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1.  INTRODUCCIÓ 
 

Aquest document forma part de la documentació administrativa que tots els centres públics 

d’ensenyament  de la Generalitat de Catalunya han d’actualitzar anualment. La seva redacció s’explica 

pel DECRET 102/2010, d’autonomia dels centres educatius. Tal com diu l’Article 10 d’aquest decret del 

Departament d’Ensenyament: la Programació General Anual de Centre [PGAC] “és la concreció de les 

prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs 

corresponent, incloses les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans 

d'actuació acordats i aprovats”. D’altra banda, les successives Programacions Anuals estan orientades 

pel Projecte Educatiu de Centre [PEC], de durada quadrianual, i es basen en els criteris, indicadors i 

procediments per a l’avaluació dels objectius previstos, que el PEC planteja. 

La direcció del Centre ha de garantir que la comunitat escolar estigui informada del contingut de la 

PGAC i dels resultats de la seva avaluació (inclosos a la Memòria Anual de Centre). De fet,  aquest curs 

la PGAC 2015-16 va ser revisada pel Consell Escolar, en data 17 d’octubre de 2016, el qual la va validar 

per unanimitat (introduint petites correccions) i, al dia següent [18-X-16], va ser aprovada 

definitivament per la Direcció del Centre. Posteriorment la PGAC ha estat enviada a la Inspecció 

educativa i publicada a la nostra web, per al coneixement públic. 

Pel que fa a a l’estructura, el document comença amb els objectius de la PGAC i l’evolució dels 

indicadors de centre, els quals permeten avaluar l’assoliment d’aquests objectius [cap. 2 i 3]. A 

continuació [cap. 4], el document descriu l’estructura organitativa del centre (amb tots els equips de 

treball i totes les comissions), en vigor durant el curs 2016-17. Després, es concreta el calendari anual i 

el marc horari [cap. 5], amb totes les dates rellevants: reunions, avaluacions, sortides, festivitats, etc. A 

continuació [cap. 6-8], hi ha tres apartats sobre els currículums del centre: ESO, Batxillerat i FP (la qual 

inclou els CF, els PFI i el CAS). Seguits d’una enumeració dels principals projectes educatius del centre 

[cap. 9]. Tot seguit, dos apartats que tracten sobre com s’atén la diversitat i sobre les mesures per 

millorar la convivencià al centre [cap. 10 i 11]. Els apartats següents [cap. 12 i 13] corresponen al Pla 

de formació del centre i al tractament que fem de les Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement, 

especialment dels nostres canals de comunicació: Plataforma digital, Moodle, pàgina web i Xarxes 

socials. Hi ha també un apartat destinat a les relacions de l’Institut amb el seu entorn: altres centres, 

docents, Ajuntament, Biblioteca municipal, etc. [cap. 14]. I, finalment, tres apartats sobre diversos 

serveis escolars del centre (AMPA, Associació esportiva, etc.) i altres informacions d’interès, a més 

d’un parell de plànols de les instal·lacions escolars [cap. 15-17]. 
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2.  OBJECTIUS DE LA PGAC 2016-17 (BASATS EN EL PdD 2016-20) 

2.1. Objectiu 1: Millorar el rendiment acadèmic a l’ESO 

2.1.1. Estratègia 1: Treball competencial per al progrés en les matèries més instrumentals 

- Actuació 1: Oferta curricular de matèries optatives de Francès oral (al llarg de tota l’ESO), i 

grups de reforç d’Anglès, a 1r i 2n d’ESO.  

- Actuació 2: Treball al voltant de les Competències (Bàsiques) en les matèries lingüístiques i en 

les Matemàtiques, centrat a 3r i 4t d’ESO.  

2.1.2. Estratègia 2: Innovacions en l'atenció a la diversitat (dins i fora del grup ordinari) 

- Actuació 3: Implantació d’una Aula de Millora, a 2n d’ESO, per recuperar l’alumnat amb més 

dificultats d’aprenentatge.  

- Actuació 4: Potenciació de l’Orientació educativa, amb la redefinició del Dpt. d’Orientació i 

Diversitat, i amb la revisió metodològica dels Plans Individualitzats.  

2.1.3. Estratègia 3: Propostes didàctiques per completar l’educació en valors 

- Actuació 5: Cicle anual de xerrades i conferències, a l’ESO, amb diverses temàtiques: educació 

ambiental, educ. ciutadana, orientació laboral, etc.  

- Actuació 6: Treball transversal, pel que fa a continguts i metodologia, entre les classes de 

Tutoria i les de Cultura i Valors ètics (a 3r d’ESO).  

 

2.2. Objectiu 2: Aprofundir en la formació laboral a la FP 

2.2.1. Estratègia 4: Avenç qualitatiu en la preparació laboral del(s) CFGS 

- Actuació 7: Implantació de la Formació Professional Dual, en alternança, al Cicle Formatiu de 

Grau Superior.  

2.2.2. Estratègia 5: Foment de la integració laboral: CFGM, PFI (i altres) 

- Actuació 8: Tasques promocionals (i seguiment) de la FCT [Formació en Centres de Treball], en 

l’entorn empresarial; per als CFGM i, sobretot, per als PFI.  

- Actuació 9: Millora del funcionament de la FCT, amb formació prèvia per als docents implicats.  
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2.3. Objectiu 3: Reforçar la cohesió social, tot implicant la comunitat educativa: 

2.3.1. Estratègia 6: Potenciació dels òrgans col·legiats i de l’associacionisme al Centre 

- Actuació 10: Potenciació de la participació de l’alumnat i, sobretot, de les famílies en l’elecció 

dels seus representants al Consell Escolar.  

- Actuació 11: Foment de l’associacionisme entre l’alumnat (amb inclusió també d’ex-alumnes).  

2.3.2. Estratègia 7: Implicació de tota la comunitat educativa en les propostes (extra)escolars 

- Actuació 12: Activitats esportives i extraescolars de l’alumnat: Pla d’Esport, curses organitzades 

pel Centre, propostes dels clubs esportius locals, etc.  

- Actuació 13: Participació i implicació en les propostes educatives de proximitat: concursos 

municipals (de redacció, de fotografia...), propostes de la Biblioteca Sta. Oliva, etc.  

 

2.4. Objectiu 4: Millorar la imatge del Centre en l’entorn local: 

2.4.1. Estratègia 8: Participació (o creació) d’activitats educatives que ens poden promocionar 

- Actuació 14: Diversificació de les Portes Obertes, tot creant actuacions específiques per a l’ESO, 

per al Batxillerat i per a la FP.  

- Actuació 15: Més rellevància a les Xarxes Socials: Facebook i Twitter, i nova incorporació a 

Instagram.  

2.4.2. Estratègia 9: Control dels possibles conflictes interpersonals sorgits al Centre 

- Actuació 16: Revisió i actualització de les NOFC, amb noves estratègies de difusió, per tal que 

siguin conegudes per tota la comunitat educativa. 
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3.  INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LA PGAC (2016-17) 

3.1.  Taula d’indicadors d’avaluació de la PGAC: dades de partida i previsions per al curs 2016-17 
 

OBJECTIU  

ESTRATÈGIA 

Tipus d’indicador 

i Previsió % de millora 

Agents implicats Recursos: 

humans i materials 

Font (i extració)  

de les dades 

Freqüència 

d’anàlisi 

Supervisió Dades cursos 

14/15 + 15/16 

Resultats 

2016-17 

 

Actuació         % Real (base 100)   % Previst  % Real 

MILLORAR EL RENDIMENT ACADÈMIC 

A L'ESO 

         

 TREBALL COMPETENCIAL PER AL PROGRÉS EN 

LES MATÈRIES MÉS INSTRUMENTALS 

         

Oferta curricular d’optatives de Francès 

oral (al llarg de l’ESO), i grups de reforç 

d’Anglès, a 1r i 2n d’ESO. {Actuació 1} 

Indicador de Resultats:  

3 % de millora en els resultats 

d’Anglès i Francès, a l’ESO 

Dpt. Llengües 

estrangeres 

 

Docents acreditats 

en anglès (o en 

francès) 

Dades acadèmiques, 

extretes per les 

coordinacions d’ESO 

Anual Cap d’estudis 100 103  

Treball al voltant de les Competències 

(Bàsiques) en les matèries lingüístiques 

i en les Matemàtiques, centrat a 3r i 4t 

d’ESO. {Actuació 2} 

Indicador de Resultats:  

3 % de millora en els resultats 

de Matemàtiques, a 3r i 4t 

d’ESO, i a les Proves de 

Competències (CB) 

-Dpt. Llengua i Lit. 

-Dpt. Llengües 

estrangeres 

-Dpt. Ciències i 

Matemàtiques 

Nous materials (per 

a la metodologia 

competencial) 

Informe del Consell 

Superior d’Aval. (i dels 

Dpts. implicats), revisat 

pels 2 Caps de Dpt. de 

Llengües, i pel de Mates 

Anual Cap d’estudis 100 103  

INNOVACIONS EN L'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

(DINS I FORA DEL GRUP ORDINARI) 

         

Implantació d’una Aula de Millora, a 

segon d’ESO, per recuperar l’alumnat 

amb més dificultats d’aprenentatge. 

