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informació          
 
Edició: febrer de 2020 
 
Consell Comarcal del Garraf 
Plaça Beatriu de Claramunt, 7 
08800 Vilanova i la Geltrú 
 
Tel. 938 100 400 
Fax. 938 100 055 
C/e: serveispersonals@ccgarraf.cat 
 
La guia ha estat elaborada amb la informació tramesa des dels centres educatius i els ajuntaments.  
Es pot consultar al web: www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm 
 
Aquesta oferta podrà ser modificada pel Departament d’Educació de Catalunya, en funció de la planificació i les 
necessitats reals d'escolarització. 
www.gencat.cat/ensenyament 
 
Per als títols d’aquesta guia hem utilitzat la tipografia ANNA: 
L'Anna Vives és una noia amb la síndrome de Down que ha creat la seva pròpia tipografia de lletra. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa de l’Anna, que també vol representar a tot un col·lectiu, és aconseguir difondre i potenciar 
els valors associats de la lletra: la igualtat social i la importància del treball en equip sumant capacitats. 
www.annavives.net 
 
 
 

http://www.annavives.net/
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La Baldufa Espai Municipal per a la Infància 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Pare Garí, 1 - 08800  

Telèfon 938 937 457 

E-mail labaldufa@vilanova.cat 

Web https://www.vilanova.cat/pic/directori/detall.aspx?id=22120 

Horari De 9 a 17 h. 
Servei d'acollida de 8 a 9 h. (per a infants que ja han complert un any). 

Codi del centre: 08063141 
 
Tipus d’ensenyament 
1r. cicle d'Educació Infantil (0-3 anys). 
 
Línies 
1 aula de 4 a 12 mesos (lactants). 
3 aules d’1 a 2 anys (caminants). 
3 aules de 2 a 3 anys (maternals). 
 
Aules específiques 
1 aula de psicomotricitat. 1 aula d’usos múltiples. 
 
Altres serveis 

 Servei de menjador amb cuina pròpia. 
 Servei d'acollida de 8 a 9 h. (per a infants que ja han complert un any). 
 Nadó: Espai familiar per a aquelles famílies amb infants de 0 a 9 mesos, amb presència setmanal 

d’especialistes de diferents termes de la primera infància: pediatria, psicologia, infermeria, estimulació 
precoç i altres aspectes importants per la cura i la educació del nadó. Es limitarà el nombre de 
participants a 18 famílies. Espai gratuït. Cal inscripció prèvia. Horari: dimarts de 9.30 a 12.30 h. 

 Racó dels Menuts: Espai familiar (assistència d’adult/s amb infant/s) per a aquelles famílies amb nens/es 
de 9 a 36 mesos que volen intercanviar en grup, l’experiència de ser pares i mares assessorats pels 
professionals de l’espai. Es limitarà el nombre de participants a 16 famílies. Espai gratuït. Cal inscripció 
prèvia. Horari: de 9.30 a 11.30h. els dilluns a La Baldufa i els dimecres a la llar municipal L’Escateret. 

 Cau dels Petits: Espai de joc compartit per a famílies amb infants de 0 a 40 mesos. No és necessària cap 
inscripció, entrada lliure. Horari: de 16.30 a 19.30 h, de dilluns a dijous d'octubre a abril. L'infant haurà 
d'estar acompanyat en tot moment per un adult. 

 
Projecte educatiu 
La llar d’infants col·labora amb la família en la cura i l’educació dels/les seus/ves fills/es en un marc de 
cooperació i participació. Des de la Llar es potencia la participació de les famílies en les qüestions educatives que 
poden incidir en el creixement dels seus fills i les seves filles. D’aquesta manera famílies i educadores es poden 
implicar en un projecte comú de centre, que tingui en compte el coneixement tècnic i l’experiència dels 
professionals com també el saber de les famílies en relació amb les seves criatures. 
 
A La Baldufa la pràctica educativa s’organitza tenint en compte els elements bàsics d’una pedagogia de la 
diversitat. Entenem la diversitat entre les persones com un valor que cal potenciar i que implica un aprenentatge 
de vida en una societat plural i democràtica. 

mailto:labaldufa@vilanova.cat
https://www.vilanova.cat/pic/directori/detall.aspx?id=22120
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Llar d’Infants Municipal l’Escateret 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Rambla Sant Jordi, 22 - 08800  

Telèfon 938 166 203 

E-mail escateret@imet.cat 

Web https://www.vilanova.cat/pic/directori/detall.aspx?id=43114 

Horari De 9 a 17 h. 
Servei d’acollida de 8 a 9 del matí (només infants matriculats a la llar, d’1 a 3 anys) 

Codi del centre: 08070015 
 
Tipus d’ensenyament 
1r. cicle d'Educació Infantil (0-3 anys). 
 
