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01 Escola
Arquitecte
Gaudí
Ctra. Sànson, 10 · Telèfon 93 666 41 52
http://agora.xtec.cat/ceiparquitectegaudi  
a8026385@xtec.cat

• Pati molt ampli amb pistes poliesportives
• Pati independent per infantil
• Gimnàs
• Sala de psicomotricitat

Projectes
• Projecte musical: Cordes a Primària
• Entrada flexible d’infantil amb famílies
• Ambients per educació infantil
• Apadrinament lector
• Biblioteca escolar
• Projecte plurilingüisme: Tallers en llengua
 anglesa a primària
• Pla català de l’esport
• Pla d’entorn de la ciutat
• Integració de les TAC des d’infantil
• Projecte mediambiental Agenda 21 i Escola verda
• Reutilització de llibres de text “Gaudí és
 compartir”
• Formem part de la Xarxa de Competències
 Bàsiques

Atenció a la diversitat
• Desdoblaments, grups flexibles i atencions
 individualitzades

L’escola té com a principis d’identitat els va-
lors democràtics, el laïcisme, la coeducació, la 
tolerància i el pluralisme. La nostra línia me-
todològica pretén essencialment que l’alumnat 
tingui un paper actiu esdevenint protagonista 
del seu aprenentatge. Treballem per aconse-
guir una escola inclusiva, donant participació a 
tota la comunitat educativa, intentant disminuir 
les barreres en l’aprenentatge de tots els/les 
alumnes i promovent la col·laboració i el treball 
en equip d’alumnes i de mestres. El català és 
la llengua vehicular i d’aprenentatge. L’anglès 
s’introdueix a P5 i el castellà s’imparteix a par-
tir de primer de primària. Som Escola Verda i 
treballem per ser respectuosos amb l’entorn.

Instal·lacions
• Aules de música, informàtica, racons, joc sim-

bòlic i anglès
• Pissarres digitals a les Aules
• Taller de plàstica i experimentació
• Biblioteca
• Dos menjadors
• Aula dormitori per als més menuts/menudes

• Sessions de suport dins i fora de l’aula
• Treball en grups reduïts
• Suport escolar personalitzat
• Estudi assistit
• 1 unitat de suport intensiu per l’educació in-

clusiva

Activitats complementàries
• Sortides pedagògiques
• Activitats educatives complementàries
 organitzades des de l’Ajuntament: natació,
 atletisme, campanya de teatre, música i dansa...
• Jornades culturals
• Taules d’hort escolar
• Activitats intercicles
• Celebracions de festes populars: Castanya-

da, Nadal, Carnaval i Sant Jordi

Activitats extraescolars
Organitzades per l’AMPA, en funció de la 
demanda de les famílies: 
• Activitats esportives, futbol, bàsquet, pati-

natge, gimnàstica rítmica, multiesport...
• Anglès
• Teatre
Així com també activitats dirigides a pares i 
mares
L’AMPA també organitza colònies escolars

Serveis
• Menjador (cuina pròpia)
• Servei d’acollida
• Assessorament psicopedagògic
• Biblioteca (en horari escolar i extraescolar, 

equipada amb recursos multimèdia)

Educació de qualitat i per a tothom

Properament haureu d’inscriure els vostres 
fills i filles en una escola o institut per al curs 
2020-2021. Us fem arribar aquesta publicació 
amb l’objectiu d’oferir a les famílies informació 
d’interès de tots els centres educatius de la 
ciutat: les dades de contacte, la descripció 
dels equipaments i dels serveis i els trets més 
característics i singulars.

L’Ajuntament treballa de manera ferma i 
compromesa per una educació pública de 
qualitat com a factor imprescindible per al 
creixement individual i social dels nostres 
infants i amb la convicció de crear una ciutat 
educadora. Per això es promouen un gran 
ventall d’activitats complementàries i projectes 
transversals de ciutat amb la voluntat que 
Sant Feliu ofereixi, més enllà de l’horari lectiu, 
accions educadores. 

Alguns exemples de projectes de ciutat són: el 
Pla Educatiu d’Entorn, que promou estratègies 
i activitats per a l’èxit escolar entre l’alumnat 
i les seves famílies; el projecte de participació 
del Consell d’Infants, on es promouen els 
valors de l’expressió i la participació infantil per 
fer de Sant Feliu una ciutat a mida dels infants, 
o el projecte d’Escoles Verdes, on l’educació 
mediambiental centrada en la sostenibilitat 
és fonamental per potenciar una ciutadania 
compromesa amb l’entorn.

Desitjo que aquesta informació us sigui 
d’utilitat.

Mireia Aldana i Llorens
Regidora d’Educació i Infància

Plànol de situació dels centres

Centres públics d’educació infantil i primària 
Centres públics d’educació secundària
Centres concertats d’educació infantil, primària i secundària

Escola Mestral
Escola Miquel Martí i Pol

Institut Olorda

Col·legi Verge de la Salut

Escola Nadal

Col·legi Mare de Déu de la Mercè

Col·legi Bon Salvador

Escola Salvador Espriu

Escola Pau Vila

Escola Josep Monmany

Escola Arquitecte Gaudí

Institut Martí Dot

Escola Falguera

Podeu trobar tota la informació
a la pàgina web del
Departament d’Educació
de l’Ajuntament:
www.santfeliu.cat/educacio

Oficina Municipal d’Escolarització
Can Ricart, (pl. Lluís Companys, 1)
Telèfon 93 685 80 02 – educacio@santfeliu.cat

Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 
Dimarts i dijous, de 16.30 a 19.30 h
(en període de preinscripcions)
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• El Pla Educatiu d’Entorn
• Projecte d’innovació: #aquíproubullying

El català és la llengua vehicular i d’aprenen-
tatge, el castellà s’inicia a primer d’educació 
primària i l’anglès a educació infantil (3 anys).