{Actuació 3} 

Indicador de Recursos:  

5 % d’augment en el nombre 

de recursos que dedicarem a 

l’Aula de Millora 

Equip docent de 2n 

d’ESO 

- Professorat (de 

diversitat) 

- Aula específica 

Dades obtingudes per la 

coordinació de 2n d’ESO 

Anual Cap d’estudis 

  Adjunt 

100 105  

Potenciació de l’Orientació educativa, 

amb la redefinició del Dpt. d’Orientació 

i Diversitat, i amb la revisió 

metodològica dels Plans 

Individualitzats. {Actuació 4} 

Indicador de Processos:  

10 % d’augment en el grau de 

satisfacció dels tutors (i altres 

docents) a l’hora d’elaborar PI 

-Dpt. Orientació i 

Diversitat 

-Tutories 

-Equips docents 

Nou document, a 

partir dels anteriors 

PI [Plans 

Individualitzats] 

Dades obtingudes per 

les coordinacions de 

l’ESO i del Batxillerat 

Anual Cap d’estudis 

Adjunt 

100 110  

PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER COMPLETAR 

L’EDUCACIÓ EN VALORS 
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Cicle anual de xerrades i conferències, 

a l’ESO, amb diverses temàtiques: 

educació ambiental, educ. ciutadana, 

orientació laboral, etc. {Actuació 5} 

Indicador de Resultats:  

5 % de millora en el grau de 

satisfacció de l’alumnat 

participant a les xerrades 

realitzades 

-Equips docents 

d’ESO 

-Organismes 

externs: entitats 

socials, regidories... 

- Conferenciants 

externs 

- Suport tècnic de 

l’Ajuntament (i  

altres organismes) 

Informes, a partir d’una 

enquesta, elaborats per 

les coordinacions d’ESO 

Trimestral Coordinador 

Pedagògic 

100 105  

Treball transversal, pel que fa a 

continguts i metodologia, entre les 

classes de Tutoria i les de Cultura i 

Valors ètics (a 3r d’ESO). {Actuació 6} 

Indicador de Processos:  

25 % d’augment en la 

implantació, a tota l’ESO, 

d’aquest treball transversal 

-Tutories d’ESO 

-Dpt. CCSS i 

Humanitats 

Noves programacions 

de Cultura i Valors 

ètics, i de Tutoria 

Grau d’implantació, 

extret de les Dades 

Anuals de Centre per la 

coord. de 3r d’ESO 

Anual Coordinador 

Pedagògic 

100 125  

 APROFUNDIR EN LA FORMACIÓ 

LABORAL A LA FP 

         

AVENÇ QUALITATIU EN LA PREPARACIÓ LABORAL 

DEL(S) CFGS 

         

Implantació de la Formació 

Professional Dual, en alternança, al 

Cicle Formatiu de Grau Superior. 

{Actuació 7} 

Indicador de Resultats:  

4 % d’augment en el nombre 

d’alumnes de CFGS que 

s’integren a la FP Dual 

-Dpt. Administració  

i Empresa 

-Responsable 

FP Dual 

-Professionals 

d’empreses 

-Beca o contracte de 

les empreses 

Dades sobre el total de 

contractes pactats amb 

les empreses, recollides 

per la coordinació d’FP 

Anual Cap d’estudis 

  de la FP 

100 104  

FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL: CFGM, 

PFI (I ALTRES) 

         

Tasques promocionals (i seguiment) de 

la FCT [Formació en Centres de Treball], 

en l’entorn empresarial; per als CFGM i 

per als PFI. {Actuació 8} 

Indicador de Recursos:  

5 % d’augment en la cartera 

d’empreses que col·laboren 

en la FCT dels CFGM i del PFI 

-Tutors/-es de 

CFGM i de PFI 

-Coord. d’FP 

 

Professionals 

d’empreses 

Dades del programa de 

gestió d’FCT, extretes 

per la coord. d’FP (i les 

tutories del PFI) 

Anual Cap d’estudis 

  de la FP 

100 105  

Millora del funcionament de la FCT 

amb formació prèvia per als docents 

implicats. {Actuació 9} 

Indicador de Recursos:  

25 % d’augment en les hores 

de formació dels tutors/-es 

(de CFGM i PFI), sobre la FCT 

Coord. d’FP 

 

Dossier explicatiu 

de la FCT  

Informe sobre les hores 

de formació rebuda 

pels tutors/-es, elaborat 

per la coord. d’FP 

Anual Cap d’estudis 

  de la FP 

100 125  

REFORÇAR LA COHESIÓ SOCIAL, TOT 

IMPLICANT LA COMUNITAT EDUC. 

         

POTENCIACIÓ DELS ÒRGANS COL·LEGIATS I DE 

L’ASSOCIACIONISME AL CENTRE 

         

Potenciació de la participació de 

l’alumnat i, sobretot, de les famílies en 

l’elecció dels seus representants al 

Consell Escolar [CE]. {Actuació 10} 

Indicador de Processos:  

15 % d’augment en el 

nombre de pares i mares que 

voten a les eleccions del CE 

-Alumnat 

-Famílies (i AMPA) 

Materials que 

facilitin el vot per 

correu 

Dades de votants, del 

sector d’alumnes i de 

pares, facilitades per la 

Mesa electoral del centre 

Bianual Director 100 115  
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Foment de l’associacionisme entre 

l’alumnat (amb inclusió també 

d’exalumnes). {Actuació 11} 

Indicador de Context:  

12 % d’augment en el 

nombre de membres que 

conformen l’AEB  

-Alumnat actual (i 

antic) 

-AEB [Associació 

Esportiva Blanxart] 

Associats (de l’AEB) Llista actualitzada de 

socis col·laboradors, 

facilitada per la mateixa 

AEB 

Anual Administrador 100 112  

IMPLICACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 

EN LES PROPOSTES (EXTRA)ESCOLARS 

         

Activitats esportives i extraescolars de 

l’alumnat: Pla d’Esport, curses 

organitzades pel Centre, propostes dels 

clubs esportius locals, etc. {Actuació 12} 

Indicador de Resultats:  

4 % d’augment en el total de 

participants a les lliguetes del 

pati, a les curses del Centre, i 

a les nostres extraescolars 

-Resp. Pla d’Esport 

-Coord. 

d’Extraescolars 

-AMPA 

-Clubs i assoc. 

esportives 

-Patrocinadors 

privats, subvencions 

o cessions públiques 

Llista de participants a les 

diverses activitats, feta 

pel Dpt d’EF (amb el 

suport de l’AMPA) 

Anual Administrador 100 104  

Participació i implicació en les 

propostes educatives de proximitat: 

concursos municipals (de redacció, de 

fotografia...), propostes de la Biblioteca 

Sta. Oliva, etc. {Actuació 13} 

Indicador de Resultats:  

3 % d’augment en el nombre 

de participants a les diferents 

activitats extraescolars del 

nostre entorn 

 -Dpts. didàctics  

-Regidories i altres        

serveis supralocals 

 -Entitats culturals 

Professionals externs Llista de participants a les 

diverses activitats, feta 

per la coord. 

d’Extraescolars 

Anual Coordinador 

Pedagògic 

100 103  

MILLORAR LA IMATGE DEL CENTRE EN 

L’ENTORN LOCAL 

         

PARTICIPACIÓ (O CREACIÓ) D’ACTIVITATS 

EDUCATIVES QUE ENS PODEN PROMOCIONAR 

         

Diversificació de les Portes Obertes, tot 

creant actuacions específiques per a 

l’ESO, per al Batxillerat i per a la FP. 

{Actuació 14} 

Indicador de Context:  

3 % d’augment en el nombre 

d’alumnes que es matriculen 

a l’ESO o al Batx., en 1ª opció 

-Dpts. didàctics 

-Equip directiu 

 

Mitjans diversos de 

promoció: digitals i 

en paper, etc. 