Línies 
2 classes de 4 a 12 mesos (lactants). 
2 classes d'1 a 2 anys (caminants). 
3 classes de 2 a 3 anys (maternals). 
 
Aules/ Espais específics 
Una aula de psicomotricitat i d’usos múltiples. 
Més de 1.000 m2 de zona verda i de pati. 
 
Altres serveis 
Servei de menjador amb cuina pròpia. 
Servei d'acollida de 8 a 9 h. (per a infants que ja han complert un any). 
 
Projecte educatiu 
Tots els espais de la llar estan preparats amb intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants puguin 
desenvolupar les seves capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials. 
 
Donem especial importància a la relació entre la família de cada infant i les educadores, amb els altres nens i 
nenes i el conjunt de les famílies, articulant una xarxa de relacions personals que produeixi un flux de dins a fora i 
de fora a dins en l’activitat del centre, en un constant diàleg col·lectiu. 
 
A l’Escateret, treballem en un entorn de cooperació i participació tenint en compte els elements bàsics d’una 
pedagogia de la diversitat, entenent-ho com un valor que cal potenciar i que implica un aprenentatge de vida en 
una societat plural i democràtica. 

mailto:escateret@imet.cat
https://www.vilanova.cat/pic/directori/detall.aspx?id=43114
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Llar d'Infants El Drac 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Canigó, 6-8 - 08800 

Telèfon 938 154 104 

E-mail a8049245@xtec.cat 

Horari La llar està oberta entre les 9 del matí i les 17 h.  
Es poden fer diferents horaris segons les necessitats de les famílies: 
9 - 12 h. matí 
9 - 13 h. amb dinar 
9 - 15 h. amb dinar i migdiada 
15 - 17 h. tarda 
9 - 17 h. tota la jornada 

Codi del centre: 08049245 
 
Tipus d’ensenyament 
1r cicle d'Educació Infantil (0-3). 
 
Línies 
1 classe de 0-1 anys 
4 classes d’1-2 anys 
4 classes de 2-3 anys 
 
Aules/espais específics 
Aula d’usos múltiples per a psicomotricitat i per activitats lúdiques 
Dos patis: un pels nens i nenes de 1-2 anys i l’altre pels de 2-3 anys 
Cada classe disposa de terrassa individual, espai d’higiene. 
Les aules de 0-1 i de 1-2 anys disposen de dormitori. 
Zona per a desar els cotxets dels infants 
 
Altres serveis 
Menjador amb cuina pròpia. Menús adequats per cada edat. 
Hi ha un preu de menjador pels fixos i un pels esporàdics 
 
Projecte educatiu 
La finalitat de la llar d’infants és contribuir al desenvolupament global dels infants, proporcionant-los un clima i 
entorn de confiança on se sentin acollits. 
L’acció educativa permet el creixement personal i afectiu dels nens i nenes, el descobriment del seu propi cos i 
de l’entorn, així com la possibilitat de relacionar-se i comunicar-se amb els altres. 
Som una escola catalana, laica, coeducadora i inclusiva. Utilitzem el català com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge. 
Considerem molt important la col·laboració i cooperació de les famílies per tal de garantir la coherència 
educativa. 
El Consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa, hi formen part: direcció, educadors, 
famílies, personal de serveis i representat de l’Ajuntament. 

mailto:a8049245@xtec.cat
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Llar d'Infants El Gavot 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Canàries, 1-3 -08800 

Telèfon 938 153 012 

E-mail a8048125@xtec.cat 

Horari De 9 a 17 h. 
Servei d'acollida de 7.45 a 9 h., organitzat per l'AMPA 

Codi del centre: 08048125 
 
Tipus d’ensenyament 
1r cicle d'Educació Infantil (0-3). 
 
Línies 
2 classes de 0 a 1 anys 
3 classes d'1 a 2 anys 
4 classes de 2 a 3 anys 
 
Aules específiques 
Entrada com espai d’acollida i de trobada entre famílies, una aula de psicomotricitat, un taller d’experimentació i 
una aula de llums.  
 
