminants grans: de 2 a 3 anys

ACOLLIDA

		 de 8 a 9 h
		 de 17 a 18 h

DISPOSA DE SERVEI DE MENJADOR
		 Sí
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		 Català, llengua base dels aprenentatges

ALTRES
		
		
		
		

•
•
•
•

Treball basat en el constructivisme
Observació, experimentació i manipulació
Enfocament globalitzat
Hort

OFERTA FORMATIVA PER A PARES I MARES
		 Xerrades
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L’Alegria

Escoles bressol
privades

Plaça del Trèvol, s/n
Telèfon: 93 656 37 49
lalegria@suara.coop
www.ebalegria.wordpress.com
Codi de centre: 08070106

,
1r cicle d’educacio
infantil 0-3 anys

HORARI DEL CENTRE
•
•

Matí
Tarda

de 9 a 12 h
de 15 a 17 h

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 37 49
ampaalegria@hotmail.com
Horari d’atenció: a convenir
Activitats: taller Mans manetes (últim divendres
de cada mes) i pati obert

		 OFERTA I SERVEIS ESCOLARS

		 PROJECTES

NIVELLS
		 Nadons de 4 mesos a 1 any

LLENGÜES
		 Català, llengua base dels aprenentatges

		 Caminants petits: d’1 a 2 anys
		 Caminants grans: de 2 a 3 anys
ACOLLIDA
		 de 8 a 9 h
		 de 17 a 18 h
DISPOSA DE SERVEI DE MENJADOR
		 Sí
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ALTRES
		 • Treball basat en el constructivisme
			 i en els aprenentatges de la vida quotidiana
		 • Observació, experimentació i manipulació
		 • Enfocament globalitzat
• Ambients de lliure circulació
		 • Espais familiars i Espai nadó
OFERTA FORMATIVA PER A PARES I MARES
Xerrades i tallers

NIVELLS EDUCATIUS
Lactants: de 4 mesos a 1 any
P1: d’1 a 2 anys
P2: de 2 a 3 anys

HORARIS D’ACOLLIDA
de 6.30 a 9 h
de 17 a 20 h

EL PATITO FEO
C. Nou, 54
Tel. 93 656 57 12
a/e: anaacullo@hotmail.com
Codi de Centre: 08048393

Lactants: de 4 mesos a 1 any
P1: d’1 a 2 anys
P2: de 2 a 3 anys

de 7.30 a 9 h
de 17 a 18 h

Sí

PATUFET
C. Comerç, 109
Tel. 93 656 30 75
a/e: info@llardinfantspatufet.com
Codi de Centre: 08052268

Lactants: de 4 mesos a 1 any
P1: d’1 a 2 anys
P2: de 2 a 3 anys

de 7 a 9 h
de 17 a 18 h

Sí

EL PATITO FEO
C. Barcelona, 185
Tel. 93 656 34 01
a/e: anaacullo@hotmail.com
Codi de Centre: 08059470

MENJADOR
Sí
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Sabies que...
a Sant Vicenç dels Horts...
2n cicle d’educació infantil (3-6 anys)
i primària (6-12 anys)

... promovem l’ Educació física
en medi aquàtic

El programa d’activitat física Educació Física en medi
aquàtic es porta a terme amb alumnat dels diferents
centres d’educació infantil i primària del nostre municipi.
L’alumnat assisteix en horari lectiu a una sessió setmanal,
que es duu a terme al Complex Esportiu Municipal Montserrat Canals.

... promovem l’educació
física i esportiva

Les jornades d’atletisme escolar estan adreçades a l’alumnat d’educació primària i té com a objectius bàsics promoure
la pràctica esportiva, reforçar l’adquisició de valors i hàbits
esportius i fomentar la cohesió entre les diferents escoles del
municipi. Aquestes jornades, que es van iniciar el curs 20072008, van sorgir com a iniciativa del grup de treball de mestres d’educació física de les escoles i dels tècnics i tècniques
municipals d’Educació i Esports de l’Ajuntament.

... promovem actuacions per
a una escolaritat equilibrada

Convocatòria d’ajuts per a activitats extraescolars
esportives,d’aprenentatges de llengües estrangeres,
musicals, artístiques i tecnològiques. L’objectiu de la
convocatòria és facilitar la participació de les famílies amb
dificultats de caràcter econòmic i/o social en activitats extraescolars. Es poden acollir a la convocatòria els infants i
joves menors d’edat en edat escolar obligatòria. Els ajuts
van des de 115 € a 300 €, segons la renda familiar i el cost
total de l’activitat.

... promovem accions educatives
en horari extraescolar

Els tallers d’estudi assistit ajuden l’alumnat a adquirir hàbits i tècniques d’organització i d’estudi, afavorir una actitud positiva envers l‘aprenentatge i col·laborar en l’assoliment de les competències bàsiques.
Els tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE)
acompanyen l’alumnat en l’adquisició de capacitats
i competències, generant condicions d’igualtat d’oportunitats en els processos escolars i en els resultats acadèmics.
El curs 2021-2022 s’estan duent a terme tallers d’expressió corporal a primària i tallers de tallers de rap, hip hop,
breakdance i graffiti a secundària.
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... promovem l’educació artística
entre l’alumnat

El cicle de teatre i audicions musicals facilita que l’alumnat assisteixi a representacions teatrals i audicions musicals en horari lectiu.
Els tallers de teatre escolar i la Mostra de Teatre Escolar tenen com a objectiu principal fomentar l’expressió oral
i l’ús del català. La Mostra de Teatre és el resultat final del
treball portat a terme per l’alumnat de 6è de primària als
tallers i compta, per a la posada en escena, amb la col·laboració de pares i mares, a més de diversos professionals
dels centres educatius.

... fomentem l’equitat educativa
en el fora escola

El Passaport Edunauta és un projecte que connecta, reconeix i fa visibles els aprenentatges dels infants de 9 a 12
anys més enllà de l’escola, promovent l’accés a tots els
nens i nenes d’un municipi, barri o territori a activitats educatives obertes, independentment del seu origen social.
Per combatre l’escletxa d’oportunitats i garantir que cap
infant quedi enrere el Passaport Edunauta esdevé un recurs clau a nivell municipal.
Es basa en una metodologia innovadora i internacionalment reconeguda, els passaports d’aprenentatge (learning
passaports), que són eines que catalitzen i connecten tota
la potència educativa d’un territori envers l’equitat.

... impulsem actuacions per
a la millora de les competències
comunicatives i lingüístiques

Aula dial és una iniciativa de Ràdio Sant Vicenç, la Regidoria d’Educació i els Serveis Educatius. Es tracta d’una activitat adreçada a alumnat de 5è de primària per treballar les
competències de l’àmbit lingüístic, entre d’altres. L’alumnat
de cada centre prepara un programa de ràdio que finalment
es transmet en directe. És una activitat ja consolidada molt
ben acollida per les escoles.
El projecte Aula Dial va guanyar el Premi de Comunicació
Local 2011 de la Diputació de Barcelona al millor programa
de ràdio. Aquest guardó és el més important de Catalunya
en l’àmbit de la comunicació local. El programa de ràdio va
rebre també al 2018 el Premi el CAC a l’escola (Consell Audiovisual de Catalunya) en la categoria de ràdio.
El jurat va valorar la “modernitat i la idoneïtat de la fórmula
que s’utilitza per a donar a conèixer la informació escolar a
tota la comunitat educativa i al conjunt del municipi”, i especialment “l’impacte del producte i el valor afegit de la col·laboració professional que aporta la ràdio municipal amb l’aprenentatge per, no només expressar, sinó també comunicar.”
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CURS 2021-2022 ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

La Guàrdia

Escoles d’educació
infantil i primària
,
2n cicle
, d’educacio infantil 3-6 anys
primaria 6-12 anys

Carrer de Mataró, 26-30
Telèfon: 93 656 12 95 / 686 585 938
https://agora.xtec.cat/escolalaguardia/
a8038284@xtec.cat
Twitter: @escolalaguardia
Instagram: @escolaguardia
Codi de centre: 08038284

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 12.30 h
• Tarda de 14.40 a 16 h
Supressió de barreres arquitectòniques:
lavabos adaptats, rampa exterior de
comunicació entre l’edifici escolar i el pati.