Instal·lacions
• Aula d’informàtica
• Aula d’educació visual i plàstica/ciències 

(amb equipament de noves tecnologies)
• Aula de música
• Aula d’anglès
• Aula de psicomotricitat
• Aules de reforç
• Biblioteca
• Menjador
• Gimnàs, pistes poliesportives i pati amb ro-

còdrom
• Hort
• Zones d’esbarjo diferenciades per a l’edu-

cació infantil i primària

Instal·lacions
• Aules d’anglès, audiovisuals, informàtica,
 música, plàstica i petit grup
• Pati per a infantil amb sorrals i jocs
• Pati amb pista poliesportiva
• Pavelló poliesportiu
• Menjador amb cuina pròpia
• Biblioteca
• Aula dormitori per als infants més petits
• Sala de racons a infantil
• Jardí i hort escolar
• Escola adaptada per a infants amb mobilitat 

reduïda
• Pissarres digitals a totes les aules 

Atenció a la diversitat
• Servei de logopèdia
• Atenció psicopedagògica 
• Sessions de reforç dins i fora de l’aula
• Grups flexibles 
• Treball amb grups reduïts i atencions perso-

nalitzades

El motor que inspira el nostre plantejament 
institucional i sobre el qual versa el nostre 
projecte educatiu, es basa en el desenvolu-
pament dels quatre pilars de l’educació del 
segle XXI:

Aprendre a conèixer, a fer, a ser i a conviure.

Som una escola de qualitat: Km 0, on tots 
sumem! Aconseguir el perfil de sortida del 
nostre alumnat és el resultat de la implicació 
i el compromís de l’escola i les famílies. La 
nostra línia pedagògica s’enriqueix amb un 
plus diferencial que es desenvolupa a través 
dels projectes següents:
• El programa d’intel·ligència emocional
• La biblioteca escolar, un espai de coneixe-

ment i aprenentatge
• La integració de les TIC com a eines d’apre-

nentatge
• La reutilització de llibres de text
• Escoles per a la sostenibilitat: Agenda 21
• El Pla Català de l’Esport a l’Escola 

La nostra visió 
L’escola Falguera vol ser una escola activa, 
en moviment, motivada vers l’esforç en el tre-
ball, en la millora de resultats acadèmics ate-
nent la diversitat i la inclusió, per tal d’educar 
persones competents que es puguin adaptar 
a l’entorn canviant de l’actualitat, fomentant 
el treball cooperatiu i de participació de tota 
la comunitat educativa amb un bon clima de 
treball i proporcionant un desenvolupament 
humà integral als nostres alumnes. 

Els valors de l’Escola Falguera   
• El respecte a la diversitat humana i cultural, a 

l’entorn i al medi ambient 
• El foment de la convivència basada en el di-

àleg, la llibertat, la pluralitat i la participació 
democràtica

• La voluntat d’integració i inclusió com a va-
lors que faciliten el respecte a totes les per-
sones i la seva educació 

• El foment de l’esforç, la responsabilitat, el 
treball ben fet, la curiositat i el sentit crític 

• La tolerància, igualtat, empatia i solidaritat 

Atenció a la diversitat
• Mesures: universals, addicionals i intensives
• Atenció psicopedagògica
• Servei de logopèdia

Activitats complementàries
• Activitat musical a l’auditori de Barcelona: 

Cantània
• Jornada cultural: VIII Jocs Florals per Sant 

Jordi
• Concert de Nadal
• Danses a final de curs
• Colònies escolars cada final de cicle
• Sortides pedagògiques
• Activitats complementàries organitzades 

per l’Ajuntament des de la mateixa escola:
 campanya de teatre, dansa i música, au-

dicions musicals, atletisme natació a cicle 
inicial...

• Activitats amb pares i mares a Educació In-
fantil i Cicle Inicial: cafè tertúlia, patis oberts 
i tallers

• Escola Oberta a les famílies un cop per tri-
mestre

• Jornada de Bricolatge amb les famílies

Activitats extraescolars
Estan organitzades per l’AMPA i entre d’altres, 
trobem: judo, patinatge, rítmica, anglès, bàs-
quet, futbol, zumba, timbals, teatre... També hi 
ha dues activitats per a mares i pares que són 
zumba i futbol sala.

Serveis
Menjador amb cuina pròpia, acollida matinal i 
biblioteca (horari escolar i extraescolar).