Dades de matrícula 

d’ESO i Batx., facilitades 

per les administratives 

de Secretaria 

Anual Secretària 100 103  

Més rellevància a les Xarxes Socials: 

Facebook i Twitter, i nova incorporació 

a Instagram. {Actuació 15} 

Indicador de Resultats:  

5 % d’augment en el nombre 

de visitants al web del Centre i 

a les nostres Xarxes Socials 

-Resp. Xarxes 

Socials 

-Responsable WEB 

Suport telemàtic Dades estadístiques, 

extretes pels 

responsables de la web i 

de les Xarxes Socials 

Anual Secretària 100 105  

CONTROL DELS POSSIBLES CONFLICTES 

INTERPERSONALS SORGITS AL CENTRE 

         

Revisió i actualització de les NOFC, amb 

noves estratègies de difusió, per tal 

que siguin conegudes per tota la 

comunitat educativa. {Actuació 16} 

Indicador de Resultats:  

25 % d’augment en el 

coneixement de les NOFC, per 

part dels (sub)delegats/-des 

-Consell de Direcció 

-Consell de 

Delegats/-des 

Nou document, a 

partir de les 

anteriors NOFC 

 

Informe, a partir d’una 

enquesta a delegats i 

delegades, elaborat per 

les respectives tutories 

Anual Director 100 125  
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3.2.  Taula de resultats acadèmics: dades consolidades i previsions per al curs 2016-17 

 

  2013-14  2014-15 2015-16 2016-17 

  INDICADOR D’AVALUACIÓ % Previst % Real % Previst % Real % Previst % Real % Previst % Real 

Taxa d’alumnat de 1r d’ESO que promociona de curs   80 96 80 92 82’5 93 85  

Taxa d’alumnat de 2n d’ESO que promociona de curs   80 96 80 84 82’5 85 85  

Taxa d’alumnat de 3r d’ESO que promociona de curs   80 79 80 81 82’5 84 85  

Taxa d’alumnat de 4t d’ESO que obté el títol   80 79 80 93 82’5 81 85  

Taxa d’alumnat de 1r de Batxillerat que promociona de curs   70 79 70 74 72’5 77 75  

Taxa d’alumnat de 2n de Batxillerat que obté el títol   70 62 70 89 72’5 64 75  

Taxa d’alumnat de Batxillerat que supera les PAU [Selectivitat]   95 100 95 100 97’5 94 100  

Taxa d’alumnat de CFGM Cafemn que obté el títol   55 59 55 66 57’5 61 60  

Taxa d’alumnat de 1r de CFGM SMiX que promociona de curs 55 62 55 54 57’5 60 60  

Taxa d’alumnat de 2n de CFGM SMiX que obté el títol 55 71 55 52 57’5 42 60  

Taxa d’alumnat de 1r de CFGM GAdm que promociona de curs 55 54 55 48 57’5 48 60  

Taxa d’alumnat de 2n de CFGM GAdm que obté el títol 55 62’5 55 55 57’5 50 60  

Taxa d’alumnat de 1r de CFGS AiF que promociona de curs 70 94 70 100 72’5 80 75  

Taxa d’alumnat de 2n de CFGS AiF que obté el títol 70 82 70 67 72’5 69 75  

Taxa d’alumnat de PFI Manteniment que promociona 80 73 80 80 82’5 83 85  

Taxa d’alumnat de CAS que supera el curs 70 45 70 76’5 72’5 86’5 75  
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  2013-14  2014-15 2015-16 2016-17 

  INDICADOR D’AVALUACIÓ % Previst % Real % Previst % Real % Previst % Real % Previst % Real 

Taxa d’aprovats. Prova de competències  de 4t d’ESO: Llengua catalana  75 75 75 77 80 68 80  

Taxa d’aprovats. Prova de competències  de 4t d’ESO: Llengua castellana   80 79 80 83 85 87 90  

Taxa d’aprovats. Prova de competències  de 4t d’ESO: Llengua anglesa   65 67 70 55 70 56 70  

Taxa d’aprovats. Prova de competències  de 4t d’ESO: Matemàtiques   55 55 60 64 65 63 65  

Taxa d’alumnat que supera Llengua catalana en finalitzar 4t d’ESO   75 77 80 86 85 87’5 85  

Taxa d’alumnat que supera Llengua castellana en finalitzar 4t d’ESO   80 81 80 88 85 87’5 90  

Taxa d’alumnat que supera Llengua anglesa en finalitzar 4t d’ESO   65 66 70 72 75 87’5 85  

Taxa d’alumnat que supera Matemàtiques en finalitzar 4t d’ESO   65 67 70 70 70 65 70  

Total d’alumnat d’ESO 240 226 245 255 250 255 255  

Total d’alumnat de Batxillerat 75 81 80 80 85 90 90  

Total d’alumnat de FP (CFGM+CFGS+PFI) 220 230 235 246 250 274 265  
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4.  COMUNITAT EDUCATIVA I ORGANITZACIÓ DE CENTRE 

4.1.  Equip directiu 

DIRECTOR:   Xavier Favà 

SECRETÀRIA:   Marisol Barbeitos 

CAP D’ESTUDIS:   Valentí Jiménez 

CAP D’ESTUDIS ADJUNT:  Jose Luís Espejo 

CAP D’ESTUDIS D’FP:   Lourdes Vallès 

COORD. PEDAGÒGIC:   Lluís Valls 

ADMINISTRADOR:   Gaspar Viñau 

 

4.2.   Coordinacions (i altres Responsabilitats) 

Coord. 1r ESO:    Judit Roig  

Coord. 2n ESO:   Antònia Toset 

Coord. 3r ESO:   Antònia Garcia 

Coord. 4t ESO:   Cristina Morcillo 

Coord. BATX:   Tomàs Magallón 

Coord. FP:   Bea Morillas 

Coord. Lingüística [CLIC]:   Berta Aymerich 

Coord. Extraescolars:   Irina Gómez 

Coords. Informàtica [TAC]:  Manel Villanueva / Joel Gomà 

Coord. Prev. Riscos laborals: Javi Monterroso 

Resp. FP Dual:   Pilar Moraleda 

Resp. Biblioteca:   Rafa Rodríguez 

Resp. Mediació i Conv.:   Marta Soler 

Resp. Pàgina WEB:    Ricard Pros 

Resp. Moodle:    Gerard Palà 

Resp. Xarxes Socials:    Marisol Barbeitos   

Resp. Proj. Pla d’Esport:   Bernat Colomer 

Resp. Projecte TEU:   Sandra Palol 

Resp. Projecte Trail:   Biel Ferriol 

Resp. Projecte Supera’t   Joan Mompó 
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4.3.   Caps de Departament 

C. SOCIALS i HUMANITATS:  Rafa Rodríguez 

CIÈNCIES i MATEMÀTIQUES:  Teresa Llorens 

LLENGUA i LITERATURA:  Montse Zapata 

LLENGÜES ESTRANGERES:  Montse Bach 

ORIENTACIÓ i DIVERSITAT:  Jesús Segura 

EXPRESSIÓ i TECNOLOGIA:  Teo Jordà 

INFORMÀTICA:  Gerard Palà 

ADMINISTRACIÓ i EMPRESA:  Pilar Moraleda 

EDUCACIÓ FÍSICA i ESPORT:  Bernat Colomer 

 

4.4.  Tutories (i Cotutories) 

4.4.1. ESO  

E1A:   Berta Aymerich 

E1B:   J.A. Torres  

E1C / E1D: Mireia Pacheco / Judit Roig 

E2A: Antònia Toset i Montse Gonell 

E2B:   Raquel Bodas i Emma Marcos 

E3A: Àlex Miralles 

E3B:   Antònia Garcia 

E4A:   Cristina Morcillo 

E4B:   Montse Bach  

A. de Millora: Jesús Segura 

A. Oberta J. L. Espejo 

A. d’Acollida: Mayte Martínez 

4.4.2. BATXILLERAT  

B1A:  Tomàs Magallon  

B1B:   Jordi Buch 

B2A: Teresa Llorens 

B2B: Amabel Gálvez 

4.4.3. FP (CF, PFI i CAS)  

CFGM Cafemn A:   Mireia Sánchez 

CFGM Cafemn B: Toni Expósito 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Daniel Blanxart i Pedrals                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

 
 

PGAC 2016-17      

 

14 

 

CFGM GA 2:  Laura Romero 

CFGM Smix 1A:   Ricard Pros 

CFGM Smix 1B:   Albert Escribà 

CFGM Smix 2A: Rosa M. Pladellorens 

CFGM Smix 2B: Imma Gargallo  

CAS: Mar Salán 

CFGS AiF 1: Montse Bonet 

CFGS AiF 2: Alícia Quintana 

Manteniment Ignasi Artigas i Marc Font 

Comerç David Pedra i Antònia Salazar 

 

4.5.   PAS [Personal d’Administració i Serveis] 

  CONSERGERIA:     Dolores Cano / Juan C. Fernández / Núria Guillén  

  SECRETARIA:     Rosa Pascual / Roser Bernades 

  TIS [Tècnica d’Inserció Social]:  Lucía Jiménez 

 

4.6.   Consell Escolar 

DIRECTOR:    Xavier Favà 

SECRETÀRIA:    Marisol Barbeitos 

CAP D’ESTUDIS:    Valentí Jimenez 

REPRESENTANT AJUNTAMENT:   Susanna Yáñez 

REPRESENTANT PAS:    Rosa Pascual 

REPRESENTANT A.M.P.A.:  Yolanda López 

REPRESENTANT PARES I MARES: [Pendent] 

REPRESENTANT PARES I MARES: Dolors González 

REPRESENTANT PROFESSORAT:  Lourdes Vallès 

REPRESENTANT PROFESSORAT:  Antònia Garcia 

REPRESENTANT PROFESSORAT:  Lluís Valls 

REPRESENTANT PROFESSORAT:  Rafa Rodríguez 

REPRESENTANT PROFESSORAT:  Mireia Pacheco 

REPRESENTANT PROFESSORAT:  Antònia Toset 

REPRESENTANT ALUMNAT:  [Pendent] 

REPRESENTANT ALUMNAT:   [Pendent] 

REPRESENTANT ALUMNAT:  [Pendent] 
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4.7.   AMPA [Associació de Mares i Pares d’Alumnes] 

 PRESIDENTA:  Dolors González  

 VICEPRESIDENTA: Cristina Costa 

 SECRETÀRIA:   Yolanda López 

 TRESORERA:  Montse Gil 

 VOCALS:  Gemma Cases, Susana Sotillo, Mónica Martínez, Sónia Záforas, 

Marga Betancourt, Pili Quintana, M. Carmen Molina. 