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 600 29 69 95
ampalaguardia@hotmail.com
Horari d’atenció: Hores a convenir
Activitats formatives per a pares i mares:
• Espais d’intercanvi
• Xerrades i conferències informatives
Altres activitats:
• Reunions de pares/mares delegats/des. Participació de
pares i mares en activitats lectives (itineraris de llengua i
matemàtiques) i en activitats de suport a l’escola (festes
populars i jornades solidàries)

		 SERVEIS ESCOLARS
ACOLLIDA
de 8 a 9 h

MENJADOR

Sí, introducció al menjar ecològic i de proximitat

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Robòtica educativa, programació i disseny 3D

ALTRES
•
•
•
•
•

Tallers d’estudi assistit
Patis oberts de 16 a 18 h (suspès temporalment)
Itineraris de natura al bosquet de l’escola
Activitats del programa Eduquem en família
Activitats per a famílies: “Els esmorzars” (suspès temporalment)

		 L’ESCOLA

QUÈ VOLEM?

Oferir eines i estratègies que puguin ajudar els infants a pensar per ells mateixos a investigar, a aprendre dels seu errors i dels seus encerts i així aprendre a ser crítics i protagonistes del seus aprenentatges.

COM HO FEM?

La nostra metodologia es fonamenta en el treball per projectes de caràcter científic i tecnològic.
La nostra manera de treballar és:
• Activa: potencia la iniciativa i la creativitat de l’alumne
• Personalitzada: tenim en compte les necessitats de
cada alumne
• Investigadora: a través de l’observació, l’experimentació i la reflexió l’alumne construeix el seu propi aprenentatge.
• Significativa: incorpora en les programacions didàctiques el coneixement del seu entorn més proper
• Globalitzadora: desenvolupa en l’alumne la capacitat
d’aplicar els aprenentatges en diverses situacions i contextos
• Potenciadora del pensament computacional, el qual
permet un desenvolupament de l’aprenentatge de totes
les disciplines que conformen l’STEM (science, technolgoy,
engineering and mathematics)

PROJECTES

• Programa Magnet. L’escola desenvolupa projectes científics i tecnològics en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
• Auxiliar de conversa en llengua anglesa amb professorat
nadiu a primària. Anglès des de i3
• Projecte en llengua anglesa eTwinning: col·laboració en
l’àmbit europeu

CURS 2021-2022 ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

La Vinyala
Carrer de Sant Josep, 99
Telèfon: 93 672 30 34
a8028591@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceiplavinyala
Codi de Centre: 08028591

Sant Antoni

		 PROJECTES I PROGRAMES

Avinguda del Mas Picó, 65-67
Telèfon: 93 656 57 52
a8041131@xtec.cat
www.escolasantantoni.com
Codi de centre: 08041131

PROGRAMA D’INNOVACIÓ

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 12,30 h
• Tarda de 14.30 a 16 h
Supressió de barreres arquitectòniques: rampes i
ascensor, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 672 30 34
ampaescolavinyala@gmail.com
ampa-escola-la-vinyala.blogspot.com.es
Horari d’atenció: totes les tardes de 16 a 17 h i a hores
concertades
Activitats:
• Xerrades i conferències informatives
• Comparsa Carnaval
• Festes escolars
• Festa del soci
• Festa de germanor
• Colònies cap de setmana

EDUCACIÓ FÍSICA EN MEDI AQUÀTIC
1r, 3r i 5è

LLENGÜES

Projecte Grup Experimental per al Plurilingüisme GEP:
• Llengua estrangera als projectes d’aula
• Ed. Visual i Plàstica en anglès al Cicle Inicial
• Auxiliar de conversa a 6è
• Desdoblament de grups
• “English day” a 6è
• Daily rutines de P5 a 6è
Biblioteca escolar PUNTEDU: Pla lector
Programa LACM de llengües d’origen

PLANS, PROGRAMES I PROJECTES

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 12.30 h
• Tarda de 14.30 a 16 h
Supressió de barreres arquitectòniques:
ascensors i lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 57 52
ampaceipsantantonisv@hotmail.com
Horari d’atenció: de 16 a 17 h
Activitats formatives per a pares i mares:
• L’hora del cafè
Altres activitats:
• Participació de les famílies en les comissions de teatre i
festes.
• Participació puntual en activitats d’aula
• Acompanyament a les sortides
• Entrada relaxada a Educació Infantil
• Reunions de famílies delegades

		 SERVEIS ESCOLARS

English fun, Ballem amb ritme, Patinem, Taekwondo i
Minixef

• Pla Català de l’Esport, Filosofia 3/12, Projectes de centre: Educació mediambiental i Sostenibilitat, Arts plàstiques a través d’artistes
• Estratègies i metodologies innovadores en els processos
d’aprenentatge:
- Entorns innovadors d’aprenentatge: Taller (arts plàstiques), Hivernacle i hort agroecològics, Biblioteca Puntedu.
- Espais d’aprenentatge i espais de lliure circulació a Cicle
Infantil
- Escola inclusiva, recursos i estratègies: SIEI
- Treball cooperatiu
- Racons multinivell a diferents àmbits i nivells
• Projecte GES, conveni Ajuntament, Governança escoles
sostenibles
• Programa d’HÀBITS SALUDABLES.
• Programa de fruita escolar (Generalitat de Catalunya)
• Pla “Escoles lliures de violències”
• Consell d’alumnes delegats i Assemblea pares i mares
delegades.
• Estratègia Digital de centre: Eines digitals de nova generació (tauletes, portàtils, Robòtica, Panells interactius,
miniportàtils... ). Escola virtual: Plataforma moodle-EIX.
• Projecte Educació per una Ciutadania Global: GLOCAL

ALTRES

ALTRES

Durant el mes de juliol

		
SERVEIS ESCOLARS
ACOLLIDA

de 7.30 a 9 h (amb opció de tarda)

MENJADOR

Projecte educatiu vinculat al PEC del centre.
Cuina pròpia

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

•
•
•
•
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Pla Educatiu d’Entorn 0/20

Tallers d’estudi assistit
Colònies a 6è
Casals d’estiuI
Tallers diversificats

• Participació en activitats solidàries: la marató de TV3
• Col·laboracions campanyes solidàries RECOLLIDA
ROBA, municipals...
• Col·laboració amb projecte de barri “EM MOU”
• Col·laboració amb projecte “Aprenents”
• Centre formador pel Departament d’Educació

ACOLLIDA
de 8 a 9 h

MENJADOR

Sí, amb cuina pròpia

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Taekwondo, Ballem, Patins, Futbol sala, Mini Chef i Art
Attack

CASAL D’ESTIU

PATIS OBERTS - TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT

		 PROJECTES

EDUCACIÓ FÍSICA EN MEDI AQUÀTIC

2n, 4t i 6è

LLENGÜES
•
•
•
•
•

Català, llengua vehicular dels aprenentatges
Castellà, s’introdueix a 1r
Anglès de P4 a 6è
Treball de llengua a través del teatre
Lectoescriptura com a aprenentatge cooperatiu

ALTRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicomotricitat segons el mètode Aucouturier
Els padrins de P3; L’avi pagès (Ed. Infantil)
Pissarres digitals interactives i ordinadors de P5 a 6è
Robòtica
Ambients EI i CI
Jornades de teatre de P3 a 6è
Aprenentatge cooperatiu i competencial
Projecte ESCOLTA’M

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

• Actualment nomes s’utilitzen llibres a l’àrea d’Anglès de
1r a 6è però no són de socialització

PLA EDUCATIU D’ENTORN 0-20

• Participació de l´escola en el projecte d´Innovació PEE
0-20 a nivell de municipi

PROJECTE DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA (PACTE)
• Participació de l´escola en el projecte del 2021-2024

De dilluns a divendres, de 16 a 18 h
De dilluns a divendres, de 16 a 17 h (excepte dimecres)
Actualment no es realitza per la situació de Pandèmia
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CURS 2021-2022 ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Joan Juncadella

Sant Jordi

Carretera de Sant Boi, 51-55
Telèfon: 93 672 48 51
Fax: 93 656 93 26
a8028667@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipjuncadella/
Codi de centre: 08028667

Carrer del Mestre Ramon Camps, 15-19
Telèfon: 93 656 15 56
a8028588@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-svhorts/
Codi de centre: 08028588

ALTRES
HORARI DEL CENTRE

HORARI DEL CENTRE

• Matí de 9 a 12.30 h
• Tarda de 14.30 a 16 h

• Matí de 9 a 12.30 h
• Tarda de 14.30 a 16 h
Supressió de barreres arquitectòniques:
ascensor, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 15 56
ampa.st.jordi.svh@gmail.com
Horari d’atenció: divendres 16.15 a 17 i altres dies amb
cita prèvia
Activitats:
Participació a les comissions de l’escola, festes, participació activitats del poble

		 PROJECTES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Socialització de llibres de lectura i tecnologia

EDUCACIÓ FÍSICA EN MEDI AQUÀTIC
2n, 4t i 6è

LLENGÜES
•
•
•
•
•
•

		 SERVEIS ESCOLARS
ACOLLIDA

de 7.30 a 9.00 h

MENJADOR

Servei de menjador

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Activitats extraescolars: Ànglès, dansa, cuina.