• Suport escolar personalitzat dins i fora de
 l’horari lectiu
• Ambients-Espais d’aprenentatge

Activitats complementàries
• Colònies i sortides pedagògiques
• Natació, audicions musicals, teatre, dansa...
• Celebració de festes populars 
• Jornades mediambientals
• Biblioteca escolar
• Hort i compostatge de residus orgànics
• Taller d’estudi assistit

Projectes
• Projecte musical “Cordes a Primària”
• Projecte INFADIMED 
• Socialització i reutilització de llibres de text
• Pla català de l’esport i Pla d’entorn 
• Projecte d’innovació tecnològica
• Biblioteca escolar
• Pla de Consum de fruita a les escoles
• Escola Verda/Agenda 21
• Apadrinament lector
• GEP: llengua anglesa en àrees no lingüísti-

ques
• Xarxa de competències bàsiques

Activitats extraescolars
Estan organitzades per l’AMPA: Programa 
d’esport escolar, servei d’acollida, biblioteca, 
tallers, etc.

Serveis
Menjador amb cuina pròpia, servei d’acollida,
assessorament psicopedagògic, biblioteca
escolar i reutilització de llibres de text.

02 Escola
Falguera

C/ Sant Josep, 97-101 
Telèfon 93 666 17 53
www.xtec.cat/escolafalguera
a8026221@xtec.cat

03 Escola
Josep
Monmany
C/ Mas Lluí, 3 – Telèfon/Fax 93 685 30 46
www.xtec.cat/escola-monmany 
escola-monmany@xtec.cat
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• Ipads/robots
• Biblioteca oberta quatre tardes per a les fa-

mílies.

Projectes
• Programa europeu Erasmus+
• Reutilització de llibres de text
• Pla català de l’esport
• Pla educatiu d’entorn de la ciutat
• Integració de les TAC a partir de P3
• Dinamització de la biblioteca dins i fora de 

l’aula
• Pla de consum de fruita a les escoles
• Distintiu Escola Verda (hort escolar-roserar)
• Apadrinament lector
• Auxiliar lingüístic d’anglès a primària segons 

disponibilitat
• Treball de les emocions
• Anglès des de P3
• GEP (àrees no lingüístiques en llengua an-

glesa)
• Som escola de pràctiques i receptora de 

practicants Erasmus
• Ambients a educació infantil
• Xarxa de competències bàsiques

• Treball per projectes
• Llengua anglesa des de P4
• Pla lector (biblioteca escolar, lectura diària, 

etc.)
• Treball per al col·lectiu 
• Padrins/es, fillols/es i agermanats/des
• La veu dels i de les nostres alumnes
• Formem part de la Xarxa de competències 

bàsiques
• Escola verda
• Pla català de l’esport
• Pla educatiu d’entorn

Atenció a la diversitat
• Atenció de la diversitat dins de l’aula ordinà-

ria
• Treball del/la tutor/a en mig grup en les àrees 

de llengua i matemàtiques
• Expressió oral en anglès amb mig grup  
• Potenciem les relacions socials entre tot 

l’alumnat a partir de diferents agrupaments
• Tècnica d’educació infantil i vetlladora 
• Tres especialistes d’educació especial
• Assessorament psicopedagògic (EAP i CRET- 

DIC)

La finalitat del nostre projecte educatiu 
és desenvolupar el creixement personal i 
social dels nostre alumnat i afavorir el ple 
desenvolupament de les seves capacitats i 
competències.

Som una escola oberta a la societat, integra-
dora i acollidora.

Els valors democràtics, la coeducació, la 
tolerància, la solidaritat i el respecte al medi 
ambient són els nostres principis d’identitat.

Instal·lacions
• Edifici modern amb llum natural a tots els es-

pais
• Aula de música, informàtica, psicomotricitat 

i anglès
• Ludoteca
• Biblioteca
• Menjador
• Pati de parvulari i de primària
• Pavelló esportiu amb pista de bàsquet regla-

mentària i pistes poliesportives exteriors
• Edifici adaptat per a infants amb mobilitat re-

duïda
• Pissarres digitals a infantil i primària

La nostra escola treballa per l’educació inte-
gral de l’alumnat. Entre els principis del nostre 
projecte educatiu, destaquem els següents:

• L’alumnat és el protagonista de la seva edu-
cació

• Respectem els diferents ritmes i maneres 
d’aprendre

• Respectem i ens adaptem a les necessitats 
de cada alumne i alumna

• Fomentem la creativitat, la curiositat, ser crí-
tics, etc

• Promovem les relacions entre iguals, petits i 
grans i escola i família

Actualment, estem en un procés de canvi me-
todològic per tal d’adaptar-nos a les necessi-
tats de la societat actual i futura. 

Projectes 
• Ambients per a educació infantil, cicle
 inicial i cicle mitjà
• Microespais a educació infantil
• Itineraris personals

Atenció a la diversitat
• Tècnica d’educació infantil per a P3
• Grups flexibles, treball en grups reduïts i 

atencions individualitzades
• Suport escolar personalitzat
• Atenció psicopedagògica
• Servei de logopèdia per a l’alumnat que ho 

necesssiti
• Auxiliar d’educació especial
• Dos especialistes en educació especial

Activitats complementàries
• Sortides educatives pedagògiques
• Activitats educatives complementàries (na-

tació, atletisme, audicions musicals, teatre, 
dansa, etc.)