Altres serveis 
Menjador escolar: amb cuina pròpia. 
 
Projecte educatiu 
La llar d’infants El Gavot té com a funció bàsica la socialització i l’estimulació per al desenvolupament dels infants 
i pretén, si cal col·laborar en les necessitats que les famílies puguin presentar.  
 
Per això afavorirem el desenvolupament global dels infants com a subjectes capaços, entenent-los com a éssers 
íntegres en constant evolució. 
 
Donat que l’afectivitat dona suport i forma a tot funcionament humà, propiciarem una vida emocional positiva i 
de relacions afectives, sanes i equilibrades amb l’adult i els companys i companyes. 
 
Ens definim com a escola pública, catalana, integradora, aconfessional i treballem l’educació per a la igualtat. 
Celebrem totes les festes tradicionals amb la col·laboració i participació de les famílies. També organitzem 
xerrades informatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a8048125@xtec.cat
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Escola Bressol La Lluna de Vilanova 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Privat 

Adreça C. Jardí, 101 baixos - 08800  

Telèfon 938 151 342 

E-mail lluna_vng@telefonica.net 

Web http://www.llunavng.com 

Horari Lectiu de 9 a 13 i de 15 a 17 h.  
Acollida de 7 a 9 i de 17 a 18 h. 

Codi del Centre: 08068756 
 
Tipus Ensenyament 
1r Cicle Educació Infantil (0-3). 
 
Línies 
De 0-1 anys 1 línia 
D’1-2 anys 2 línies 
De 2-3 anys 2 línies 
 
Aules específiques 
1 Aula polivalent. 
 
Altres serveis 
Càtering de 12 a 15h. 
 
Projecte educatiu 
Estimular i optimitzar el desenvolupament global del nen, és a dir, de totes les seves capacitats físiques 
i intel·lectuals, afectives i socials. 
 
El nostre projecte té dues premisses bàsiques: 

 Desenvolupar el màxim les seves capacitats: és necessari créixer en un ambient ric en estímuls que 
l’ajudin a desenvolupar-se, emocional i intel·lectualment. 

 Desenvolupar la curiositat per aprendre: aconseguir desenvolupar l’autoconfiança, la capacitat 
intel·lectual i l’autonomia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lluna_vng@telefonica.net
http://www.llunavng.com/
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El Cau de la Rateta 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Privat 

Adreça Rbla. d’Arnau de Vilanova, 2 (costat INEM, de l’Av. de Cubelles, 112)-08800 

Telèfon 638 424 316 

E-mail elcaudelarateta@yahoo.es 

Xarxes socials Facebook “El Cau de la Rateta” 

Horari De dilluns a divendres de 7 a 18 h. 

Codi del Centre: 08075414 
 
Línies 
Educació infantil de 1r cicle. 
Edats: de 4 mesos a 3 anys 
Nombre de grups i capacitat autoritzada: 

 anys (unitats): 1 / alumnes autoritzats aula:8 
 1-2 anys (unitats): 1 / alumnes autoritzats aula: 13 
 2-3 anys (unitats): 1 / alumnes autoritzats aula: 20 

Nombre total de llocs escolars autoritzats: 41 
 
Aules/ Espais específics 
Disposem de tres aules per cada tram d’edat, una aula d’ús únic de menjador, aula de manipulació d’aliments, 
dues aules polivalents (on realitzem anglès, música i psicomotricitat.), un jardí amb hort. 
 
Altres serveis 

 Acollida (dins del mateix preu) 
 Servei de menjador, càtering 
 Anglès 
 Accés adaptat: Si 
 Horaris d’entrada i sortida (mati i tarda): horari molt flexible. 

 
Projecte educatiu 
El centre te com a funció bàsica la socialització i l’estimulació per al desenvolupament dels infants i pretén, si cal, 
col·laborar en la resolució de les necessitats que a les famílies puguin presentar.  
Afavoreixen el desenvolupament global del nen o de la nena com a subjecte, entenent-lo com a ésser íntegre en 
constant evolució. Afavorirem l’autonomia del nen i de la nena, tant en l’àmbit personal com en l’adquisició 
d’aprenentatges. Potenciarem la capacitat d’expressar emocions, ésser creatiu i actiu.  
Afavorirem el respecte, l’estima i el coneixement d’ells mateixos i del món que els envolta.  
Afavorirem el coneixement del medi social i natural als infants. Vetllarem per respectar i potenciar la 
individualitat de cadascú. Oferirem als pares i als infants un clima de confiança.  
Treballarem els hàbits, farem tot tipus d’activitats amb l’objectiu d’estimular als infants en cada un dels àmbits.  
Durant el curs es portaran a terme un seguit de programacions i treballs sobre aquestes. 
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Llar d'Infants L'Oreneta 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Privat 

Adreça C. Cristòfol Raventós, 13 baixos 1r - 08800 

Telèfon 610 269 269 

E-mail orenetavng2@gmail.com 

Horari De 7.30 a 18 h. 