ALTRES

Tallers d’estudi assistit, patis oberts, biblioteca oberta en
horari postlectiu

Català, llengua base dels aprenentatges
Castellà, s’introdueix a 1r
Anglès des de P3, EVP i EF en anglès
Biblioteca escolar puntedu
Pla d’impuls de la lectura: ILEC
Participació programa GEP (anglès)

ALTRES

• Convivència escolar: Filosofia 3/12 , “Escolta’m”, projecte
“Contra el Bullying”
• Aprenentatge cooperatiu: Projecte Innovació reconegut
pel Departament d’Ensenyament
• Treball per projectes
• Espais d’aprenentatge a Educació Infantil
• Grups interactius
• Experimentació: aula de ciències.
• Pla TAC: Pissarres digitals, portàtils, iPads, Screen Touch,
blocs d’aprenentatge, robòtica, entorn G-suite (classroom)
• Projecte d’emprenedoria
• Formem part de la Xarxa de Competències Bàsiques
• Projectes APS
• Setmana literària
• Colònies

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 672 33 30
ampajoju@gmail.com
BLOG: http://ampajuncadella.blogspot.com.es/
Horari d’atenció:
dilluns, de 9 a 10 h
dimecres, de 15 a 17 h

		 PROJECTES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

A partir de 1r de primària

EDUCACIÓ FÍSICA EN MEDI AQUÀTIC
1r, 3r i 5è

LLENGÜES

		 SERVEIS ESCOLARS
ACOLLIDA

de 7. 30 a 9 h

MENJADOR

Cuina pròpia. Espai de convivència i afectivitat. Aliments
ecològics i de proximitat. Projecte “Servim-nos com a
casa” 7itria

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Taekwondo, Play english, Ball, Handbol, Hockey, Hip-hop,
Robòtica Educativa, Patinem, Escola de futbol sala Jordi
Torres, Multiesports, MiniChef, Zumba. Ballem, Pintem,
Bàsquet. Llengua Àrab projecte LAMC

CASAL D’ESTIU

Darrera setmana del mes de juny i tot el mes de juliol amb
Controlplay

BIBLIOTECA EXTRAESCOLAR
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• Patis oberts tots els dies de la setmana a Ed.Infantil
• Sortides i colònies escolars
• Tallers d’estudi assistit
• Tallers diversificats
• Activitats família-escola (grups interactius, famílies
voluntàries per fer lectura, acompanyants a sortides i
piscina, escola de pares, Bricojunca, festes culturals, activitats esportives, comparsa carnaval, activitats solidàries i
interculturals)
• Tres comunitats d’aprenentatge (petits, mitjans i grans)

Dues tardes obertes en horari de 16h-17h.
Tallers i activitats familiars

•
•
•
•

Català llengua base dels aprenentatges
Castellà, s’introdueix a 1r
Llengua Anglesa, s’introdueix des d’Educació Infantil
Llengua àrab com a extraescolar

ALTRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SIEI
Grups interactius EI3-4t
Projecte patis, espai d’aprenentatge
Cantània a 5è
Projecte “música per a tots”
Projecte d’hàbits saludables
Padrins lectors 1r-5è
Aula de ciències
Consell d’alumnes
Hort i galliner ecològic
Ambients d’aprenentatge a Petits i Mitjans (reconegut
com a Programa d’innovació educativa)
Robòtica educativa d’EI3-6è
Teatre 2n i 6è
Projecte SNAPPET per un aprenentatge individualitzat
TIS (tècnica inserció social)
Projecte STEAMcat
Treball per projectes
Tallers de matemàtiques manipulatives a Grans
Projecte de lectura a Educació física a Grans
Projecte de renovació de mobiliari
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CURS 2021-2022 ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Sant Vicenç

Sant Josep

Concertada

Travessera de Barcelona, 78-82
Telèfon: 93 672 47 39
escolasantjosep@xtec.cat
www.escolasantjosep.org
Codi de centre: 08035350

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 12.30 h
• Tarda de 14.30 a 16 h
Supressió de barreres arquitectòniques:
ascensors, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 620 806 719
Horari d’atenció: afaescolasantjosep@gmail.com
https://afasantjosep.blogspot.com/
Activitats formatives per a pares i mares: manualitats,
xerrades, Voluntariat per la llengua
Altres activitats: Festa de l’AFA, Festes escolars, Colònies,
Extraescolars, Sopar familiar fi de curs, Projecte Pati

		 SERVEIS ESCOLARS
ACOLLIDA

de 7. 30 a 9 h

MENJADOR

Cuina pròpia, introducció al menjar ecològic, projectes
anuals per al temps d’esbarjo. Paladarines

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Esportives: (de 16 a 17:30): Taekwondo, Ritmes i rises,
iniciació esportiva amb complements, jocs psicomotrius,
Zumba, Patinatge, Dansa, Hip hop, Pentatló modern,
Diveresport.(multiesport, reptes esportius), Futbol.
• Anglès: (de 16 a 17h):: Control Play Sport
• Robòtica i programació: (de 16 a 17h): Control Play
Sport

CASAL D’ESTIU

Juliol matí i tarda i primera quinzena de setembre, segons
la demanda

BIBLIOTECA EXTRAESCOLAR

de dilluns a dijous, de 16 a 17.30 h (aquest curs anul·lat)

ALTRES

• Patis oberts de 16 a 17.30 h (aquest curs anul·lat)
• Tallers d’estudi assistit de 16.05 a 17.15 h
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		 PROJECTES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Infantil sense llibres
Cicle inicial: quaderns de treball d’àrees instrumentals
De 3r a 6è, socialització dels llibres

Carrer d’Antoni Gaudí, 8
Telèfon: 93 656 15 69
Fax: 93 656 41 35
secretaria@csantvicens.cat
www.csantvicens.cat
Codi de centre: 08028631

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 13 h
• Tarda de 15 a 17 h

LLENGÜES
•
•
•
•
•
•

Català llengua base dels aprenentatges.
Projecte ILEC (Impuls a la lectura)
Castellà oral, s’introdueix a 1r oral
Anglès, s’introdueix a P3
Auxiliar de conversa en anglès per a grups reduïts a 6è
Projecte GEP (tallers i matemàtiques en llengua anglesa)

MATEMÀTIQUES

• Matemàtiques manipulatives
• Projecte matemàtic Innovamat amb material manipulatiu i gamificació, amb tauletes digitals fins a 4t de primària.

ALTRES

• Programa de desenvolupament dels Hàbits Saludables:
Programa INFADIMED Infància i Dieta Mediterrània (Institut
Català de la Salut), programa d’innovació SI a Infantil (Salut
Integral Fundació SHE), Pla de consum de fruites i verdures
a les escoles, fruita i verdura fresca per esmorzar (Unió Europea i Generalitat de Catalunya), i Pla Català de l’Esport
• Teatre a 6è
• Projecte d’emprenedoria a 5è (Cultura Emprenedora a
l’Escola – Diputació de Barcelona)
• Projecte Escola Sostenible (conveni amb la regidoria de
medi ambient gestió de residus)
• Projecte “Caixes nius”
• Aula dial a 5è
• Projecte d’emocions Delivering Happiness
• Xerrades formatives per alumnes i per famílies
• Programa APS Aprenentatge per Serveis (instituts)
• Escola Formadora (tècnics d’infantil, tècnics informàtics,
Aprenentatge i Servei, pràctiques universitàries professorat)
• Assessorament –atenció EAP i CREDA.