 

4.8.   Consells i Comissions 

4.8.1. Consell de Direcció i Consell Didàctic (aquest segon és una versió reduïda de l’anterior, on 

només es convoca al Director i als 9 Caps de Dpt.). Els membres del Consell de Direcció són:  

- Equip directiu 

- Caps dels Dpts. didàctics 

- Coordinadors de nivell 

- Altres Coord. (o Responsables), si s’escau 

4.8.2. Comissió Social i Comissió de Diversitat. Malgrat tenir funcions diferenciades, a la pràctica 

convoquen gairebé els mateixos membres: 

- Director (o Coordinador Pedagògic) 

- Coordinadors de nivell 

- Mestre de Pedagogia Terapèutica 

- Tutor d’Aula Oberta 

- Tutora d’Aula d’Acollida 

- Educadors Socials (municipals) 

 - Professional(s) de l’EAP 

4.8.3. Comissió TAC: 

- 1 membre de l’Equip directiu 

 - Coord. TAC 

 - Cap del Dpt. d’Informàtica 

 - 3 membres dels Dpts. didàctics 

4.8.4. Comissió Mercè Mercader: 

   - Coord. d’Extraescolars 

   - Coord. Pedagògica 

   - Coordinadors/-es de nivell  

   - 2/3 membres de l’AMPA 
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   - 2/3 membres del Consell de Delegats/-ades (de l’alumnat) 

4.8.5. Consell de Delegats/-ades: 

El 30 de setembre es va realitzar l’elecció del delegat/-ada de cada tutoria i, a finals d’octubre,  es 

reunirà per primer cop el Consell de Delegats/-ades. La reunió es durà a terme mensualment, els 

dimecres a les 11:00h, per a l’alumnat de matí, i a les 18:00h, per a l’alumnat de tarda. 

 

4.9.   Altres dades estadístiques de Centre 

- Docents: 59 (dels quals 5 tenen jornada parcial) 

- PAS: 5 (+ ½ TIS) 

- Grups d’ESO: 9  

- Grups de BATX: 4     

- Grups de CFGM: 7 

- Grups de CFGS: 2 

- Grups de CAS: 1 

- Grups de PFI: 2 
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5.  MARC HORARI I CALENDARI ANUAL 

 

5.1.  Marc horari del Centre 

* Alumnat (matí): ESO, BAT, Cafemn i PFI Manteniment: 

Dilluns-divendres:  8:00-14:30   Esbarjo:   11:00-11:30 

* Alumnat (matí): PFI Comerç [NEE]: 

Dilluns-divendres:  8:00-13:30   Esbarjo:   11:00-11:30 

* Alumnat (tarda): SMiX, GA i AiF: 

Dilluns-divendres:  15:00/16:00-21:20  Esbarjo:   18:00-18:20 

* Alumnat (tarda): CAS: 

Dilluns-dijous:  15:00/16:00-21:20  Esbarjo:   18:00-18:20 

* Professorat: 

Dilluns-divendres:  8:00-21:20 

* Consergeria: 

Dilluns-divendres:  7:30-21:30 

* Secretaria: 

Dilluns-divendres:  10:00-14:00 / Dimarts, dijous i divendres:  17:00-19:00 

 

5.2.  Calendari de Reunions (amb data fixa) 

  R. Equip directiu:   dilluns, de 11:30 a 12:30 (setmanal). 

  Consell Escolar:   dilluns, de 18:00 a 19:00. 

  R. Dpts./Consell Didàctic:  dilluns, de 15:00 a 16:00 (setmanal). 

  Comissió de Diversitat:  dimecres, de 11:30 a 12:30. 

  Comissió Social:   dimecres, de 11:30 a 12:30. 

  R. Equips docents:   dilluns, de 16:00 a 17:00 (setmanal). 

  R. Coord. Nivell:  dijous, de 10:00 a 11:00 (setmanal). 

  R. Tutors:   setmanal, amb una hora diferent per a cada nivell. 

  Com. TAC/Com. MMercader:   dimarts, de 16:00 a 17:00.  

  Consell de Delegats/-ades: dijous, de 11:00 a 11:30 (matí) / 18:00 a 18:20 (tarda). 

 

5.3.  Presentació del curs i Reunions inicials amb les famílies  

− Presentacions ESO, Batxillerat i PFI:  12 de setembre de 2016 (matí) 

− Presentacions CFGM Cafemn:   12 de setembre de 2016 (matí ) 
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− Presentacions CFGM (SMiX i GA):  12 de setembre de 2016 (tarda) 

− Presentacions CFGS (AiF) i CAS:   19 de setembre de 2016 (tarda) 

 

− Reunions ESO 1 i ESO 2:   26/09/2016  

− Reunions ESO 3 i ESO 4:   03/10/2016  

− Reunions BAT 1 i BAT 2:    03/10/2016 

− Reunions CFGM (SMiX i Cafemn): 26/09/2016  

− CFGM GA:    03/10/2016 

 

5.4.  Avaluacions: Inicial, 1r, 2n i 3r Tr., final i extraordinària. Lliurament de butlletins de notes 

� Avaluacions inicials:   28/10/2016 

� Avaluacions 1r trimestre:  05/12/16 i 12/12/2016 

� Avaluacions 2n trimestre:  27/03/17 i 03/04/2017 

� Avaluacions 3r trimestre:  01/06/2017 

� Avaluacions Finals:   19/06/2017 

� Avaluacions Extraordinàries:  Principis de setembre de 2017 

 

Lliurament dels butlletins de qualificacions:   

− 1r Trim:   22/12/2016 

− 2n Trim:   24/03/2017 

− 3r Trim:    09/06/2017 

− Final de curs:  21/06/2017 

− Extraordinària:   Setembre de 2017 

  

5.5.  Proves externes d’avaluació 

− ESO 1 Proves d’avaluació inicial :  13/09/2016 

− ESO 4 Proves de Competències:  Febrer de 2017  

− BAT 2  PAU [Selectivitat]:  Mitjan juny 2017 (1a conv.);  principis setembre 2017 (2a conv.) 

 

5.6.  Festius de lliure disposició i Festes locals 

   F. de Lliure disposició:  31/10/2016;  09/12/2016;  27/02/2017; 28/04/2017 

Festes locals:       05/06/2017; (ds. 24/06/2017). 
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5.7.  Activitats extraescolars de centre 

− 22/12/2016:   22a Cursa Popular de Nadal i Festa de Nadal   

− 02/04/2017:   3a Trail de les Ermites d’Olesa 

− 21/04/2017:  Certamen literari de Sant Jordi 

− 26/05/2017 [prov.]: XVIè Fòrum Treballs de Recerca  

− 02/06/2017:   Festa fi de curs   

− 20/06/2017:   Sortida fi de curs   

 

5.8.  Activitats i sortides pedagògiques 

Tenint en compte el Pla d’Acció Tutorial, des dels diferents equips docents i departaments didàctics, 

s’organitzaran activitats complementàries i sortides pedagògiques, programades a l’inici de curs. En 

destaquem les principals: 

 

� SORTIDA INICIAL TUTORIA (ESO/Batx.):   24/10/2016 

� SORTIDA TUTORIA 2n TRIMESTRE:     Gener o Febrer de 2017 

� VIATGES FI DE CURS/TREBALL DE SÍNTESI: 

− ESO 1: Treball de Síntesi a Vidreres:    07-09 de juny de 2017 

− ESO 2: Treball de Síntesi a Cala Montjoi:       06-09 de juny de 2017 

− ESO 3: Treball de Síntesi al sud de França:  06-08 de juny de 2017 

− ESO 4: Viatge de fi de curs:    25-29 d’abril de 2017 

 

� Sortides trimestrals CAFEMN:      

−   03/10/16 - 06/10/2016:    Travessa Muntanya 

−   06/03/17 - 24/03/2017:    Hípica 

−   29/05/17 - 02/06/2017:    Crèdit de Síntesi 

 

5.9.  Calendari (mensual) 

A continuació, adjunto un calendari més detallat on es pot visualitzar, mes a mes, les diferents 

activitats programades al llarg del curs:
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6.  DISSENY CURRICULAR DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

 

 

  E
S
O
 
1 

E
S
O
 
2 

E
S
O
 
3 

E
S
O
 
4 

Itineraris ESO 4: 

Itinerari Batx.  
Científic-tecnològic: 

Català 3 3 3 3 − Física i Q. 

Castellà 3 3 3 3 
− Biologia i Geol. 