Codi del Centre: 08067934 
 
Tipus d’ensenyament 
1r Cicle d'Educació Infantil. 
 
Línies 
De 0-1 anys 1línea. 
D’1-2 anys 3 línies. 
De 2-3 anys 3 línies. 
 
Aules Específiques 
1 Aula Polivalent i pati exterior. 
 
Altres Serveis 
Servei de menjador amb cuina pròpia, excursions per VNG i coordinació amb el centre de desenvolupament 
infantil i d’atenció precoç del Garraf. 
 
Projecte Educatiu 
Sociabilització, educació, lleure educatiu dirigit i lliure, experimentació, vigilància i assistència. I a P2 inici a 
l’anglès. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:orenetavng2@gmail.com
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Llar d'Infants Petits Somnis/Little Dreams  
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Privat 

Adreça C. Roger de Flor, 14 - 08800 

Telèfon 938 160 946  

E-mail llardinfantslittledreams@gmail.com 

Horari Horari complet: De 7 a 18 h. 
Horari només matí: de 8 a 12  / de 9 a 13 h. 
Diferents possibilitats horàries 

Codi del Centre: 08067481 
 
Tipus d’ensenyament 
1r Cicle d'Educació Infantil (0-3). 
 
Línies: 
1 classe de 0-1 anys (lactants). 
1 classe d’1-2 anys (caminants). 
1 classe de 2-3 anys (maternals). 
 
Aules específiques 
1 de psicomotricitat. Aula polivalent. 
Biblioteca: hora del conte 
 
Altres serveis 
Servei de menjador. 
Espai exterior de 400m2 amb gespa i horta 
Anglès incorporat a les rutines diàries des de P1 i activitats en anglès (música, contes, plàstica) 
Taller de logopèdia 
 
Projecte educatiu 
A Petits Somnis/Little Dreams cuidem tots els detalls i busquem el major bagatge d’experiències i vivències dels 
petits i petites ja que som conscients que els primers anys de la infància són fonamentals per al seu futur.  
 
Treballem amb la convicció que experimentar, observar i investigar són la base dels posteriors aprenentatges i 
d’una infància plena i feliç. 
 
El nostre projecte també destaca pel contacte directe i constant amb la llengua anglesa, tant en les activitats 
quotidianes com en activitats específiques. Les emocions també tenen un paper important en el nostre centre, 
fent sentir a cada nen i nena especial, diferent i únic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:llardinfantslittledreams@gmail.com
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Llar d'infants Xaloc 
 

Tipus de centre Privat 

Adreça C. de Sant Onofre, 31 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Telèfon 938 938 107/ 626.714.232 

E-mail xaloc.vng@gmail.com 

Horari De 7.30 a 19 h. / Agost de 8 a 16 h 

Xarxes Socials Facebook 

Codi del Centre: 08075220 
 
Tipus Ensenyament 
1r. Cicle Educació Infantil (0-3) 
 
Línies: 
De 0 a 1 anys: 1 línia 
D'1 a 2 anys: 1 línia 
De 2 a 3 anys: 1 línia 
 
Aules específiques 
2 Aules polivalents i un pati exterior 
 
Horari 
De 7:30 a 19 h. (obert tot l’any) 
Horaris d’entrada i sortida (matí i tarda): l’horari és lliure 
Agost de 8 a 16h 
 
Altres serveis 
Servei de menjador amb menús adaptats (càtering) 
Coordinació amb el centre de desenvolupament infantil d’atenció precoç del Garraf (CDIAP) 
 
Projecte educatiu 
Ens basem en l'atenció personalitzada de l'infant, donant coneixements i recursos segons l'etapa madurativa. Per 
a nosaltres les famílies són molt important per aconseguir aquesta maduresa, per tant els demanem 
col·laboració i opinió per poder dur a terme l'objectiu de la nostra llar. La nostra intenció és que els infants es 
trobin a gust i relaxats dins la Llar, oferint espais segurs on jugar, experimentar i aprendre. 