Supressió de barreres arquitectòniques: ascensor,
lavabos adaptats, rampa exterior i interior per
accedir a les diverses instal·lacions

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 15 69
ampa@csantvicens.cat
Horari d’atenció: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Activitats: Festes de la Castanyada, Carnestoltes, la bicicletada, de la primavera, sopar d’estiu.
Escola de Pares i mares

		 SERVEIS ESCOLARS
ACOLLIDA

Matí de 7.30 a 9 h

MENJADOR

Cuina pròpia

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Iniciació a l’esport, futbol sala, bàsquet, aeròbic-dansa,
patinatge, competència digital, robòtica, atletisme i música

CASAL D’ESTIU

Juny, juliol i setembre, organitzat per El Bitxo, escola de
teatre

ALTRES
•
•
•
•
•
•
•
•

Hora complementària diària
Taller d’estudi assistit
Atenció psicopedagògica i logopèdia
Entrevistes amb les famílies
Pati obert i biblioteca escolar a partir de les 17 h
Lloguer d’espais per a celebracions
Accés a ajuts econòmics
Pares i mares delegats de classe

		 PROJECTES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

A partir de 3r

EDUCACIÓ FÍSICA EN MEDI AQUÀTIC
2n, 4t i 6è

LLENGÜES
•
•
•
•
•

Català, llengua base dels aprenentatges
Castellà, s’introdueix a 1r
Anglès, s’introdueix a P3
Pla específic de llengua anglesa
Auxiliar de conversa en anglès (Communicate)

ALTRES
•
•
•
•
•
		
•
•
•
		
		
•
•
•
•
•
•

ABP (Aprenentatge Basat en Projectes) a Infantil i Primària
Tutoria individualitzada amb l’alumnat
Psicomotricitat a infantil
Teatre a tota la primària
Activitats culturals: Pessebre vivent, Jocs Florals,
Setmana Literària, etc.
Concursos literaris i visita d’escriptors
Matemàtiques amb Jump Math
Noves tecnologies: Aula maker, Google Education,
Pissarres digitals, chromebooks, portàtils, tauletes,
robòtica
Biblioteca escolar PUNTEDU i contes a la biblioteca
Revista escolar semestral
Padrins de lectura de 6è amb alumnes de 1r
Activitats d’escacs, sudokus, jeroglífics…
Hort escolar
Excursions i colònies a tots els cursos
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EDUCACIÓ
ESPECIAL

La Immaculada
Concertada
Fundació Educació Catòlica de la Diòcesi
de Sant Feliu de Llobregat.
Carrer de Rafael Casanova, 44-46
Telèfon 93 656 02 02 / 93 656 75 21
a8028655@xtec.cat
www.laimmaculada.es – escolalaimmaculadasvh
Codi de Centre: 08028655

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 13 h
• Tarda de 15 a 17 h

Supressió de barreres arquitectòniques:
ascensor i rampes, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 02 02
ampa.laimmaculada@gmail.com
http://ampalaimmaculada.blogspot.com.es
Horari d’atenció: divendres, de 15 a 16 h
Activitats: organització de les activitats extraescolars,
festes, tallers de Nadal i de primavera, sortides familiars

		 SERVEIS ESCOLARS
ACOLLIDA

De 7.30 a 9 h

MENJADOR

Servei de menjador, franja horària amb activitats educatives
Menjador per infantil i menjador per primària
Migdiada a P3

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Robòtica, anglès, multiesports, handbool, patinatge,
minichef

ALTRES
•
•
•
•
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Hora complementària diària
Taller d’estudi assistit, i reforç educatiu CaixaProinfància
Atenció psicopedagògica (psicòloga externa)
Tècnic d’Integració Social

Escola Iris

		 PROJECTES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Infantil: Treball per projectes
Primària (1r i 2n): Quaderns de treball i projectes
Primària (de 3r a 6è): Socialització de llibres

EDUCACIÓ FÍSICA EN MEDI AQUÀTIC

Concertada
Carrer de Salvador Allende, 2-10
Telèfon 93 656 90 51
a8037000@xtec.cat
irisdireccio@gmail.com
www.escolairis.com

De 1r a 6è

Codi de centre: 08037000

LLENGÜES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Català, llengua base dels aprenentatges.
Projecte ILEC (Pla d’Impuls a la Lectura)
Apadrinament lector
Castellà, s’introdueix a 1r
Anglès, s’introdueix a P3
Auxiliar de conversa en anglès de P3 a 6è
Plàstica en anglès a primària
Xinès amb mestre nadiu a P3, P4, P5 , 1r, 2n, 3r i 4t
Foment de les llengües a través de l’hora complementària
Tallers de llengües

HORARI DEL CENTRE
• Matí 9.30 a 13 h
• Tarda 15 a 16.30 h
Supressió de barreres arquitectòniques: ascensor,
rampes, vestidors i lavabos adaptats.
Adaptacions comunicatives: sistemes de comunicació augmentativa i alternativa
Adaptacions en mobiliari i/o perifèrics informàtics:
treball amb tablets, PDI, panells interactius.
Sala multisensorial amb el nou sistema SHX de
control de l’entorn, gimnàs amb sistema de treball
vestibular.

PROJECTES D’ESCOLA

• Projecte Educació Emocional
• Espais d’aprenentatge a Educació Infantil
• Tallers de matemàtiques manipulatives
• Projecte comú d’escola des de P3 a 6è (P. Pastoral)
• English Day
• Escola sostenible: Projecte hort / Hàbits saludables
• Projecte de música: Cantània (5è) i seminari de música (3r)
• Tècniques d’Interiorització i relaxació
• Equipament digital a l’aula ( PDI, Bee-bots, portàtils i
Ipads)

ACTIVITATS D’ESCOLA
•
•
•
•
•
•
•
•

Fem el pessebre
•
Cantada de nadales
•
Pastorets
Campanya solidària
		
Colònies (anys alterns)
		
Teatre 6è / comiat 6è
		
Acte de cloenda cicle infantil		
Sopar de germanor

• Psicologia, pedagogia, fisioteràpia, logopèdia
• Colònies anuals per infantil i primària, crèdit de síntesi
a secundària
• Aula multisensorial, espai d’estimulació vestibular, activitat de teatre, aula de música i musicoteràpia
• Tallers diversificats dins del P.E.E.0-20, Teràpia de gossos amb l’Associació DISCAN
• Som Centre Formador reconegut pel Departament d’Ensenyament en col·laboració amb els centres universitaris

		 PROJECTES
Adaptació curricular d’infantil i primària, adaptació curricular
de secundària, 3 Projectes a l’Etapa de secundària destinats
al desenvolupament de l’autonomia, de les habilitats i estratègies laborals i socials i a la resolució de problemes de la vida
quotidiana. Programa d’estimulació basal i multisensorial.