• Activitats culturals amb participació de l’AFA 
• Jornades culturals
• Colònies escolars a 2n, 4t i 6è
• Estudi assistit
• Activitats solidàries: banc d’aliments, recolli-

da de roba i cursa solidària
• Coordinació amb instituts de secundària i 

llars d’infants

Activitats extraescolars
L’AFA organitza diferents activitats per a 
l’alumnat, així com també, per a famílies. Al-
gunes com:
• Fútbol
• Gimnàstica artística
• Funky
• Anglès amb professorat nadiu
• Iniciació a l’esport
• Patinatge

Serveis:
• Acollida matinal
• Menjador amb cuina pròpia
• Biblioteca

Activitats complementàries
• Sortides pedagògiques i colònies a final de 

cicle
• Setmana cultural temàtica
• Activitats educatives complementàries: na-

tació, xerrades, exposicions, teatre, Cantà-
nia, Cantata, etc.

• Celebració de festes populars: la Castanya-
da, Halloween, Nadal, Carnaval, Sant Jordi, 
etc. 

• Jocs Florals. 

Instal·lacions
• Aula de psicomotricitat, d’experimentació, 

d’anglès, de música, etc
• Noves tecnologies: aula d’informàtica, pis-

sarres digitals a totes les aules, robòtica, ta-
blets i Chromebooks 

• Gimnàs i pistes poliesportives
• Espai de joc simbòlic
• Biblioteca
• Jardí i hort escolar
• Escola adaptada per a infants amb mobilitat 

reduïda

Extraescolars
Organitzades per l’AMPA i adaptades a l’edat 
dels infants: esportives, lúdiques, artístiques, 
etc. 

Serveis
• Menjador amb cuina pròpia, amb productes 

ECO i de km 0
• Biblioteca oberta dues tardes per a les famílies
• Servei d’acollida de matí i tarda

04 Escola
Miquel Martí
i Pol
C/ Roses, 113-115 · Telèfon 93 632 67 21 
www.xtec.cat/escolamartipolsantfeliu/
a8063394@xtec.cat 
@MiquelMartiPol1 

05 Escola
Nadal

C/ Eugeni d’Ors, 3A
Telèfon 93 685 52 43
www.escolanadal.cat
ceipnadal@xtec.cat
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Projectes i activitats
• Pla d’acció mediambiental: Escola Verda
• Programa de salut Integral: Si!
• Pla català de l’esport
• Pla d’entorn de la ciutat
• Projecte “Servim-nos com a casa”
• Projecte TAC des de P3: robòtica- tablets
• Programa: Fem ràdio 
• Llengua anglesa des de P4
• Pla de consum de fruita a les escoles
• Pla lector: lectura autònoma diària, padrins 

i padrines i filloles i fillols de lectura, lectura 
per als altres

• Educació emocional
• Vivim els contes
• Infantil: entrades relaxades-microespais
• Racons de joc en família
• Treball per projectes a partir del coneixe-

ment del medi

Atenció a la diversitat
• Assessorament psicopedagògic
• Desdoblaments de grups a les àrees
 instrumentals i a llengua anglesa a primària

Instal·lacions
• Escola totalment nova des d’abril de 2012
• Aules espaioses, amb molta llum natural i 

equipades amb pica i aixeta
• Pissarres digitals interactives a totes les au-

les
• Aules mitjanes per a atenció a la diversitat, 

desdoblament i religió
• Aula de psicomotricitat, sala de jocs, sala 

d’experimentació, sala de dormir, música, 
informàtica i idiomes

• Aula d’audiovisuals
• Biblioteca escolar Joana Raspall
• Pavelló esportiu
• Pati per a infantil i pati per a primària
• Ascensor, per facilitar l’accés de persones 

amb problemes de mobilitat

Projectes
• Projecte ERASMUS 
• Llengua anglesa des de P3
• Apadrinament lector
• Pla d’acció mediambiental: Escola Verda
• Hort escolar: treball solidari amb l’escola Ta-

ller Sant Miquel

L’Espriu és l’escola de tothom. Treballem en la 
formació integral dels nens i les nenes, en les 
seves dimensions emocional, social, intel·lec-
tual, física i artística per arribar a ser persones 
competents d’una societat canviant. Compar-
tim amb les famílies els objectius comuns a fi 
d’assegurar l’acció conjunta en l’educació del 
seu fill o la seva filla en un entorn de  confiança  
i col·laboració. 

Instal·lacions
• Aules de música, anglès, experimentació,
 informàtica, reforç i biblioteca
• Aules dotades de pissarres digitals 
• Hort escolar-Roserar
• Gimnàs i pistes poliesportives
• Zones d’esbarjo diferenciades per a educa-

ció infantil i primària
• Aula dormitori per als més petits
• Escola adaptada per a infants amb mobilitat 

reduïda

L’escola Pau Vila, en el compromís de servei en 
l’educació, ofereix un temps i un espai perma-
nent per aprendre:

Aprendre a ser: volem facilitar el coneixement 
d’un mateix amb una actitud positiva i amb un 
esperit obert, receptiu i sensible amb respon-
sabilitat.

Aprendre a saber: volem ajudar a motivar i 
potenciar la curiositat i el gust per descobrir 
i saber. Saber pensar, dominar el llenguatge 
oral, escrit i visual sempre atenent la diversitat. 
Adquirir la capacitat de treball en equip.

Aprendre a conviure: volem donar capacitat 
per respectar les persones, ajudar, aprendre a 
resoldre conflictes.

Serà responsabilitat de tothom la creació d’un 
clima escolar de confiança, responsabilitat i 
llibertat, per tal que la nostra tasca educativa 
sigui eficaç i d’excel·lència.