mailto:estelplatja@hotmail.com
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Llar d'Infants Xiu Xiu Jardí 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Privat 

Adreça Av. Cubelles, 158 - 08800 

Telèfon 938 158 949 

E-mail llardinfants@xiu-xiu.cat 

Web http://www.xiu-xiu.cat 

Xarxes socials Instagram: xiuxiujardi 
https://www.facebook.com/xiuxiullarinfants 

Horari De 7.30 a 18 h. 
Matrícules de matí: de 7.30 a 12 h. 
Matrícules de matí i tarda (tot el dia) 

Codi del Centre: 08068732 
 
Tipus ensenyament 
1r Cicle Educació Infantil. 
 
Línies 
De 0-1 anys 1 línia 
D’1-2 anys 3 línies 
De 2-3 anys 2 línies 
 
Aules específiques 
1 Aula polivalent. 
 
Altres serveis 
600m2 de gespa natural i horta, logopèdia i anglès a partir dels 18 mesos i menjador. 
Curs de setembre a Juliol (ambdós inclosos), i a l’agost es realitza un Casal d'Estiu. 
Facebook: Llar d'Infants Xiu-Xiu Jardí 
 
Projecte educatiu 
La llar d'infants Xiu-Xiu es proposa que l’estància dels nostre infants sigui sempre agradable i enriquidora: la 
nostre llar treballa a partir de la Metodologia de les Intel·ligències Múltiples, promovent el desenvolupament de 
totes les capacitats i talents dels nostres nens i nenes, mitjançant activitats diversificades i dirigides a potenciar 
l’estimulació primerenca des dels primers mesos. 
 
Els nostres infants aprenen de forma activa i participativa, amb agrupacions flexibles i amb un clima de diàleg i 
reflexió diària com a eina de treball fonamental pel nostre equip educatiu. 
 
Com a llar pretenem sempre caracteritzar-nos per satisfer a pares i infants amb un clima càlid i de col·laboració 
entre els membres que conformem la llar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:llardinfants@xiu-xiu.cat
http://www.xiu-xiu.cat/
https://www.facebook.com/xiuxiullarinfants
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Escola Canigó 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Canigó, 4 - 08800  

Telèfon 938 154 095 

Fax  938 157 569  

E-mail a8031666@xtec.cat 

Web http://agora.xtec.cat/ceipcanigo/ 

Xarxes socials https://twitter.com/EscolaCanigoVng 

Horari De 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h.  

Codi del centre: 08031666  
 
Tipus d’ensenyament 
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (de P-3 fins a 6è).  
 
Línies 
Escola de doble línia. 
 
Aules específiques 
Gimnàs, biblioteca escolar, aula de llengües, aula de música, aula de moviment, aula de ciències, dues aules de 
plàstica, aula de llum, aula d’acollida. 
Menjador amb cuina, pati, pati independent per Ed. Infantil, hort. 
 
Horari 
De 9 a 12.30h i de 15 a 16.30h 
De 8 a 9 h acollida matinal.  
 
Idiomes 
Català, castellà (s’introdueix des de 1r d'Educació Primària) i l’anglès (des de P5).  
 
Activitats extraescolars 
Extraescolars d’octubre a juny: de 12:30 a 13:30 i de 16:30 fins les 18:15 h.: art attack, màgia, escacs, taekwondo, 
fútbol sala, bàsquet, natació, patinatge, gimnàstica rítmica, teatre musical, sport for kids.  
 
Cada inici de curs es fa arribar a les famílies l’oferta inicial. En funció de la demanda, es concreten el calendari i 
les activitats extraescolars a realitzar, organitzades i gestionades per l’AFA.  
 
Altres serveis  
Menjador escolar amb cuina pròpia. 
Casals d’estiu, organitzat per l’AFA.  
Servei d’acollida matinal de 8 a 9 h., organitzat per l’AFA. 
Servei d’acollida durant les reunions de famílies, organitzat per l’AFA. 
 