LLENGÜES
Fundació Privada Iris
Telèfon de contacte: 93 656 36 75
www.fundacioiris.org www.fundacioiris.org

		 SERVEIS ESCOLARS
Convivència Inici de Curs
Festes Tradicionals:
- Castanyera
- Sant Ponç
- Santa Llúcia
- Carnestoltes
- sant Jordi

ALTRES

SERVEI DE MENJADOR
Sí

SERVEI DE TRANSPORT
Sí

PISCINA

Sí (tots els grups en horari escolar)

• Català com a llengua vehicular dels aprenentatges
• Castellà, a primària i secundària
• Anglès, a secundària

ALTRES

• Pissarres digitals a primària i secundària, ús de tablets i
panells interactius
• Projecte d’APS (Projecte Aprenentatge i Servei)
• Voluntariat
• Concert de Nadal per les famílies
• Setmana cultural
• Festival final de curs
• Trobada de mares i pares d’infantil i primària
• Jornada esportiva familiar
• Xerrades familiars
• Taller de cuina a totes les aules
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Ins. Frederic Mompou
Esc. Sant Antoni

Ins. Gabriela Mistral
Escoles bressol:
1r cicle d’educació infantil
Escoles: 2n cicle d’educació infantil
i educació primària
Instituts: educació secundària obligatòria,
batxillerat i formació professional
Escola d’educació especial
Programes IFE i PFI

Itinerari Formatiu Específic (IFE)

Ensenyaments per a persones adultes

Esc. Sant Josep

Esc. La Guàrdia
EBM L’Alegria

Esc. Sant Jordi
Ins. Salesians
Esc. La Vinyala

PFI - Programa de
Transició al Treball EBP Patito Feo

CFA Garrosa

EBP Patufet
Esc. La Immaculada

Esc. Joan Juncadella

Servei Local de Català
EBP Patito Feo

EBM Petit Mamut
Col·legi Sant Vicenç
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CEE Iris
26
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Sabies que...
a Sant Vicenç dels Horts...
Educació secundària obligatòria (12-16 anys)

...promovem alternatives
educatives que possibilitin una
atenció més personalitzada
a l’alumnat

El projecte Aprenents és un programa de diversificació
curricular que consisteix en estades formatives de l’alumnat de 4t d’ESO dels tres centres de secundària i de l’escola d’educació especial Iris en empreses o entitats del
municipi. És una alternativa educativa que facilita l’atenció
a la diversitat d’alumnes d’una manera integral així com
una atenció més personalitzada. Aquestes pràctiques representen un terç del currículum i ofereix a l’alumnat la
possibilitat de conèixer un ambient de treball real i diferent
del que es porta a terme als centres. L’ajuda a concretar els
seus interessos professionåals i a descobrir les pròpies habilitats i aptituds. Aquest programa no seria possible sense
la col·laboració desinteressada i la responsabilitat social de
més de 60 empreses i entitats del municipi.
Els mòduls d’orientació prelaboral són una acció educativa adreçada a alumnat de 3r d’ESO. Donen resposta
a les necessitats detectades des dels centres de secundària, per tal de poder atendre en la diversitat, mitjançant
un plantejament en el marc de l’orientació laboral, amb caràcter professionalitzador, tot aplicant i donant sentit als
aprenentatges que ha rebut l’alumne durant l’escolarització, i que per diferents motius personals i de procés d’aprenentatge, actualment no en valora la seva importància de
cara al seu futur. Es porten a terme diversos tallers d’oficis: fusteria, cuina, xarxes socials, fontaneria, socorrisme,
educació ambiental, serigrafia, atenció al client, soldadura,
iniciació a activitats de lleure i perruqueria i estètica. Els
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Ensenyaments postobligatoris (a partir de 16 anys)

PROJECTE

... apropem el món empresarial
i el món educatiu

Amb la finalitat d’apropar el món empresarial i el món educatiu, organitzem la Jornada FP EMPRESA. En aquesta
jornada, l’Institut Gabriela Mistral i Salesians Sant Vicenç
dels Horts donen a conèixer a les empreses la seva oferta
formativa i el seu catàleg de serveis.

tallers els porta a terme la Fundació Maria Auxiliadora, amb
una llarga experiència de treball acreditat en l’àmbit socioeducatiu al nostre municipi.

... realcem la formació
professional
... Impulsem la col·laboració i el
treball en xarxa entre diferents
professionals que atenen la població
infantil i juvenil i les seves famílies

La Xarxa de Prevenció de Conductes de Risc i Salut
Mental impulsa el treball coordinat, regular i estable entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social
adreçats a la població infantil i juvenil. L’objectiu és treballar conjuntament per tractar situacions de risc: infants i
adolescents amb problemes conductuals i de salut mental
i les seves famílies.

El Bus de la FP és una iniciativa que va sorgir a proposta dels centres educatius de secundària del municipi, amb
l’objectiu de donar a conéixer l’àmplia oferta de formació
professional que tenim a Sant Vicenç dels Horts. La jornada està adreçada als estudiants de la nostra ciutat i de
poblacions properes que no disposen d’oferta d’FP. Al llarg
d’un matí, els joves participants visiten els tallers i les instal·lacions dels centres educatius de secundària Salesians
Sant Vicenç i Gabriela Mistral, i els coneixen a fons.

... impulsem ajuts per a la continuïtat
educativa postobligatòria

Aquests ajuts contribueixen a donar suport econòmic a
l’alumnat que vol continuar els estudis un cop acabada
l’ESO fent programes de formació i inserció (PFI), cicles
formatius de grau mitjà o superior, batxillerat o estudis universitaris. Els conceptes subvencionables són les despeses de transport públic, drets de matrícula i material. Els
ajuts van des de 250 € a 400 €, segons els estudis que
s’estiguin cursant.
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CURS 2021-2022 INSTITUS

INSTITUTS
,

Obligatoria: ,ESO, 12-16 anys
Postobligatoria:
,
cicles formatius de grau mitja,
grau superior i batxillerat,
a partir de 16 anys.

Frederic Mompou
Avinguda del Mas Picó, 65-69
Telèfon: 93 656 38 01
Fax: 93 676 82 78
a8034011@xtec.cat
insfredericmompou.cat

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Codi de centre: 08034011

Reaprofitament i socialització de llibres mitjançant
l’empresa IDDINK (ESO i batxillerat)

HORARI DEL CENTRE

LLENGÜES ESTRANGERES

• Matí
		

de 8 a 14.30 h amb un pati
de 30 minuts a les 11 h

Supressió de barreres arquitectòniques:
ascensor, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
ampaiesfmompou@gmail.com
Horari d’atenció: dilluns de 17 a 19 h
Activitats formatives per a pares i mares: xerrades i
conferències, escola de pares i mares

		 SERVEIS ESCOLARS
MENJADOR

Temporalment, fora de servei

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Tallers diversificats: rap, break dance, free style i graffiti

BIBLIOTECA EXTRAESCOLAR
Durant l’esbarjo

ALTRES
•
•
•
•

Tallers d’estudi assistit
Servei de mediació escolar
PIDCES (informació juvenil)
Servei d’orientació

		 LÍNIA PEDAGÒGICA
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		 PROJECTES

La línia pedagògica de l’institut dóna molta importància
a l’aprenentatge de llengües estrangeres i al foment de la
ciència i l’enginyeria. L’educació en valors i l’acompanyament emocional és un altre dels nostre eixos definitoris:
equitat, mediació, diàleg, treball en equip, acció tutorial,
orientació i acompanyament. A més a més, promovem la
renovació pedagògica constant del professorat a través
del treball per projectes i l’aprenentatge cooperatiu.

• Anglès, francès, alemany i xinès
• Oferta de matèries no lingüístiques en anglès de 1r a 4t
de l’ESO (projecte de plurilingüisme)
• Classes de conversa en anglès en petit grup una hora la
setmana a 1r i 2n ESO
• Presentació exàmens Cambridge PET (B1) i First (B2)
• Centre oficial examinador d’exàmens Cambridge
• Programes d’intercanvi lingüístic amb França i Alemanya
• Estada lingüística a Dublín amb família nadiua

PROGRAMA STEAM, DE PROMOCIÓ DE LA CIÈNCIA
I L’ENGINYERIA

• Projectes científics de 1r a 4t d’ESO
• Optativa de Robòtica i programació
• Treball a tots els cursos amb dispositius chromebooks i
amb tecnologia GSuite: un ordinador per cada alumne a l’aula
• Projecte Science Bits
• Centre integrat al programa europeu Erasmus+

ORIENTACIÓ I ACOMPANYAMENT

• Servei d’orientació i acompanyament individual a tots els
cursos
• Educació emocional i en valors amb tallers a tots els cursos
• Grups de desdoblament a 1r i 2n ESO amb ràtio reduïda
• Suport intensiu a l’educació inclusiva: sessions de reforç
escolar, gestió d’emocions i descoberta de l’entorn
• Projecte Aula Oberta: acompanyament al món laboral
• Projecte de Joves Aprenents i tallers MOP prelaborals

ALTRES

Institut adscrit a la Xarxa de Competències Bàsiques; Treball
per projectes de 1r a 3r ESO; Projecte de voluntariat (Aprenentatge i Servei Comunitari); Pla Educatiu d’Entorn 0-20;
dinamització de lleure al pati (lliguetes esportives); centre
adscrit a la xarxa d’Escoles Verdes; Projecte mares i pares
delegats; Projecte Mart XXI (UPC); Treballs de síntesi amb
sortida de 3 dies a Olot (1r ESO), l’Espluga de Francolí (2n
ESO) i Esterri d’Àneu (3r ESO); Viatge final d’ESO a Roma.