• Atenció a l’alumnat amb necessitats
 educatives especials
• Suport escolar personalitzat de reforç i
 ampliació
• Tècnica d’educació infantil a P3
• Servei de logopèdia
• Vetlladores

Activitats complementàries
• Sortides pedagògiques
• Colònies escolars
• Jornades culturals
• Activitats educatives complementàries,
 organitzades des de l’Ajuntament i des del 

mateix centre (natació, atletisme, especta-
cles de música i teatre...)

• Festes escolars
• Concerts: Dia de la Música, Cantània

Activitats extraescolars
• Organitzades per l’AFA: ball, psicomotricitat, 

gimnàstica esportiva, cuina, pintura, bàs-
quet, futbol

• Club de lectura per a famílies
• Colla de la geganta Espriueta
• Comparsa de Carnaval
• Festival de fi de curs

Serveis
• Menjador amb cuina pròpia  
• Servei d’acollida al matí (a partir de les 7.30 h) 

i a la tarda
• Biblioteca (en horari escolar i extraescolar)

• Pla català de l’esport
• Pla educatiu d’entorn
• Reutilització de llibres de text

Atenció a la diversitat
• Tècnica d’educació infantil per a P3
• Tutories individualitzades
• Suport escolar personalitzat (SEP)
• Grups flexibles
• Estudi assistit en horari extraescolar
• Servei de logopèdia
• Atenció psicopedagògica per a l’alumnat 

amb necessitats educatives especials
• Aula d’acollida

Activitats complementàries, extraescolars
i serveis
• Sortides pedagògiques
• Natació a cicle inicial
• Activitat musical a l’Auditori de Barcelona,
 Cantània
• Celebració de festes populars
• Activitats solidàries al llarg del curs
• Biblioteca oberta fins a les 18 h, amb biblio-

tecària
• Extraescolars organitzades per l’AFA: anglès, 

patinatge, handbol, bàsquet, rítmica...
• Servei d’acollida
• Servei de menjador amb cuina pròpia

06 Escola
Pau Vila

C/ Mas Lluí, 11-13 
Telèfon 93 666 99 51
http://blocs.xtec.cat/pauvila
a8036007@xtec.cat

07 Escola
Salvador
Espriu
C/ Sant Joan, 10 · Telèfon 93 666 38 52
http://agora.xtec.cat/ceip-espriu-sfeliu/
a8035994@xtec.cat
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• Estudi assistit 
• Escolarització compartida amb UEC, AIS, 

Hospital de Dia
• Escolarització domiciliària 
• Projecte de Diversificació Curricular 

Pla de Convivència
• Ideari plural que fomenta el respecte mutu
• Treball d’assertivitat, autoestima i educació 

emocional
• L’acció tutorial com a pilar fonamental: segui-

ment individualitzat i orientador del desenvo-
lupament personal i acadèmic de l’alumnat, 
amb una estreta relació tutor/a-alumne/a i 
tutor/a-família

• Equip de mediadors i mediadores 
• Professorat i alumnat format en Projecte 

#aquiproubullying. És un programa que posa 
a l’abast dels centres una proposta educati-
va per a la prevenció, detecció i intervenció 
davant l’assetjament escolar.

 
Projecte lingüístic
• Desdoblament en dues de les tres hores a la 

classe d’anglès tant a ESO com a Batxillerat.
• Parelles lingüístiques amb alumnat de cen-

• Erasmus+ KA229 amb Anglaterra, França, Fin-
làndia i Romania

• Preparació dels alumnes per certificar nivells 
B1 i B2 d’anglès i DELF scolaire de francés

• Estada lingüística de 15 dies a Irlanda (ESO)
• Estada lingüística de 8 dies a Montpellier (ESO i CF)
• Intercanvi d’alumnes amb instituts de Grenoble 

(Picasso Mob)

Impuls a la tecnologia 
• Programació i robòtica 
• Impressió 3D
• Treball interdisciplinari tecnologia i visual i plàstica

Atenció a la diversitat
• Suport intensiu escolarització inclusiva (SIEI)
• Aula d’acollida per a alumnat nouvingut

Projectes
• Projecte de Qualitat i Millora Continua ISO 

9001:2015
• GEP (Grup Experimentació per al Plurilingüisme)
• Erasmus+; eTwinning; Picasso Mob
• Pla lector (foment de la lectura)
• Treballs recerca batxillerat: col·laboració amb 

UB, UAB i UPC

Oferta educativa
• Educació Secundària Obligatòria (ESO)
• Batxillerat:

- Modalitat de Ciències i Tecnologia
- Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials
- Modalitat d’Arts (2 línies)

Instal·lacions i serveis
• Aules específiques: música, dibuix artístic, 

dibuix tècnic, tècniques graficoplàstiques, 
volum, informàtica (4), taller de tecnologia, 
laboratoris de ciències, laboratori fotogràfic, 
gimnàs, sala d’actes...