Projecte educatiu 
Al Canigó entenem l’escola com un espai de convivència i aprenentatge on tothom té el seu paper per aconseguir 
un clima favorable que garanteixi el desenvolupament global dels nens i nenes. 
Valorem la reflexió i transformació pedagògica per aconseguir adaptar-nos a les necessitats actuals dels infants, 
promovent el joc i propostes de treball més autònomes, engrescadores i manipulatives. 
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Escola Cossetània 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Ronda Ibèrica, 200 - 08800 

Telèfon 938 933 899 

Fax 938 931 403 

E-mail escola@escolacossetania.cat 

Web http://www.escolacossetania.cat 

Horari De 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h. 
De 16.30 a 17.30 h. biblioteca i pati obert a les famílies. 
De 7.45 a 9 h. del matí servei d'acollida gestionat per l'AFA 

Codi del centre: 08043917 
 
Tipus d’ensenyament: 
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (de P-3 fins a 6è). 
 
Línies: 1 línia. 
 
Aules específiques 
1 aula de música, 1 d'Educació Especial, 1 d’informàtica, 1 d’anglès, 1 biblioteca, 1 taller, 2 petites de reforç, 1 
gimnàs ampli i 1 menjador. Instal·lacions esportives: camps de futbol, pista poliesportiva, vestidors, parc infantil, 
així com també amplies zones de joc i lleure. 
 
Idiomes 
Castellà (a C.I. s’introdueix la segona llengua). 
Anglès (a P5 s’introdueix com a llengua estrangera). 
 
Activitats extraescolars 
Organitzades per l'AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Tardes de 16:30 a 18:30 h. 
 
Altres serveis 
Menjador escolar: el servei és gestionat íntegrament per l'AFA. Disposa de cuina pròpia. 
 
Projecte educatiu 
Escola petita i familiar. El projecte educatiu i l’acció docent està guiat pels següents pilars bàsics: 
- Escola Participativa: tota la comunitat (famílies, alumnes i Mestres) tenen espais de participació i decisió en les 
activitats i els projectes de l’Escola. 
- Escola activa: l’acció i l’emoció són els motors d’aprenentatge del centre. 
- Escola acollidora: l’Escola és un lloc per a tothom, on tothom, sigui com sigui i vingui d’on vingui, s’ha de sentir 
respectat, acollit i inclòs en la vida i comunitat del centre. 
- Escola coeducativa: l’Escola educa i treballa per lluitar contra les desigualtats de gènere, raça, origen o classe 
social per assegurar una igualtat d’oportunitats per a tothom. 
- Escola que fomenta l’esperit crític: l’Escola és un lloc on l’alumnat aprèn, també, a pensar i tenir criteri per 
esdevenir ciutadans amb opinió pròpia. 
- Escola positiva: una escola que ajuda a nens i nenes a gestionar les seves emocions per afrontar la vida amb 
plenitud. 
- Escola arrelada a l’entorn: una escola oberta per conèixer el territori i les seves tradicions. 
- Escola dinàmica: una escola que es repensa cada dia per reflexionar i millorar el seu projecte constantment. 

mailto:escola@escolacossetania.cat
http://www.escolacossetania.cat/


 

 

        VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

15 

Escola El Margalló 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Margalló, 43 - 08800 

Telèfon 938 152 361 

E-mail escola@elmargallo.cat 

Web http://agora.xtec.cat/ceipelmargallo-vilanova 

Horari Educació infantil i primària: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h. 

Codi del centre: 08040412 
 
Tipus d’ensenyament 
2n cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial. 
 
Línies 
1 línia ordinària. 
5 unitats d’Educació Especial. (SIEI) 
 
Aules específiques 
2 aules d’informàtica: 1 de portàtils i 1 de tauletes, 1 d’idiomes, 1 de polivalent (sala d’actes, teatre, racons 
parvulari...), 1 biblioteca, tallers (plàstica i cuina), 1 aula de música, 1 de fisioteràpia i 1 aula de logopèdia i 1 aula 
multisensorial. Ascensor i lavabo adaptat. Instal·lacions esportives: gimnàs, camp de futbol, pista de bàsquet. 
Ampli pati amb pinedes, hort i zones de joc i bosc comestible. Possibilitat d’utilitzar la instal·lació del centre cívic 
La Collada-Sis Camins. Aparcament per les famílies. 
 
Idiomes 
Anglès des d'Educació Infantil. 
Castellà des de 1r d'EP. 
 
Activitats extraescolars 
S’ofereixen activitats extra-escolars diverses al migdia i a la tarda: art attack, màgia, escacs, taekwondo, fútbol 
sala, bàsquet, natació, patinatge, gimnàstica rítmica, teatre musical, sport for kids. L’oferta pot variar cada curs. 
 