Anglès 3 4 3 3 
− Francès  
 o Tecnologia 

Matemàtiques 3 4 4 4  
Itinerari Batx. 
Humanístic-social 

Ciències 
Naturals 

3 3 4 - 
− Llatí 

Ciències Socials  3 3 3 3 
− Informàtica 

Educació 
Física 

2 2 2 2 
− Francès 

Música 2 2 - -  
Itinerari CFGM 

Visual i 
Plàstica 

2 - - - o Món Laboral 

Tecnologia   2 2 2 - − Tecnologia 

Religió/ 
Valors ètics 

1 1 1 1 − Francès   
o Visual i Plàstica 

-Informàtica 

Tutoria 1 1 1 1  

Optatives 2 2 4 1  

Itineraris 0 0 0 9  

 
 

 
 

 
 
 
 

TOTAL    30     30 30 30 
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OPTATIVES i TALLERS d’ESO 
 

ESO 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4  

Opt. de centre: 

-Ràdio 

-Reforç d’Anglès 

-Francès oral I 

-Geometria 

-Teatre I 

 

Opt. de centre: 

-Esports 

-Francès oral II 

-Art 

-Teatre II 

 

 

Opt. de centre: 

-Revista 

-Anglès oral  

-Mediació 

-Taller d’APPs 

 

Optatives (2h): 

-Emprenedoria 

-Cultura clàssica 

-Francès  

 

Tallers (1h):  

-Tècniq. de Laboratori 

-Lèxic 

-Fotografia 

-Robòtica 

-Ampliació de Francès 

 
-Les optatives de centre (de 2h) són quadrimestrals, és a dir, només es cursen un parell durant tot un 

curs escolar. En canvi, les matèries optatives de 2h (a 3r) són trimestrals, és a dir, se’n cursen tres 

durant tot el curs escolar. 

-A quart d’ESO també s’oferta una sèrie de 7 optatives (Biologia i Geol., Tecnologia, Informàtica, 

Francès, Visual i Plàstica, Física i Q., i Llatí), de les quals cada alumne ha d’escollir franges de 3 

matèries. En els casos de Tecnologia i d’Informàtica es fa un currículum parcialment diferenciat, 

tenint en compte aquell alumnat que vol fer Batxillerat, o bé aquell que vol fer un CF (o, fins i tot, 

integrar-se directament al món laboral). 

-Durant la segona setmana del mes de juny, es realitzarà de forma interdisciplinària, el Treball de 

Síntesi a 1r, 2n, i 3r d’ESO i el Projecte de Recerca a 4t d’ESO [vg. també l’apartat 6.2].  
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6.1.  ESO: Matèries comunes, optatives i desdoblaments (Detall).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Daniel Blanxart i Pedrals                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

 
 

PGAC 2016-17      

 

33 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Daniel Blanxart i Pedrals                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

 
 

PGAC 2016-17      

 

34 

 

6.2.  Treball de Síntesi (1r, 2n, 3r) i Projecte de Recerca (4t) 

- El Treball de Síntesi (1r, 2n, 3r d’ESO) s’organitza de manera intensiva, durant el mes de juny i de 

forma presencial al centre; o mitjançant els viatges de Treball de Síntesi que es realitzen durant el 

mateix període. És format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i aprenentatge que impliquen 

una feina interdisciplinària que afavoreix la integració dels coneixements i del treball en equip per 

part de l’alumnat. Durant el treball de síntesi l’alumne ha de demostrar prou capacitat d’autonomia 

en l’organització del seu treball individual i també de cooperació i col·laboració en el treball en equip. 

Alhora, es posen en acció les competències comunicativa lingüística i audiovisual (amb la presentació 

escrita del treball i l’exposició oral), la competència en el tractament de la informació i la 

competència digital (amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats) i la competència social 

i ciutadana (participació, responsabilitat, presa de decisions i capacitat de diàleg en el treball en 

equip). 

El professorat  programarà un seguit d’activitats interdisciplinàries relacionades amb diferents 

matèries del currículum significatives per al tema que es treballarà dins un tot coherent, que es 

reflectirà en el Dossier Treball de Síntesi.  

 

- El Projecte de recerca (4t d’ESO) s’organitza de manera intensiva, durant el mes de juny. L’objectiu 

és contribuir al desenvolupament de les competències bàsiques de l’ESO i, especialment, de la 

competència d’aprendre a aprendre i de la competència d’autonomia i iniciativa personal. El projecte 

està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat, entorn 

d’un tema escollit i acotat, i sota el guiatge del professorat. Al llarg del projecte, l’alumne ha de 

demostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del treball individual; i també 

responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú. El Dossier 

Projecte de Recerca consta d’una sèrie de tasques sobre les quals l’alumnat, en grups reduïts, ha de 

plantejar una hipòtesi o objectiu, planificar el mètode de resolució, integrar informació procedent de 

diverses fonts i, finalment, arribar a unes conclusions argumentades per mitjà d’un informe escrit i 

una breu exposició oral. Aquestes situacions inicials proposades als alumnes tenen un caràcter 

transversal.  
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7.  DISSENY CURRICULAR DEL BATXILLERAT 

 
Opcions curriuclars del 1r de Batxillerat 

 
 

 
 
 

MATÈRIES COMUNES 

− LLENGUA ESTRANGERA I: ANGLÈS 

− LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA I 

− LLENGUA CATALANA I LITERATURA I 

− FILOSOFIA I CIUTADANIA 

− CULTURA CIENTÍFICA 

− EDUCACIÓ FÍSICA 

− TUTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÈRIES DE 

MODALITAT I 

ESPECÍFIQUES 

 

 

 

CIENTÍFIC - 

TECNOLÒGIC 

(C-T) 

- Comuna d’opció:  

- MATEMÀTIQUES I 

MODALITAT: [escollir-ne 2] 

− QUÍMICA I 

− BIOLOGIA I 

− TECNOLOGIA 

ESPECÍFIQUES: [escollir-ne 1] 

− FÍSICA I 

− CULT. AUDIOV.  (o FRANCÈS I) + PSICOLOGIA I 

− CULT. AUDIOV.  (o FRANCÈS I) + RELIGIÓ 

 

 

 

HUMANÍSTIC 

(H) 

− Comuna d’opció:  

− LLATÍ  I 

MODALITAT:  

− LITERATURAUNIVERSAL 

− LITERATURA CATALANA 

ESPECÍFIQUES: [escollir-ne 1] 

− CULT. AUDIOV.  (o FRANCÈS I) + PSICOLOGIA I 

− CULT. AUDIOV.  (o FRANCÈS I) + RELIGIÓ 

 

 

SOCIAL 

(S) 

− Comuna d’opció:  

− MATEMÀTIQUES CCSS I 

MODALITAT:  

− ECONOMIA DE L’EMPRESA I 

− HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

ESPECÍFIQUES: [escollir-ne 1] 

− CULT. AUDIOV.  (o FRANCÈS I) + PSICOLOGIA I 

− CULT. AUDIOV.  (o FRANCÈS I) + RELIGIÓ 
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Opcions curriuclars del 2n de Batxillerat 
 

 

 
 
 

MATÈRIES COMUNES 

− LLENGUA ESTRANGERA II: ANGLÈS 

− LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA II 

− LLENGUA CATALANA I LITERATURA II 

− HISTÒRIA 

− Hª DE LA FILOSOFIA 

− TREBALL DE RECERCA 

− TUTORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATÈRIES DE 

MODALITAT I 

OPTATIVES 

 

 

 

CIENTÍFIC - 

TECNOLÒGIC 

(C-T) 

COMUNA d’opció: 

–MATEMÀTIQUES II  

MODALITAT: [escollir-ne 2] 

− QUÍMICA II 

− BIOLOGIA II 

− DIBUIX TÈCNIC 

OPTATIVES: [escollir-ne 1] 

− FÍSICA II 

− COMENTARI TEXT + CULT. AUDIOVISUAL  

− COMENTARI TEXT + FRANCÈS II 

 

 

 

HUMANÍSTIC 

(H) 

COMUNA d’opció: 

–LLATÍ II  

MODALITAT: 

− HISTÒRIA DE L’ART 

− LITERATURA CASTELLANA 

OPTATIVES: [escollir-ne 1] 

− COMENTARI TEXT + CULT. AUDIOVISUAL  

− COMENTARI TEXT + FRANCÈS II 

 

 

SOCIAL 

(S) 

COMUNA d’opció: 

–MATEMÀTIQUES CCSS II  

MODALITAT: 

− GEOGRAFIA 

− ECONOMIA DE L’EMPRESA II  

OPTATIVES: [escollir-ne 1] 

− COMENTARI TEXT + CULT. AUDIOVISUAL  

− COMENTARI TEXT + FRANCÈS II 

 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Daniel Blanxart i Pedrals                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

 
 

PGAC 2016-17      

 

37 

 

7.1.  Batxillerat Científic-Tecnològic: matèries comunes i matèries específiques (Detall) 
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7.2.  Batxillerat Humanístic i Social: matèries comunes i matèries específiques (Detall) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Daniel Blanxart i Pedrals                                                                                           

                                                                                                                                                                                 

 
 

PGAC 2016-17      

 

39 

 

7.3.  Treballs de Recerca 

- Tal com recull la normativa, al nostre Institut, el treball de recerca té caràcter individual. En els 

casos en què alguna de les seves parts requereix, per la pròpia dinàmica de la recerca, un treball de 

grup, el deixem fer en grups reduïts, d’entre dos i quatre alumnes. En aquests casos és 

imprescindible que el tutor asseguri,  en fer el seguiment del treball, que cadascun dels membres del 

grup assoleix els diversos objectius plantejats. S’ha de fer una avaluació individual de cada alumne. 