• Consulta Jove (Programa Salut i Escola)
• Orientació psicopedagògica, personal, aca-

dèmica i professional 

Atenció a la Diversitat
• Treball amb mig grup desdoblat a la majoria 

de les assignatures
• Departament Psicopedagògic: grups petits 

per a alumnes amb necessitats educatives 
especials (SEL). Atenció individualitzada tu-
torial i acadèmica 

• Suport lingüístic
• Aula d’acollida

Oferta educativa
• Educació Secundària Obligatòria (ESO)

• Batxillerat:
- Humanitats i Ciències Socials 
- Ciències i Tecnologia

• Cicles formatius de Grau Mitjà: 
- Forneria, pastisseria i confiteria
- Cuina i gastronomia
- Serveis en restauració
- Elaboració de productes alimentaris

• Cicle formatiu de Grau Superior: 
- Direcció de cuina

Impuls al plurilingüisme:
• Llengües estrangeres a l’ESO:

- 1a llengua: anglès
- 2a llengua: francès
- 3a llengua: alemany
- 4a llengua: àrab

• Impartició parcial en anglès de visual i plàstica, 
música, ciències socials, i tecnologia

• eTwinning: cooperació a distància amb centres 
educatius europeus 

tres europeus
• Francès de primer a tercer i optativa de 4t ESO
• Preparació examen DELF en llengua francesa
• Intercanvi lingüístic amb famílies d’Hamburg 

Projectes d’innovació
• Comitè ambiental d’alumnat i professorat
• Pla d’Impuls a la lectura
• Certàmens fotogràfics, literaris, mediambi-

entals, periodístics i científics
• Robòtica, App inventor, impressió 3D, progra-

mació javascript, scratch i disseny de webs
• Projectes solidaris. Marató TV3, Solidança, 

Banc d’aliments i altres serveis comunitaris

Activitats complementàries i extraescolars
• Colònies a 1r d’ESO
• Estada a la neu a 3r i 4t d’ESO
• Sortides pedagògiques: visites a museus, 

exposicions, teatre, conferències, xerrades 
amb escriptors i escriptores actuals, activi-
tats musicals...

• Col·laboració amb universitats: UAB, UB i 
UPC (projecte Ítaca, Un dia a la “Uni, Portes 
Obertes Universitat)

• Participació en tallers científics i de recerca: 
Centre de Regulació Genòmica, Societat ca-
talana de matemàtiques (proves Cangur)

• Viatge cultural a Itàlia
• Activitats esportives (Programa esport i es-

cola: extraescolars equips de futbol, bàs-
quet, voleibol...) 

• Exposició d’obres dels alumnes de batxillerat 
d’arts amb la col·laboració del Consell Comarcal

• Festes de final de curs a 4t d’ESO i 2n de 
batxillerat.

• Projecte #aquiproubullying (prevenció de l’as-
setjament escolar)

• Projecte Escoles sostenibles
• Centre formador d’estudiants universitaris en 

pràctiques
• Projectes solidaris: Joguina solidària; Marató 

TV3; Banc aliments, Banc de sang

Activitats complementàries 
• Crèdits de síntesi amb colònies a 1r, 2n i 3r d’ 

ESO
• Viatge cultural a Berlin a 4t ESO
• Concursos: proves Cangur, Lliga de debat Xar-

xa Vives, Lectura en veu alta
• Pràctiques de l’alumnat de CF en centres de 

treball
• Setmana gastronómica
• Concurs Joves cuiners i cambrers de Catalu-

nya; Concurs La Galera de Cambrils; Concurs 
nacional de Baristes

Activitats extraescolars a les tardes (AMPA)
• Taller d’estudi assistit
• Xinès (Fundació Confuci)
• Futbolnet (Fundació Barça) 
• Handbol amb Club St Llorenç 
• Biblioteca oberta

Instal·lacions
• Tallers de música, plàstica, tecnologia i infor-

màtica
• Laboratoris de ciències i física i química
• Gimnàs, vestidors i pistes poliesportives
• Biblioteca i sala d’actes
• Aules pedagògiques de cuina, cafetería, boti-

ga, restaurants

08 Institut
Martí Dot

C/ Josep Teixidor, 2-12 
Telèfon 93 685 18 01
insmartidot.cat
insmartidot@xtec.cat

09 Institut
Olorda

C/ Carles Buïgas, 22-28 
Telèfon 93 666 10 92
www.iesolorda.org 
a8026397@xtec.cat
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• Biblioteca (una a primària i una altra a secun-
dària)

• Aules d’informàtica (una a primària i una altra 
a secundària)

• Aula polivalent
• Àmplies zones enjardinades
• 2 aules multimèdia
• Jaciment arqueològic

Atenció a la diversitat
• Atencions individualitzades
• Treball en grups reduïts
• Atenció psicopedagògica
• Desdoblaments a tots els cursos 
• A infantil, a part de les tutores, una mestra 

més per nivell

Activitats complementàries
• Idiomes: anglès i francès (des de P3)
• Informàtica (des de P4)
• Natació (a partir de 3 anys)
• Preparació exàmens oficials DELF B1
• Racons i danses a educació infantil

El nostre centre és una institució centenària que 
té com a objectiu desvetllar en cadascun dels i 
les alumnes el millor d’ells i elles mateixos i afa-
vorir el desenvolupament de la persona en totes 
les seves dimensions, educant en el sentit de la 
llibertat, de la responsabilitat, del respecte, de 
la tolerància i de la pertinença al grup.