		 OFERTA FORMATIVA POSTOBLIGATÒRIA
Batxillerat
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia
BatxiBac (doble titulació: batxillerat i baccalauréat francès)
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CURS 2021-2022 INSTITUS

Gabriela Mistral

		 OFERTA FORMATIVA POSTOBLIGATÒRIA

Carrer d’Osca, 95-105
Telèfon: 93 656 00 00
a8053340@xtec.cat
http://insgabrielamistral.cat

Batxillerat
Humanitats i ciències socials
Ciències i tecnologia

Twitter: @InsGabriela
Facebook: INS Gabriela Mistral
Instagram: insgabrielamistral
Codi de Centre: 08053340

		 PROJECTES

REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 8 a 14.40 h			
• Tarda de 15 a 21.30 h
Supressió de barreres arquitectòniques:
ascensor i rampes, lavabos adaptats.

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 00 00
ampaiesgmistral@gmail.com
Horari d’atenció: dimarts, de 17 a 18 h

		 SERVEIS ESCOLARS
MENJADOR

Cantina oberta al matí, al migdia i a la tarda

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Activitats esportives (Pla català de l’esport a l’escola): multiesport i ball coreografiat a 1r i 2n d’ESO, activitat dirigida
a la piscina Montserrat Canals a partir de 3r d’ESO i postobligatòria.
Tallers diversificats (Pla Educatiu d’Entorn).
Coordinació i col·laboració amb Sport2life.

BIBLIOTECA EXTRAESCOLAR

Biblioteca durant els esbarjos de matí, i dilluns i dijous de
15 a 18 h. Servei de préstec per a tot l’alumnat.
Tancada mentre durin les restriccions per la Covid-19.
Funciona únicament el servei de préstec

ALTRES

Tallers d’estudi assistit (reforç escolar). Coordinació amb
l’espai juvenil La Capella i altres entitats de reforç escolar.
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Préstec gratuït de llibres de lectura a ESO i Batxillerat per a
totes les famílies de l’AMPA.
Llibres de text socialitzats disponibles de 1r a 4t d’ESO.
Entorn virtual d’aprenentatge (portàtils disponibles per a
tot l’alumnat del centre).

LLENGÜES ESTRANGERES
•
•
•
•

Carta Erasmus + (estades a l’estranger)
Programa e-Twinning (intercanvi lingüístic)
Optativa de preparació per al First Certificate
Francès i/o alemany com a segona llengua estrangera

ALTRES

Treball per projectes; Xarxa de Competències Bàsiques;
HYPERLINK “http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0081/c36496ea-c7e14a9f-937b-ac4c2f7cc8ee/carpeta-d-aprenentatge-avaluar-per-aprendre.pdf”Carpeta d’aprenentatge; Projecte
TEI (Tutoria Entre Iguals); Mediació escolar; Projecte Aprenents; Aprenentatge i Servei (ApS); dinamització del lleure a l’esbarjo; pla per la lectura ( HYPERLINK “https://
cat.fictionexpress.com/”Fiction Express); treball integral
de matemàtiques ( HYPERLINK “https://innovamat.com/
ca/”Innovamat); teatre a 1r; projecte Aules Netes; Escola
Verda; Mart XXI; proves Cangur de Matemàtiques; jornades d’activitats singulars (Jornada en Valors, Setmana de
la Ciència, jornada de Sant Jordi); colònies de Treball de
Síntesi a 2n d’ESO; colònies en anglès a 3r d’ESO; viatge
de final d’etapa a 4t d’ESO.
Bus urbà coordinat amb els horaris d’entrades i sortides

Cicles formatius de grau superior (FP Dual)
Educació infantil
Durada: 2 cursos
(pràctiques en centres de treball incloses).
1r i 2n curs a la tarda

FORMA D’ACCEDIR-HI
• Tenir el títol de graduat en ESO
• Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o superior
(convalidació de matèries específiques i del treball de recerca)

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
(perfil professional informàtica aplicada a la logística)
Durada: 2 cursos
(pràctiques en centres de treball incloses),
1r i 2n curs a la tarda

Cicles formatius de grau mitjà (FP Dual)
Sistemes microinformàtics i xarxes
Durada: 2 cursos
(pràctiques en centres de treball incloses). 1r curs, un grup
de matí i un de tarda; 2n curs, a la tarda.

FORMA D’ACCEDIR-HI:
• Tenir el títol de batxillerat
• Superar proves d’accés (majors de 20 anys)
• Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (CIS)
• Accés des de CFGM segons disposi la normativa
• Possibilitat de matriculació per a mòduls determinats

Atenció a persones en situació de dependència
Durada: 2 cursos
(pràctiques en centres de treball incloses). 1r curs, un grup
de matí i un de tarda; 2n curs, dos grups de tarda.
FORMA D’ACCEDIR-HI:
• Tenir el títol de graduat en ESO
• Tenir el títol de FP1 Tècnic auxiliar
• Tenir 2n curs de BUP aprovat
• Superar proves d’accés (majors de 17 anys)
• Curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
(majors de 17 anys)

Itinerari formatiu específic (IFE)
Manteniment d’espais verds i cura d’animals
Durada: 4 cursos acadèmics
(pràctiques en centres de treball incloses).
Horari de matí.
Informàtica d’oficina
Durada: 2 cursos
(pràctiques en centres de treball incloses). 1r i 2n curs al
matí.
FORMA D’ACCEDIR-HI:
• Joves amb interès per la informàtica que tenen com a
mínim 15 anys o complir-los durant l’any en curs i no superar els 17 anys en el moment d’accedir-hi.
• Haver cursat 3r d’ESO. Excepcionalment es pot accedir
després de cursar 2n d’ESO.
• Haver rebut una recomanació de l’equip docent de
l’ESO, amb el consentiment dels tutors legals.
Altres
Participació en projectes i concursos: concursos d’emprenedoria, mostra de fotofilosofia, Edurecerca, Premi extraordinari de Batxillerat...
Viatge lingüístic de batxillerat (Londres)
FP Dual: compagina la formació a l’institut amb pràctiques
remunerades; Erasmus+: pràctiques a l’estranger; convenis amb empreses de referència en el seu sector; programa d’Assessorament i Reconeixement de l’experiència
professional; Aprenentatge i Servei (Aps); Borsa de treball;
Setmana de l’orientació; Bus de l’FP; incubadora d’empreses; ensenyament semipresencial; jornades singulars: dia
internacional de la gent gran, dia internacional dels drets
dels infants, dia mundial d’Internet).
Pla de qualitat i millora contínua (ISO-9001:2015)
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Salesians Sant Vicenç

		 OFERTA FORMATIVA POSTOBLIGATÒRIA

Centre concertat

Batxillerat
Humanitats i ciències socials.
Ciències i tecnologia.