En particular, el dossier del treball, i la presentació que se’n faci, han de ser individuals.  

- Al treball de recerca, considerem essencials les fases següents:  

•  elecció del tema i de la qüestió que es vol investigar,  

•  planificació de la recerca,  

•  recerca i processament d’informació,  

•  síntesi de la investigació i explicació dels resultats,  

•  presentació de l’informe: redacció del treball i exposició oral.  

- Durant les diverses fases de realització del treball de recerca, l’alumnat és assessorat i supervisat 

pel seu tutor/-a del treball de recerca. A més de l’orientació sobre les tècniques habituals emprades 

en qualsevol recerca, els tutors del treball vetllen perquè l’alumnat faci les  tasques amb regularitat, 

utilitzi escaientment les fonts d’informació, faci una correcta selecció de la informació i estructuri 

adequadament la presentació final. Per tot això, es realitzaran entrevistes periòdiques per tal de fer 

el seguiment del treball, i establir noves  fites per a les pròximes trobades. El  tutor/-a del  treball de 

recerca serà present en totes les fases abans esmentades.   

- La llengua vehicular de l’ensenyament al Centre és el català i, per tant, el gruix de treballs 

presentats (amb les lògiques excepcions dels treballs sobre Llengua castellana, i sobre Anglès o 

Francès) seran redactats i exposats en aquesta llengua. Quan calgui fer una excepció sobre la llengua 

(oral o escrita) del Treball, l’alumnat s’adreçarà al Cap d’estudis, per tal que l’autoritzi l’ús d’una altra 

llengua vehicular diferent del català. 
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8.  DISSENY CURRICULAR DELS CICLES FORMATIUS (I DELS PFI) 

8.1.  CFGM Conducció d’Activitats Físico-Esportives en el Medi Natural (Cafemn)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.  CFGM: Gestió Administrativa (2n) 
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8.3.  CFGM: Sistemes Microinformàtics i Xarxes (1r i 2n) 
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8.4. Curs  de preparació per a l’accés als cicles de grau superior (CAS)   
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8.5.  CFGS: Administració i Finances (1r i 2n)   
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8.6.  PFI: Manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8.7.  PFI: Comerç i atenció al públic (alumnat NEE derivades de discapacitat). 
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8.8.  Formació en Centres de Treball (FCT)   

      

- Enguany, sense perdre de vista els objectius que fixa l’Administració per als criteris de les pràctiques 

a empreses, contiuarem el programa de col·laboració en l’àmbit de les escoles municipals. 

L’experiència en qüestió consisteix en ofertar a la resta de centres d’Olesa de M. la possibilitat que 

alguns dels nostres alumnes facin les seves pràctiques de formació amb ells. Això seria vàlid, 

sobretot, per al nostre CFGM d’Informàtica. Diversos centres escolars ens han plantejat aquesta 

possibilitat ja que tenen necessitats justament en els serveis informàtics. És a dir, veuen amb molt 

bons ulls que algun dels nostres alumnes puguin fer la seva formació laboral resolent les múltiples 

dificultats que plantegen els cada dia més sofisticats sistemes informàtics del centres. Naturalment 

aquests centres escolars seguiran tots els protocols que demanen aquestes pràctiques reglades de la 

Formació Professional. De fet, l’experiència ha funcionat i serveix també com a demostració del bon 

nivell dels nostres Cicles F., a les diferents escoles de la població. Aquest darrer curs també hem 

ampliat aquest servei a algun institut de la rodalia, com Esparreguera. Si es pot (i, a més, afavorim 

així alumnat nostre que resideix a les poblacions veïnes), seguirem mantenint aquests convenis amb 

altres instituts de secundària. 

- També seguirem consolidant les FCT del PFI de Comerç [NEE]. De fet, el curs passat va anar millor 

que l’anterior, i alguns dels centres privats de treball volen repetir l’experiència, un any més (amb 

l’alumnat discapacitat). La millora s’explica probablement per una millor informació a les empreses 

privades, per tal que siguin ben conscients de les peculiaritats d’aquest alumnat. 
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9.   PROJECTES EDUCATIUS.   

El nostre Projecte Educatiu de Centre fomenta, entre altres, els següents projectes educatius. (Per a 

més informació sobre un projecte en particular, consulteu el capítol 9 del PEC): 

� “Biblioteca d’aula” 

� “Biblioteca de centre” 

�  “També llegeixo a les vacances” 

� “Compartim converses” 

�  “Cartes viatgeres!”  

� “Intercanvi epistolar amb el Collège de l’Arc” 

� Projecte TEU 

� Revista Cavall Blanxart 

� Servei de Mediació 

� Empresa Simulada 

� Proj. Pla d’Esport 

� Projecte Supera’t 

� “Jo també reciclo, i tu?“ 

� “Cara neta” 

� Taller de Teatre (I i II) 

� Taller de Ràdio 
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10.  ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Els principis que regeixen el Projecte Educatiu de Centre i el Pla d’Atenció a la Diversitat són els de 

l'educació inclusiva i la coeducació. L'atenció a les necessitats educatives de tot l’alumnat es planteja 

des de la perspectiva global del centre i des de la participació prioritària de l’alumnat en entorns 

ordinaris.  

A continuació, detallem les dues comissions escolars més importants pel que fa a la gestió de la 

Diversitat: la Comissió de Diversitat i la Comissió Social. (Podeu veure la composició dels membres en 

l’apartat 4.8). 

 

10.1.  Comissió de Diversitat 

 A fi de planificar, promoure i fer el seguiment d'actuacions que es duguin a terme per atendre la 

diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Correspon a la comissió la concreció de criteris i 

prioritats per a l’atenció a la diversitat de l’alumnat, el seguiment de l’evolució de l’alumnat amb 

necessitats educatives especials i específiques i la proposta, si escau, dels plans individualitzats [PI], i 

a l’equip directiu la concreció de l’organització, ajustament i seguiment  dels  recursos  de  què  

disposa  el  centre i  de  les  mesures adoptades.  

 

10.2.   Comissió  Social 

L’objectiu principal de la Comissió Social és la prevenció, detecció i la derivació als serveis socials de 

l’alumnat en possible situació de risc social i/o SCD (Situació socio-Cultural Desfavorida). Aquesta 

comissió serveix d’enllaç entre l’institut  i els serveis socials de l’ajuntament d’Olesa.  

 

10.3.   Mesures d’atenció a la diversitat 

D’acord amb els documents sobre el tractament de la diversitat al Centre, l’Institut contempla 

diverses mesures de tipus organitzatiu, i disposa de diferents recursos humans i materials. Podeu 

trobar informació complementària d’aquests recursos al PEC (apartat 12.4) en vigor. Tot seguit, els 

exposem de forma esquemàtica: 
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 Recursos organitzatius 

 1
r
 
E
S
O 

2
n
 
E
S
O 

3
r
 
E
S
O 

4
t
 
E
S
O 

B
a
t
x 

C
F 

C
A
S 

P
F
I 

Desdoblaments  X X X X X X  X 

Agrupaments 

flexibles 

X        

Atenció 

individualitzada 

X X X X X X X X 

Optatives de Centre 

[Tallers] 

X X X X     

Suports externs  

(Regidories, etc.) 

X X X X     

Optatives     X X X  X  

Suport tutorial X X X X X X X X 

Cotutories X X      X 

Aula de Millora  X       

Aula d’Acollida X X X X     

Aula Oberta  
 X X X     

Nombre reduït de 

professorat  

X X     X X 
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11.  CONVIVÈNCIA 

Els nostres objectius són els següents: 

− Promoure el respecte cap a tots els membres de la comunitat educativa. 

− Promoure el compliment dels acords establerts a la Carta de Compromís. 

− Fomentar el Servei de Mediació del centre.  

− Promoure el respecte per la diversitat d’opinions, de cultures, de característiques individuals, etc.  

− Fomentar l’ús d’unes actituds (i d’un llenguatge) no sexista, ni discriminatori.  

− Fomentar la coneixença de tots els membres de la comunitat educativa, facilitant així la convivència 

en el centre.  

− Revisar anualment les NOFC, per tal d’adaptar-nos a les demandes de la normativa vigent 

(actualitzada anualment als “Documents per a l’organització i la gestió dels centres”), i per tal de 

respondre a les noves necessitats de la Comunitat educativa. 

 

11.1.  Carta de Compromís Educatiu [CdCE] 

La nostra Carta de Compromís Educatiu és un document funcional, que facilita la cooperació entre les 

famílies i el centre educatiu. Aquesta carta expressa els compromisos, signats tant per part de la 

família com per part del Centre. Aquests compromisos s’hauran de complir i respectar al llarg del 

curs. L’objectiu de la Carta és garantir la cooperació entre les respectives accions educatives (la de la 

Família i la del Centre), en un entorn de convivència, respecte i responsabilitat.  

L’actual Projecte de Direcció [PdD] ja preveu un indicador per valorar el grau d’acompliment, per part 

del Centre (tutors/-es, Equip directiu, etc.), d’aquests compromisos. 