Altres serveis 
Menjador escolar amb cuina pròpia i gestionada per l’empresa SERUNION, ecològica i de proximitat, per a totes 
aquelles famílies que necessitin d’aquest servei. 
Transport escolar: gestionat pel Consell Comarcal del Garraf. Un autobús de línia ordinària i dos transports 
adaptats que garanteixen l’arribada a l’escola i/o la tornada cap a casa d’aquells infants amb discapacitat físiques 
i/o psíquiques greus i permanents. 
L'AFA es farà càrrec del servei d'acollida matinal si hi ha prou famílies interessades. 
Tot el centre està cablejat per poder treballar les TIC des de qualsevol aula. Projectors i pissarres digitals a totes 
les aules. 
Servei d’acollida: gestionat per l’AFA, de 8 a 9h. 
Servei de biblioteca en horari de pati i de 12:30 a 13:30 h., gestionada pels alumnes de sisè. Els dimarts i dijous 
de 16:30 a 18 h. està oberta a les famílies i gestionada per l’AFA. 
Serveis externs. Fisioteràpia i atenció psicopedagògica EAP, del Departament d'Educació de la Generalitat. 
Atenció psicològica del CSMIJ en Conveni amb el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 
Coordinació amb EASE (Equip d’Atenció Socio-Educativa), UTAC (Unitat de Tècniques Augmentatives de 
Comunicació) i CDIAP (Centre de Desenvolupament Infanti i Atenció Precoç). 
 
 
 

mailto:escola@elmargallo.cat
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Projecte educatiu 
Escola aconfessional i catalana d’una sola línia. 
Colònies escolars anuals, des de P3 a 6è. 
Educació en la diversitat: Oferir una escola on els nens que ens arriben trobin una educació adequada, on cada 
un sigui respectat per les seves característiques individuals, on les diferències entre els nens/es no sigui motiu de 
discriminació sinó, tot el contrari, cada infant hi trobi un lloc, el seu espai, per desenvolupar una formació 
personal en el sentit més ampli i global. 
El nostre model d’escola té aules ordinàries i unitats d’educació especial, considerem que és l’idoni ja que 
permet establir diferents models d’inclusió que donin resposta educativa a les necessitats educatives especials 
dels infants i al seu pla educatiu individualitzat. Sorgeixen així diferents tipus i graus d’atenció a la diversitat. 
Agenda 21: Cada classe té un eco-delegat, no utilització de paper d’alumini i bosses, hort escolar i mini granja, 
bosc comestible i Hotel d’insectes. 
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Escola Ginesta 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Rbla. Pep Ventura, 2 - 08800  

Telèfon 938 930 437 

Fax 938 935 672 

E-mail a8031484@xtec.cat 
info@escolaginesta.cat 

Web https://agora.xtec.cat/escola-ginesta/ 

Horari Ed. Primària: de 8.30 a 12.30 i de 15 a 17 h. 
Ed. Infantil: de 9.30 a 12.30 i de 15 a 17 h. 
Hi ha servei d'acollida matinal de 8.30 a 9.30 h. 

Codi del centre: 08031484 
 
Tipus d’ensenyament 
2n cicle d’educació Infantil (P3, P4 i P5) i Educació Primària (1r a 6è). 
 
Línies 
1 línia: 1r 
2 línies: P3, P4, P5, 2n, 3r, 5è i 6è. 
3 línies: 4rt. 
 
Espais específics 
Aules: biblioteca, música, psicomotricitat, informàtica, llengües estrangeres, plàstica, educació especial i 
laboratori. Instal·lacions esportives: gimnàs i 3 pistes poliesportives. Altres espais: pati i zona de joc a educació 
infantil (independent). Hort, ració de la biodiversitat (bassa) i jardins aromàtics. Menjador. 
 
Llengües 
La primera llengua estrangera és l’anglès, que s’introdueix a P4. A cicle mitjà es comença a introduir la 
metodologia AICLE (Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera) tot realitzant algunes practiques 
de laboratori en anglès. A cicle superior l’assignatura de plàstica i algunes unitats de medi social es realitzen 
íntegrament sota aquesta metodologia. 
El castellà s’introdueix a primer de primària.  
Optativament. i per aquells/es alumnes amb bona competència lingüística, s’introdueix el francès al cicle 
superior com a segona llengua estrangera. 
 