Carrer de Rafael Casanova, 132
Telèfon: 93 656 20 58
Fax: 93 656 23 52
a8032063@xtec.cat

• Tenir el títol de graduat en ESO
Cicles formatius de grau mitjà. (FP Dual)
Activitats comercials
Carrosseria
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Gestió administrativa
Mecanització
Tots amb una durada de 2 cursos i pràctiques en empresa
incloses.

http://santvicenc.salesians.cat/
Twitter: @Salesians_SVH
Facebook: @salesians_svh
Instragram: salesians_svh
Codi de Centre: 08032063

SIEI (Servei Integral d’Educació Inclusiva)
per atendre les necessitats educatives de l’alumnat
Oferta educativa: ESO, BATXILLERAT, FP i PFI

HORARI DEL CENTRE DE DILLUNS A DIVENDRES
• Matí de 8 a 14.30 h
• Tarda de 15 a 21.30 h
• Horari de Secretaria
De 8.15 a 11.30 h i de 15 a 18 h (de dilluns a dijous)
De 8.15 a 11.30 els divendres

AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)
Telèfon de contacte: 93 656 20 58
salesians.santvicenc@salesians.cat
afa.santvicenc@salesians.cat
Horari d’atenció: a concertar
Coaching educatiu per a famílies amb activitats formatives
per a pares i mares

		 SERVEIS ESCOLARS
SERVEI DE MENJADOR I SERVEI DE BAR
Sí

ALTRES

Tallers d’estudi assistit.
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		 PROJECTES

LLENGÜES ESTRANGERES

• Anglès i francès
• Estades lingüístiques i intercanvis
• Auxiliar de conversa
• Presentació als exàmens de Cambridge KET, PET &
FIRST

ALTRES

• Educació en els valors de l’Evangeli des del carisma de
Sant Joan Bosco.
• Projectes d’innovació pedagògica (Treball per ÀMBITS a
l’ESO, Treball cooperatiu, ABPs, Aprenentatge Servei, Servei Comunitari, co-docència, projectes interdisciplinars...)
• Participació en projectes solidaris
• Projecte COR, d’educació emocional i interioritat
• Escola Digital
• Batxillerat DUAL (l’alumne/a alhora que acredita el seu
batxillerat es treu també el HIGHT SCHOOL americà)
• Participació Pla Educatiu d’entorn (Mòdul d’orientació
Professional, P. Aprenents, Mart XXI, PEE 0-20).
• Seguiment tutorial (acompanyament personalitzat, projectes de voluntariat, d’interioritat,...)
• Carta Erasmus +
• Certificat en qualitat ISO9001 des del 2003

FORMA D’ACCEDIR-HI:
• Tenir el títol de graduat en ESO
• Tenir el títol d’ FP1 tècnic auxiliar
• Tenir 2n curs de BUP aprovat
• Superar proves d’accés (més grans de 17 anys)
• Possibilitat de matriculació per unitats formatives
Cicles formatius de grau superior. (FP Dual)
Administració i finances
Automatització i robòtica industrial
Tots amb una durada de 2 cursos i pràctiques en empresa
incloses
FORMA D’ACCEDIR-HI:
• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de grau mitjà
• Superar proves d’accés (més grans de 19 anys)
• Possibilitat de matriculació per unitats formatives
Altres
• PFI (programes de formació i inserció) per joves sense
ESO: Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
• Estades en empresa per a alumnes de Batxillerat
• FP DUAL: Compagina la formació a l’escola i en una empresa del sector amb un contracte o beca remunerats
• Participació en xarxa ORIENTA, xarxa ACTIVA i xarxes
DUAL i EMPRESA
• Erasmus+: pràctiques i formació a l’estranger
• FP: Aprenentatge basat en projectes reals (School Dakar,
Escola Iris, aparadors SVH, Fòrmula Student,)
• Batxillerat: Preparació per als exàmens FIRST CERTIFICATE i DELF (Diplôme d’Études en Langue Française).
• Departament Escola-Empresa: Borsa de treball, Formació
ocupacional, servei d’assessorament i reconeixement...
• FP: Participació en el Programa SEFED de simulació
d’empreses i en diversos concursos i mostres
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PFI-PTT

(Pla de transició al treball)

Contacte: INS Gabriela Mistral
Telèfon: 93 656 00 00
a8053340@xtec.cat

codi de centre: 08960272

Els itineraris formatius específics són ensenyaments
professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys
(durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en
disposició de seguir la formació professional ordinària.

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que han
finalitzat l’ensenyament secundari obligatori sense
obtenir el títol de graduació en ESO.
És un programa organitzat pel Departament d’Educació
i l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

• Matí

de 8.30 a 14.30 h

		 OFERTA FORMATIVA

PERFILS PROFESSIONALS

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics.
Auxiliar de pastisseria i forneria.
		 S’ESTRUCTUREN EN MÒDULS:

OBLIGATORIS

• Mòduls de formació professional
Han de desenvolupar les competències del perfil professional i la formació en centres de treball (nivell 1 del catàleg
de qualificacions professionals).
450 hores de formació + 180 de pràctiques a l’empresa
• Mòduls de formació general
Formació de caràcter general (competències bàsiques i
orientació per a la transició escolatreball – 370 hores de
pràctiques, aproximadament)
		 VOLUNTARIS
• Mòdul C. Es fa en centres de formació de persones
adultes i permeten obtenir el títol de graduat en ESO.
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(Itinerari formatiu específic)
Equipament socioeducatiu del Rocio
Carrer de Benicarló, 39-43, 08620 Sant Vicenç dels Horts,
Barcelona

Carrer del Mestre Ramon Camps, 5, 1r. pis
Telèfon: 600 470 246
a8960272@xtec.cat

HORARI DEL CENTRE

IFE

		 OFERTA FORMATIVA

PERFIL PROFESSIONAL

Auxiliar en cura d’animals i espais verds.
Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars d’atenció als animals, el manteniment i la higiene d’instal·lacions ramaderes, de producció de plantes
en vivers i en centres de jardineria i de manteniment de
jardins, parcs i zones verdes d’acord amb les normes de
prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.
La durada és de 3.360 hores distribuïdes en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la formació en centres de treball.

ACCÉS

Poden accedir-hi joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada que tenen com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim
20, l’any natural d’inici de l’itinerari i, preferentment, qui no
hagi obtingut el títol de graduat en educació secundària
obligatòria.
Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen
l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut
el títol de graduat en educació secundària obligatòria però
no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.
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CURS 2021-2022 FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES

CFA Garrosa

FORMACIÓ DE
PERSONES ADULTES
Més grans de 18 anys

Passatge de Pau Vila, 5-7
Telèfon: 93 656 69 51
a8055440@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8055440/
https://agora.xtec.cat/cfa-garrosa/
Codi de centre: 08055440

HORARI DEL CENTRE
• Matí de 9 a 14 h
• Tarda de 15 a 21.30 h
Supressió de barreres arquitectòniques:
ascensor i rampes, lavabos adaptats

Associació d’Alumnes i Amics del CFA Garrosa
Telèfon de contacte: 93 656 77 41
Activitats, cursos i tallers: anglès, francès, fotografia,
manualitats artístiques, pintura, pintura sobre tela, puntes
al coixí, restauració de mobles, edició digital, tractament
de dades avançades, activitat física per persones grans.

		 OFERTA FORMATIVA
ENSENYAMENTS INICIALS I BÀSICS
Llengua Castellana
Competic Inicial

ANGLÈS

Anglès nivell I, II i III (horaris de matí, tarda i vespre).
Certificats amb correspondencia amb el Marc europeu
comú de refèrencia de les llengües

FRANCÈS

Francès nivell I, II i III (horaris tarda ).
Certificats amb correspondencia amb el Marc europeu
comú de refèrencia de les llengües

COMPETIC

Competic 1, 2 i 3 (horaris d ematí, tarda I vespre. Amb
acreditació equivalent a l’ACTIC)

FORMACIÓ INSTRUMENTAL BÀSICA

Nivell I, II i III, equivalent a la primària per a adults

CICLE D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

GES nivell I i II amb horaris de tarda-vespre.
En finalitzar el nivell II s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària

PREPARACIÓ PER A PROVES D’ACCÉS
		 ASSOCIACIÓ D’AMICS I ALUMNES

ACTIVITATS

Tallers i cursets. Informació sobre l’oferta i període de
matrícula a
https://associacioalumnesiamicsdelcfagarrosa.blogspot.com/
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• PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR:
Horaris de matí, tarda i vespre.
Preparació de la part comuna i específiques* (Biologia i
Ciències de la Terra i el Medi Ambient, Geografia i Psicologia)
• PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS
GRANS DE 25 i de 45 ANYS: horari de tarda-vespre
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PLA EDUCATIU D’ENTORN 0-20

Servei Local de Català
CNL Ca n’Ametller
Consorci per a la Normalització Lingüística
C. Barcelona, 16 - 18, 2n pis
93 676 81 91
w 677 258 351
fti @svhcpnl
svh@cpnl.cat
www.cpnl.cat