Etapes que impartim
3 línies (concertades) 
• Educació Infantil, de 3 a 6 anys
• Educació primària, de 6 a 12 anys
• Educació secundària, de 12 a 16 anys
2 línies (no concertades)
• Batxillerats: Ciències i Tecnologia,
 Humanitats i Ciències Socials

Instal·lacions
• Aules equipades amb pissarres digitals
• Patis independents per etapes
• Laboratoris: física, química i naturals
• Aula de tecnologia
• Aula de dibuix

• Treball competencial d’anglès, francès i ma-
temàtiques

Projectes
• Innovamat
• Emprenedoria
• L’Hort
• Mediació
• Batxillerat dual

Activitats extraescolars
• Anglès (migdia)
• Esports
• Robòtica
• Cant Coral

Serveis
• Acollida (matí i tarda), mitja pensió (cuina 

pròpia) i autocar
• Aula d’estudi i consulta (tarda) per a l’alum-

nat de Batxillerat
• Casal d’estiu (mes de juliol)

10 Col·legi
Bon Salvador

C/ Armenteres, 37-39 
Telèfon 93 666 17 13
www.bonsalvador.com
bonsalvador@bonsalvador.com

Oferta educativa
Educació infantil, primària i ESO (dues línies
concertades)

Projectes
• Escola Multilingüe: Aicle, 2 auxiliars de con-

versa (nadius), English Week, Certicació 
Cambridge (Keth, PET, First Certicate), Diplo-
ma Dual (Academica International Studies), 
estada lingüística a Irlanda (ESO)

• TAC: PDI, iPads, robòtica, netbooks (ESO), in-
formàtica, impressora 3D

• Treball per Projectes des de P3 a 4t d’ESO
• Metodologia de treball per Ambients i Racons 

Infantil i Cicle Inicial
• Educació Emocional
• Escola verda: hort escolar i projecte ecològic
• Projectes de lectura: Glifing, Progrentis, pa-

drins/es lectors/es, 30’ de lectura diaris
• Apadrinament Palau Falguera: Emprenedoria
 (ESO)
• Pla Català de l’Esport
• Participació en concursos literaris, matemàtics, 

artístics, científics…

Proposta educativa i model pedagògic
Som un centre amb 140 anys d’experiència 
educativa a Sant Feliu. Fomentem un model de
comunitat educativa participativa i integrador 
en un ambient d’acollida familiar i un clima ale-
gre, positiu, de proximitat i de creixement per-
sonal.

Del principi al final l’alumnat és el protagonista 
del seu aprenentatge. Els i les mestres són els 
guies en el seu camí, oferint eines i respostes 
personals.

Els convidem a descobrir les seves habilitats 
emprenedores i el seu potencial; a conèixer i 
a estimar el món des de la convivència i en el 
respecte.

La certicació en ISO 9001: 2015 en qualitat 
avala la nostra tasca educadora i ens impulsa 
a treballar envers la millora contínua des de la 
innovació pedagògica.

Activitats complementàries
• Workshop, teatre en anglès, informàtica, creativitat
• Robòtica a totes les etapes educatives
• Natació de P4 a 2n de Primària
• Patis esportius
• Servei Comunitari-APS
• Preparació exàmens oficials Cambridge (alum-

nes ESO)
• Presentació prova ACTIC (alumnes ESO)
• Orientació post-obligatòria
• Activitats solidàries. ONG Mans Mercedàries

Activitats extraescolars i serveis
• Departament psicopedagògic i d’orientació 

professional
• Anglès extraescolar, Escola de Competència-

Digital (Certicació Microsoft)
• Acollida matinal i de tarda (en anglès). Sum-

mer Camp (juliol/setembre). Science Camps 
(juliol)

• Biblioteca (migdia i tarda)
• Menjador: tallers, Kuksoolwon, teatre musical…
• Xerrades Família- Escola/cafè tertúlia (famí-

lies d’infantil)
• Activitats esportives (AMPA): escola de pati-

natge, Multiesport, volei, guitarra…

11 Col·legi
Mare de Déu
de la Mercè
C/ Verge de la Mercè, 16 
Telèfon 93 666 10 79 
www.lamercesantfeliu.cat
secretaria@santfeliu.femlamerce.cat 
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respecte pel medi ambient, la creativitat, la 
responsabilitat individual i col·lectiva i l’educa-
ció de la llibertat són valors sobre els que es 
fonamenta l’educació de la nostra escola. 

Oferta educativa 
Des dels 3 anys fins als 18: parvulari, primària, 
ESO (concertats) i batxillerats (Ciències i Tec-
nologia i Humanitats i Ciències Socials)

Projectes
• Treball per ambients a educació infantil
• Llengües estrangeres: anglès des de P3 
• Holme-Mestral (treball en xarxa en anglès  

amb una escola danesa) 
• Intercanvis lingüístics: anglès i francès
• CAPS (Assistents de conversa en llengua an-

glesa) 
• TAC: iPads a parvulari, aula mòbil a primària 

i 1x1 a secundària. Tallers de robòtica
• Agenda 21/Escola verda (hort escolar i aula 

energètica)
• “Pati de les Tortugues” 
• Fotografia científica i Fotofilosofia

L’Escola Mestral SCCL, fundada l’any 1968, 
és una cooperativa de pares i mares, catala-
na, laica i compromesa amb el medi ambient. 
L’escola està adscrita a l’AEC (Agrupació Es-
colar Catalana).

El nostre projecte educatiu
El nostre repte és aconseguir que l’alumnat 
descobreixi el gust per aprendre, fomentant 
l’esperit crític a través de l’observació atenta 
de la realitat i dotant-los de les eines intel·lec-
tuals necessàries. Perquè el nostre objectiu és 
ambiciós: formar persones. 