A continuació, enumerem els compromisos que la vigent CdCE recull “per part del Centre”:  

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de 

l’alumne/-a.  

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne/-a en l’àmbit escolar.  

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumnat.  

4. Informar la família del projecte educatiu i de les Normes d’Organització i Funcionament del 

Centre [NOFC].  

5. Informar la família i l’alumne/-a dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment 

acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les 

avaluacions. 
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6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les 

necessitats específiques dels alumnes i mantenir-ne informades les famílies.  

7. Mantenir comunicació regular amb les famílies per informar-les de l’evolució acadèmica i 

personal dels fills i filles.  

8. Comunicar a la família les absències no justificades al Centre, de l’alumne, i qualsevol altra 

circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.  

9. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la 

família.  

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el 

contingut. 

 

11.2. Servei de Mediació 

El nostre Centre disposa d’un Servei de Mediació, tutoritzat per una professora del Centre (amb 

dedicació horària: dilluns de 11:30 a 12:30). 

En aquest Servei que, als darrers anys ha estat fent una mitjana de 8 o 10 mediacions, hi participen 

també diversos alumnes que actuen com a mediadors ‘entre iguals’. Aquesta tasca la pot realitzar 

aquell alumnat voluntari que ho sol·liciti i que, prèviament, hagi fet una assignatura optativa 

anomenada Taller de Mediació que, el nostre Centre imparteix entre les optatives del Currículum de 

tercer d’ESO. 

De cara al curs actual i als propvinents, l’objectiu és mantenir el nombre de mediacions, com a 

mètode molt efectiu (segons la nostra experiència) de resoldre conflictes entre l’alumnat. 
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12.  PLA DE FORMACIÓ DE CENTRE 

-Segons les indicacions dels Serveis Territorials, degut a la situació econòmica excepcional què vivim, 

les activitats de formació del curs 2016-17 s'hauran de fer, majoritàriament, sense cost econòmic 

associat. En conseqüència, fomentarem la formació interna entre el propi professorat del centre 

prioritzant, entre d’altres, la formació avançada en les TAC i en l’acció tutorial.  

-El curs passat, el CRP deMartorell ens va oferir dues sessions sobre els usos didàctics dels fulls de 

càlcul, que vam realitzar al de novembre de 2015. De tota manera, enguany no preveiem repetir 

l’experiència ja que l’hem feta dos cursos seguits. Les novetats d’enguany seran una formació no 

reglada sobre Primers auxilis mèdics, anomenada ‘Suport vital bàsic’, per a tot el personal del Centre 

interessat (docents i PAS). I una formació sobre la Prevenció de delictes a Internet (impartida pels 

Mossos), amb dues sessions: una per als docents i una altra per als pares interessats. 

-D’altra banda, la Comissió TAC també realitzarà formació (no reglada encara), per tal de millorar les 

capacitats de la resta del Professorat a l’hora d’utilitzar diversos recursos digitals. Concretament, hi 

haurà sessions de formació sobre la Plataforma digital i sobre l’espai Moodle del centre, entre 

d’altres; tal com ja es va fer el curs passat.  

-Enguany també comptem que el programa de Formació Permanent de Zona [FPZ] torni a formalitzar 

un Seminari sobre la Coordinació Primària-Secundària, compartit per les diferents escoles i instituts 

públics d’Olesa de M. En aquesta formació hi participaran el nostre Caps d’Estudis, el Coordinador 

Pedagògic i la Coordinadora de 1r d’ESO. 
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13.  TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT: BLANXART 3.0 

El projecte Blanxart 3.0 persegueix els següents objectius pel que fa a les tecnologies de 

l’Aprenentatge del coneixement:  

- Fomentar la investigació docent, i elaborar nous materials i recursos en format digital per part del 

professorat. 

- Fomentar la utilització dels recursos disponibles a la xarxa. I millorar la capacitat informàtica del 

Centre, (tenint en compte, sobretot, l’augment en l’alumnat del Cicle Mitjà d’Informàtica). 

- Potenciar els blogs i les webs personals a l’hora de treballar les diverses matèries (especialment en 

l’àmbit dels idiomes estrangers). 

- Actualitzar i modificar (si s’escau) el Pla TAC de centre, al voltant de la Comissió TAC.  

 

13.1.  Plataforma digital 

El nostre centre fa servir una plataforma digital proveïda per l’empresa  VPC Matic. Aquesta 

plataforma és gestionada i actualitzada constantment per dos membres de la Comissió TAC del 

Centre, els quals valoren positivament el servei d’assistència i les prestacions del producte. 

De fet, les prestacions que el centre pretén oferir s’han anat  assolint gradualment amb uns resultats 

prou satisfactoris. Estem parlant, en realitat,  de la consecució de dos objectius: 

- Eina de control d’assistència i de possibles incidències (de l’alumnat). 

- Mitjà de comunicació constant amb les famílies, amb informació acadèmica rellevant. 

 

13.2.  Pàgina WEB i Moodle 

Tenim una pàgina web a l’adreça www.insdanielblanxart.cat. I el nostre objectiu és que estigui 

permanentment actualitzada i que serveixi per informar, tant a la comunitat escolar, com als 

potencials visitants que vulguin tenir més informació del nostre Centre. Per tal d’assolir l’objectiu, ja 

fa anys que un professor del Departament d’ Informàtica té un parell d’hores no lectives a la setmana 

per poder fer aquesta tasca. El curs passat vam afegir dues hores no lectives més, per tal que un altre 

professor d’aquest Departament pugués gestionar el funcionament del Moodle: contrassenyes, 

incidències, etc. Els resultats d’aquestes dedicacions són del tot satisfactoris. 
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D’altra banda, al nostre centre concebem el moodle com un espai de trobada i comunicació a la xarxa 

on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquesta plataforma presenta tot un seguit de 

funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada: 

• Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria... 

• Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, 

presentacions...) i  activitats diverses. 

• Funcionalitats d’organització ́ i gestió: calendari, agenda, tauler de notícies... En aquest grup convé 

destacar les funcionalitats directament relacionades amb el seguiment i l’avaluació de l’alumnat, per 

exemple, els informes d’activitat o les taules de qualificacions. 

 

13.3.  Xarxes socials: Facebook i Twitter 

Des del fa uns anys disposem al Centre d’un Facebook i d’un Twitters propis. Actualment les Xarxes 

socials estan gestionades per un membre de l’Equip directiu. I podem dir que el nostre d’entrades i 

de comentaris manté una constant progressió a l’alça. Aquest curs està prevista la implementació 

d’Instagram, per promocionar i informar de forma més visual sobre el nostre Institut. 
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14.  RELACIONS AMB L’ENTORN 

14.1.  Coordinació primària-secundària 

Amb la finalitat de garantir una adequada transició de l’alumnat entre l'etapa d'educació primària i la 

d'educació secundària obligatòria, els instituts i les escoles de primària del municipi realitzarem 

sessions de coordinació necessàries per tal d'assegurar la continuïtat i la coherència del procés 

educatiu i de l'itinerari formatiu de l'alumne/-a, acordant criteris d'actuació comuns i compartits. En 

la informació de traspàs al centre de secundària també s'inclourà la relació de les activitats de reforç 

d'estiu que es tindran en compte en l'avaluació inicial de 1r d'ESO. 

En particular, es realitzen les reunions i activitats següents: 

� Traspàs d’informació primària-secundària:  juny 2016 

� Proves inicials ESO 1 (Català, Castellà, Matemàtiques, Anglès): setembre de 2016 

� Retorn d’informació (adaptació a l’institut i resultats proves inicials): novembre 2016 

� Visita de les escoles públiques de primària al Blanxart, durant el període de 

prematriculació: Febrer 2017. 

� Documentació compartida mitjançant el recurs de Google Docs. 

� Altres reunions, a proposta de la Inspecció educativa. 

 

14.2.  Comunicació amb les famílies 

-La implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills és imprescindible per 

assolir l'èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l'alumne. Els butlletins de 

qualificacions són un element habitual de comunicació entre les famílies i l’institut. En els butlletins, 

els resultats quantitatius de l'avaluació aniran acompanyats d’orientacions qualitatives que permetin 

a les famílies i als alumnes trobar estratègies per aconseguir millorar-ne els aprenentatges. I, 

finalment, també es durant a terme entrevistes individualitzades per part dels tutors de l’alumnat i 

de les seves famílies, sempre que sigui necessari.  

-En conseqüència, l’equip directiu contempla les següents línies d'intervenció: 

� acollida a les famílies,  

� carta de compromís educatiu,  

� informació i comunicació, mitjançant reunions, entrevistes individualitzades i lliurament 

dels butlletins de qualificacions. 

� participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament i les activitats del centre, 
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� participació de l’associació de mares i pares (AMPA) en el Projecte educatiu i en el 

funcionament del centre, tot garantint la necessària comunicació amb l’Equip directiu. 

 -Aquestes línies d’intervenció es concretaran en les següents actuacions:  

� Reunió d’acollida de les famílies. Projecció i lliurament del Dossier de Centre: Octubre 2016. 

� Reunió amb les famílies absents a la reunió d’acollida: 1r trimestre del curs.  