HORARI DEL CENTRE

		 OFERTA FORMATIVA

• Matí: dijous, de 10 a 12 h
• Tarda: dimarts, de 16 a 18 h

CURSOS DE LLENGUA CATALANA PER A PERSONES
ADULTES
Cursos presencials per aprendre a parlar en català
i tenir-ne més fluïdesa.
• Nivell inicial (curs gratuït)
• Nivell bàsic (certificat A2)
• Nivell elemental (certificat B1)

Cursos presencials i en línia per aprendre a escriure
en català i millorar l’expressió escrita
• Nivell intermedi (certificat B2)
• Nivell de suficiència (certificat C1)
• Nivell superior (certificat C2)
Certificats homologats per la Generalitat de Catalunya
amb correspondència amb el Marc europeu comú de
referencia de les llengües
Per poder-se inscriure als cursos cal:
- tenir 18 anys, o bé- tenir 16 o 17 anys i no haver fet
l’escolarització obligatòria a Catalunya

		 ALTRES ACTIVITATS
• Voluntariat per la llengua
• Servei d’Assessorament Lingüístic: atenció de consultes, informació i lliurament de recursos, revisió de textos
breus escrits en català
• Campanyes de sensibilització i dinamització de
l’ús del català
• Difusió de materials i novetats relacionades amb la
llengua catalana
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Història d’un Forn (accions de dinàmica educativa)

Mostra de Teatre Escolar de secundària

El Pla educatiu d’entorn (PEE) és un instrument per donar
una resposta integrada a les necessitats educatives de la
nostra societat a partir de la coordinació i dinamització de
l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels
infants i joves mitjançant diverses iniciatives educatives
de l’entorn.

timitzant recursos. Precisament, per contribuir a la millora
de l’èxit escolar, dels processos de transició escola-treball, de la reducció de l’abandonament escolar prematur i
de la cohesió social, al 2016 l’Ajuntament de Sant Vicenç
dels Horts va signar per primera vegada un conveni amb
les quatre entitats socioeducatives del municipi: la Fundació Maria Auxiliadora, la Fundació Bayt al-Thaqafa, el
Centre Diari Sant Josep i el Casal Infantil i Juvenil El Quijote per donar suport a diferents programes socioeducatius que porten a terme en col·laboració amb l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts.

L’objectiu fonamental és conèixer-les, valorar-les i potenciar- les amb el suport institucional que calgui i els mitjans necessaris perquè es puguin desenvolupar al màxim.
Aquest pla neix amb la voluntat de completar i reforçar
l’acció educativa dels centres docents establint continuïtat entre allò que es fa als centres educatius i les diferents
dinàmiques socials i culturals de l’àmbit comunitari. Es
tracta de construir una xarxa estable de suport a la comunitat educativa.
A la nostra ciutat, des del curs 2007-2008 s’hi desenvolupa el PEE Sant Vicenç dels Horts per l’educació en xarxa
amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’èxit escolar i
la cohesió social i al foment de l’ús social del català.

El resultat és fruit de mes de dues dècades de treball i
d’estreta col·laboració entre els centres educatius, l’Ajuntament i aquestes quatre entitats socioeducatives locals,
que han permès incidir en l’alumnat més enllà de l’àmbit
escolar tot incrementant el temps d’atenció rebut i l’efectivitat de les accions. Actualment, Sant Vicenç dels Horts
ha assolit un índex molt alt d’èxit escolar i de no-abandonament del sistema educatiu, per sobre de la mitjana de
Catalunya.

Es porten a terme més de 60 programes i accions en què
participen escoles, instituts, entitats, serveis educatius,
l’Ajuntament i l’Administració educativa. Efectuen un treball en xarxa per a la millora de l’educació a Sant Vicenç
dels Horts tot compartint visions, anàlisis i propostes i op-

El curs 2018-2019 el Departament d’Educació va engegar una prova pilot per ampliar els plans educatius d’entorn (PEE) dels 0 als 20 anys. Sant Vicenç dels Horts és
un dels cinc municipis que participa en aquesta prova
pilot del Departament d’ Educació de la Generalitat de
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Catalunya per reforçar i ampliar els programes d’acompanyament i orientació de l’alumnat dels 0 als 20 anys.
Així, es reforcen les accions encaminades a reforçar
l’educació entre els 0 i els 3 anys: facilitant la transició
a l’educació primària, permetent la detecció precoç i
garantint l’acompanyament a les famílies. Pel que fa a
l’educació postobligatòria, es posa l’accent en les mesures d’acompanyament i orientació dels alumnes que no
es graduen o que presenten risc d’abandonament. Una
orientació que ha de vincular els aprenentatges formals
(educació reglada) i no formals (altres espais que ofereixen oportunitats d’aprenentatge). Aquesta vinculació permetrà la construcció d’un itinerari formatiu personalitzat
per a cada alumne que ha de donar resposta a les seves
necessitats i interessos.
Un dels projectes sorgits d’aquest pilotatge és la creació del Mapa de recursos educatius de Sant Vicenç dels
Horts.

Calendari
de preinscripció
curs 2022-2023

Jornades de portes obertes i més
informació, al web de les escoles:
Escola Bressol Municipal L’ALEGRIA
https://ebalegria.wordpress.com

Escola Joan Juncadella
https://agora.xtec.cat/ceipjuncadella/

Escola Bressol Municipal PETIT MAMUT
ebmpetitmamutdotcom.wordpress.com

Escola Sant Josep
www.escolasantjosep.org

Llar d’infants Patito Feo
https://www.escolabressolelpatitofeo.es/

Escola Sant Vicenç
www.csantvicens.cat

Escola bressol (0-3)
pendent de publicació*

Segon cicle d’educació infantil (P3)
i educació primària,
del 7 al 21 de març de 2022

Educació secundària obligatòria,
del 9 al 21 de març de 2022

Batxillerat
del 20 al 26 d’abril de 2022

Cicles de formació professional de grau mitjà
Alumnat amb continuïtat d’escolarització (en general,
que cursa quart d’ESO en l’actualitat): del 20 al 26 d’abril
de 2022. Resta d’alumnat: del 17 al 23 de maig

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
de grau mitjà
del 17 al 23 de maig de 2022

Cicles de formació professional i d’arts
plàstiques i disseny de grau superior:
del 25 al 31 de maig de 2022

Llar d’infants Patufet
https://llardinfantspatufet.com/

Escola La Guàrdia
https://agora.xtec.cat/escolalaguardia/

Escola La Vinyala
agora.xtec.cat/ceiplavinyala

Escola Sant Antoni
agora.xtec.cat/ceipsantantoni/

Aquest catàleg, publicat en format digital, informa dels
equipaments, les institucions i les entitats socioeducatives que ofereixen productes i serveis adreçats als infants,
joves, famílies i professionals. Amb la finalitat de valorar
l’educació més enllà de l’escola i la voluntat de crear un
contínuum educatiu entre l’educació dins l’horari lectiu i
l’educació fora d’aquest horari.
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Escola Sant Jordi:
https://agora.xtec.cat/ceip-santjordi-svhorts/
* Al tancament d’aquesta guia, el Departament d’Educació de la Generalitat encara no ha publicat les dates
de preinscripció del primer cicle d’educació infantil.
Quan estiguin disponibles les trobareu a: www.svh.cat

Escola Immaculada
www.laimmaculada.es

Escola Iris
www.escolairis.com

Institut Frederic Mompou
insfredericmompou.cat

Institut Gabriela Mistral
http://insgabrielamistral.cat

Institut Salesians
http://santvicenc.salesians.cat/

CFA Garrosa
https://agora.xtec.cat/cfa-garrosa/
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PER A MÉS INFORMACIÓ, ADRECEU-VOS A:

SIAC
(SERVEI INTEGRAL
D’ATENCIÓ CIUTADANA)

OFICINA MUNICIPAL
D’ESCOLARITZACIÓ
(OME)

Edifici de Can Comamala,
c. Jacint Verdaguer, 105-113
tels. 900 111 656 / 93 626 06 61
a/e: siac@svh.cat
Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
i de dilluns a dijous,
de 16.30 a 18 h.

Passatge de Pau Vila, 7
Telèfon: 93 656 98 26
educacio@svh.cat
De dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.

@AjuntamentSVH