Partim de la diferència i singularitat de cada 
alumne/a per desenvolupar les seves capaci-
tats potencials, l’autoestima i l’autonomia ob-
tenint el màxim rendiment atenent la diversitat 
de forma individualitzada en un ambient d’es-
tímul i enriquiment intel·lectual, fent de la inno-
vació positiva un mètode de treball.

L’esforç (rigor i constància en el treball), el fo-
ment de la iniciativa, el treball cooperatiu, el 

• Escola-Universitat
• Presentació de treballs dels alumnes a cer-

tàmens, fòrums i premis
• Biblioteca “Quatre Vents”
• Art: Contemplació i creació
• Padrins/padrines i fillols/filloles
• Educació emocional (6-12)
• Família-Escola (escola de pares i mares)
• Pla de consum de fruita a l’Escola Mestral
• Pla Català d’esport
• Trimestral (la revista de l’escola)

Activitats complementàries,
extraescolars i serveis 
• Tallers de llengua, matemàtiques, experi-

mentació i jocs 
• Activitats musicals: corals, grups de flautes, 

conjunts instrumentals timbalers i grallers i 
grups de música urbana

• Activitats esportives: preesport, poliespor-
tiu, handbol, gimnàstica rítmica, tennis i es-
cacs. Natació de P4 a 2n de primària

• Teatre i activitats culturals: visites a expo-
sicions temporals i museus, conferències, 
cinema i espectacles teatrals, musicals, de 
dansa o poesia

• Excursions i sortides, colònies, viatges cul-
turals i intercanvi d’idiomes

• Idiomes: tallers de llengua anglesa a par-
vulari/primària i preparació dels alumnes 
d’ESO i batxillerat per al First Certificate

• Menjador amb cuina pròpia, servei d’acolli-
ment al matí i a la tarda, estudi dirigit a la tar-
da, servei d’orientació professional i gabinet 
psicopedagògic i escola d’estiu

13 Escola
Mestral

Ctra. Sànson, 81 
Telèfon 93 666 14 28
www.escolamestral.cat
mestral@escolamestral.cat

• Batxillerat  modalitats  de  ciències  i  tecno-
logia, d’humanitats i ciències socials

Projectes integrats al centre
• Pastoral educativa i campanyes solidàries    
• Programa FEAC, adreçat als pares i mares    
• Treball per ambients i racons a l’Ed. Infantil
• Aprenentatge Servei (APS)
• Programa Amb el llibre sota el braç
• Escola Verda-Agenda 21 (hort urbà, punt  

verd...)
• Pla català de l’esport
• Grup Naturalista 
• Projecte de Convivència i Mediació  
• Projecte CuEmE (cultura emprenedora)   
• Programació i robòtica des d’Ed. Infantil 

(Bee bot, Scratch, Lego, Python, Arduino) 

Activitats que potencien el currículum
• Natació de P5 a 2n d’Ed. Primària
• Auxiliar de conversa en llengua anglesa
• L’anglès  com  a  llengua  vehicular  d’algunes  

matèries i activitats

El Col·legi Verge de la Salut és un centre de 
tradició centenària, arrelat a Sant Feliu de Llo-
bregat i que promou una educació personalit-
zada basada en valors humans i cristians.

Per això, apostem per una formació integral de 
qualitat, acompanyant l’alumne/a en la cons-
trucció del seu projecte de vida en un món 
canviant.
 
Potenciem  la  curiositat  com  a  impulsora  
de  l’atenció i de l’aprenentatge, treballant amb 
diferents ritmes, desenvolupant el pensament 
crític, la innovació i la creativitat.

El nostre alumnat és protagonista del seu propi 
procés d’aprenentatge, basat en una metodo-
logia experiencial, motivadora, competencial i 
significativa.

Oferta educativa
Totes les etapes estan concertades
dels 3 als 18 anys
• Ed. Infantil, Ed. Primària i ESO

• Segona llengua estrangera (francès) des de 
1r ESO

• Estada a l’empresa (Batxillerat)
• Lògica i estratègia amb escacs
• Projecte d’educació musical (iniciació a un 

segon instrument –Ukelele–, cant coral, con-
junt instrumental...)

• Presentació de projectes en certàmens, fi-
res, concursos...

• Sortides culturals, intercanvi lingüístic, colò-
nies...

Atenció a la diversitat
• Servei  d’Orientació  personal,  acadèmica  i  

professional
• Atencions i tutories individualitzades
• Suport intensiu d’escolarització inclusiva 

(SIEI)

Serveis i instal·lacions
• Servei d’acollida 
• Servei de menjador amb cuina pròpia
• Menjador i zona de descans exclusiva per a 

P3
• Biblioteca en horari escolar i extraescolar

Activitats extraescolars organitzades
per l’AMPA
• Conferències en temes d’actualitat
• Oferta d’activitats culturals i de lleure
• Activitats esportives i competicions escolars
• Tallers de llengua anglesa (Ed. Infantil i Ed. 

Primària)
• Colla del gegantó VIRDRAC
• Casal d’estiu
• Socialització de llibres

12 Col·legi
Verge de
la Salut
Constitució, 3 · Telèfon 93 666 18 69
www.vergesalut.com
gestio@vergesalut.com
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