� Horari d’atenció a les famílies, per part dels tutors (i dels coord. de nivell): 1 hora setmanal.   

� Lliurament (trimestral) dels butlletins de notes. 

� Altres reunions: 

− Una entrevista individualitzada durant el 2n trimestre, i una altra durant el 3r.  

− Segons el criteri del tutor/-a, o a petició de la família corresponent.  

− Canvi d’impressions després de cada avaluació: presencialment o telefònicament.  

 

14.3.  Equip d’Assessorament Psicopedagògic [EAP] 

Per tal de garantir un seguiment de qualitat de l’alumnat amb necessitats educatives especials o 

específiques, el professional de l’EAP de referència participarà de la Comissió de Diversitat.  

A més a més, aquest professional també romandrà al centre unes hores fixes setmanals, tots els 

dimecres, per tal de poder facilitar-ne el seguiment.  

 

14.4.  Ajuntament: Serveis Socials, Transició Escola-Treball, Xarxa Infància-Adolescència... 

Durant el curs es realitzaran diverses reunions entre els diferents responsables de l’institut i les 

regidories de l’ajuntament del municipi; com ara amb Serveis Socials, amb Promoció Econòmica pel 

seu Programa de Transició Escola-Treball (TET), amb l’alcaldia per diversos convenis de col·laboració 

com el Projecte TEU, etc.  

Pel que fa als Serveis Socials, per tal de realitzar un seguiment de l’alumnat en possible situació de 

risc social i/o SCD (Situació socio-Cultural Desfavorida), l’educador social de referència participarà de 

la Comissió Social, que es realitzarà quinzenalment, els dimecres a les 11:30.  

La Regidoria d’Ensenyament i la de Promoció Econòmica del municipi fomenta el seguiment de 

l’alumnat que abandona els estudis per motius diversos (absentisme, desmotivació, finalització etapa 

obligatòria), dins el marc del Programa municipal de Transició Escola-Treball (TET), del què l’institut 

en forma part. Durant l’inici de curs, l’institut fa arribar unes dades estadístiques d’aquest alumnat, 

per tal de facilitar el seu seguiment posterior.  
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Des de fa uns anys, l’Ajuntament ha creat un nou servei, anomenat Xarxa Infància-adolescència, que 

vol plantejar els principals problemes dels infants i adolescents, amb una important tasca 

d’informació i assessorament, a l’hora que es mira de trobar solucions integrals des de tots els actors 

implicats (Serveis socials, Equip psicopedagògic, etc.). El nostre Centre forma part d’aquesta Xarxa 

olesana des del moment de la seva creació. 

 

14.5.  Projecte TEU 

El nostre institut i, en particular, part de l’alumnat de l’Aula Oberta, participa del Projecte TEU, 

projecte educatiu de col·laboració entre l’Ajuntament d´Olesa de Montserrat i els Centres Educatius 

de Secundària del municipi, iniciat el curs 2010-11, amb la finalitat principal de facilitar la transició de 

l’alumnat al món laboral i fer-ne un petit tast.  

 

14.6.  Programa Salut-Escola 

En el marc del Programa Salut-Escola, que fomenta la Regidoria de Sanitat del municipi, l’institut rep 

la visita d’una infermera, amb una periodicitat mensual, per atendre diferents consultes per part de 

l’alumnat. Darrerament el programa, gestat per a l’alumnat d’ESO, s’ha estès també al Batxillerat i a 

la FP. Cada dimarts a l’hora del pati, rebrem una infermera del CAP d’Olesa, la qual estarà a 

disposició de l’alumnat per resoldre qualsevol consulta que li puguin fer relacionada amb la seva 

salut. També ofertarà un taller d’Educació sexual (a 3r d’ESO) i un taller de Patologies alimentàries (a 

1r d’ESO). 

 

14.7.  Fòrum Treballs de Recerca 

El nostre institut participa cada curs en el Fòrum de Treballs de Recerca que, habitualment, es realitza 

a finals de maig, a Martorell. Es tracta d’una activitat que, gràcies a la motivació externa, acaba 

servint per millorar els resultats dels treballs de recerca del Centre. 

 

14.8.  Pla d’Entorn  

En acabar el curs anterior, l’Ajuntament d’Olesa (després d’haver-ne parlat amb els SSTT) va proposar 

la participació conjunta, a escoles i instituts del municipi, en un Pla d’Entorn. El nostre Centre va 

respondre positivament, just a l’inici d’aquest curs 2016-17, però encara restem a l’espera de més 

concrecions. 
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15.  GESTIÓ ECONÒMICA I SERVEIS ESCOLARS 

15.1.  Pressupost (orientatiu) per al 2017: 

 

            INGRESSOS DESPESES 

Dpt.  Ensenyament 

(previsió) 

183.000 euros GENERALS Manteniment (*) 158.000 euros 

Altres: aportacions  

o subvencions 

34.000 euros  Formació 

Professional 

  15.000 euros 

   Dpts. Didàctics  1.000 euros 

   Emergències 12.500 euros 

  PROJECTES Digitalització d’Aules  5.500 euros 

   Imatge de Centre  1.000 euros 

TOTAL 217.000 euros   193.000 euros 

*Inclou : llum, gas, neteja , reprografia, contractes de manteniment, etc. 

 

 

15.2.  Menjador escolar 

L’Institut disposava de Servei de Menjador per a tot l’alumnat que ho desitgés, a càrrec de l’empresa 

Cuines TM, sempre que hi hagués un nombre mínim de comensals. Enguany, però, no tenim cap 

alumne que faci servir aquest servei. 

15.3.  AMPA 

El nostre institut disposa d’associació de mares i pares, l’AMPA, que fomenta la participació activa de 

les famílies en la vida del centre. Entre d’altres, l’AMPA facilita a l’alumnat (i a les seves famílies) la 

venda de llibres de text nous, la reutilització de llibres de segona mà, un carnet de soci; així com 

descomptes als seus membres en les sortides pedagògiques (mitjançant aportacions econòmiques). 

També participa de la Comissió Mercè Mercader (centrada en les extraescolars del Centre).   

Atenció al públic de l’AMPA: 

De dilluns a dimecres: 11:00 - 11:30.  

(També algunes tardes, sobretot al mesos de setembre i octubre, per a la venda de llibres als CF). 
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15.4.  Associació Esportiva del Blanxart 

Ja des del curs 2006-2007, existeix al nostre centre l’Associació Esportiva del Blanxart [AEB], que 

fomenta l’associacinisme dels alumnes i promou diverses activitats esportives. Aquest curs, p. ex., 

s’implicarà en les tres Jornades d’atletisme escolar, que organitza el Club d’Atletisme Olesa (durant 

tres diumenges d’octubre), tot fomentant la participació del nostre alumnat. 

També coorganitzarà la 3a Trail de les Ermites d’Olesa, cursa de muntanya que també serveix per a 

fomentar l’esport entre el nostre alumnat (especialment entre el CFGM Cafemn). Aquesta Trail 

també compta amb una cursa infantil oberta a tots els infants de 5 a 12 anys. Igualment col·laborarà, 

organitzativament i crematísticament, en la nostra 22ª Cursa Popular de Nadal, per a tot l’alumnat (i 

personal) del Centre. 

 

15.5.  Biblioteca: programa Biblio XXI 

El programa Biblio XXI, propi del nostre institut, té com a principal objectiu incentivar la lectura de 

tot l’alumnat. Aquest programa es divideix en quatre projectes específics, els quals esdevenen els 

quatre eixos vertebradors del Programa per al foment de la lectura: el Projecte També llegeixo a les 

vacances, el Projecte Biblioteca d’aula i el Projecte Biblioteca del centre, on s’inclou un servei de 

préstec. Els detallem a continuació. 

• També llegeixo a les vacances: la col·laboració entre la biblioteca del nostre centre i la Biblioteca 

Municipal fan possible que durant les vacances, l’alumnat tingui accés a les lectures obligatòries de 

les matèries de català, castellà i anglès, de tots els cursos de l’ESO. 

• Biblioteca d’aula: projecte desenvolupat al primer cicle de l’ESO dins de la matèria de Llengua 

catalana, on l’alumnat pot accedir a diverses lectures dins de l’aula. 

• Biblioteca de centre: la biblioteca del centre ofereix a l’alumnat totes les lectures obligatòries de 

tots els cursos de l’ESO i Batxillerat. L’AMPA fa una donació de part d’aquest llibres. A més a més, i 

gràcies també a l’AMPA, la biblioteca disposa de tots els llibres en paper del Projecte 1x1. 

Aquest programa compta amb l’estreta col·laboració del professorat, de l’ AMPA i de la Biblioteca 

municipal Santa Oliva. 

Horari de la biblioteca: 

De dilluns a divendres:  11:00 - 11:30. Amb un servei de préstec supervisat per professorat del Centre 

(que hi fa guàrdia de Biblioteca). 
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16.  ALTRES INFORMACIONS  

16.1.  Guàrdies del professorat 
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16.2.  Permanència (al Centre) de l’Equip directiu 
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17.  ESPAIS I INSTAL·LACIONS DEL CENTRE 

17.1. Plànol (esquemàtic) de les edificacions del Centre 
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17.2. Plànol de l’edifici principal 
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