Activitats extraescolars 
Educació infantil: Anglès, futbol, psicomotricitat, trail i patinatge. 
Educació primària: Anglès, futbol, robòtica, patinatge, natació, trail i esgrima. 
Horaris: de 12:30 a 14:30 i de 17 a 18:15 h. (depenent de l’activitat). 
 
Altres activitats escolars 
Sortides (excursions, teatre, tallers...) Colònies de P4 a 6è. Celebració de festes amb jornada de portes obertes i 
participació de tota la comunitat educativa (castanyada, Nadal, carnaval, Sant Jordi...) Activitat de piscina a 
educació infantil i 1r de primària. 
 
Altres serveis 
Menjador de 12:30 a 15 h. 
Servei d’acollida matinal 8:30 a 9:30 h. 
 
 

mailto:a8031484@xtec.cat
mailto:info@escolaginesta.cat
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Projecte educatiu 
Des de l’escola Ginesta no concebem una institució pública si l’acció no va adreçada a la totalitat de la població 
sense exclusions ni discriminacions de cap tipus: econòmiques, religioses, ideològiques, sexuals, ètniques, socials 
o culturals. 
En conseqüència, ens declarem aconfessionals i respectuosos amb totes les creences i lliures de qualsevol 
ideologia política. Això no vol dir en cap cas que mantinguem una postura neutra davant la injustícia o la negació 
dels drets, ja que basem la formació en els valors democràtics, el respecte, la tolerància i en els Drets Humans i 
de l’Infant. Ens sentim solidaris i compromesos amb els problemes que afecten a la nostra societat i al nostre 
món. 
Treballem per desenvolupar al màxim el currículum, tant en quantitat com en qualitat. 
Eduquem en el treball individual i en el treball en grup, afavorint tant l’autoexigència com la interactivitat i 
cooperació enfront els reptes de l’aprenentatge. 
Agrupem de manera flexible als alumnes a les àrees instrumentals per tal d’atendre millor la diversitat natural de 
ritmes dels nens/es. 
Promovem un medi cultural ric i adequat per ajudar a l’alumnat a créixer. Tanmateix eduquem en valors 
democràtics, de respecte i llibertat individual, de tolerància i pluralisme. 
Entenem la coeducació com alguna cosa més que “compartir” i que aquesta implica un canvi profund d’actituds 
per tal d’arribar a una veritable igualtat d’oportunitats i superar les actituds sexistes. 
Fomentem el respecte i l’estima per la natura, conscienciem sobre la necessitat d’un consum responsable i 
reciclem els materials que utilitzem. Tanmateix treballem l’entorn social i natural més proper i afavorim la 
necessitat de participació a la vida social i cultural de la ciutat i el país.  
Alguns dels projectes i plans d’innovació que treballem al centre són: 
- Competència social i educació emocional 
- Projectes lingüístics:  
- Ciències 6/12 
- Biblioteca 
- Innovació en llengües estrangeres  
- Projectes europeus (Erasmus+) 
- Escola verda 
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Escola Ítaca 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Rambla Arnau de Vilanova, 65 - 08800 

Telèfon 936 571 185 / 936 571 186 

E-mail escola@escolaitacavng.cat 

Web http://www.escolaitacavng.cat 

Xarxes socials Instagram: escolaitaca, ampa_itaca_vng 

Horari De 9 a 12.30 h. i de 15 a 16.30 h. 
Servei d’acollida de 8 a 9 h. del matí. 

Codi del centre: 08061051 
 
Tipus d’ensenyament 
2n. cicle d'Educació Infantil i Educació Primària. 
Línies  
2 línies a tots el cursos, excepte a P4 i a 1r. 
Aules / Espais específics 
Pati amb un sorral i zona de jocs, pistes poliesportives, sala de psicomotricitat, aules de desdoblament d’usos 
múltiples, gimnàs, biblioteca, aula d’anglès, aula de música, aula de ciències, menjador i cuina pròpia. 
Idiomes  
Anglès des de P5. 
Activitats extraescolars 
Activitats extraescolars gestionades per l’AMPA: teatre, multiesport, ball, piscina, escacs, arts plàstiques, còmic, 
grafitti, tecnolab (robòtica), iniciació musical i English is fun. Hora del conte. L’AMPA també ofereix casal d’estiu. 
Altres serveis 
Menjador amb cuina pròpia, transport escolar, logopèdia i atenció psicopedagògica de l'EAP del Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Projecte educatiu 
L’escola Ítaca és una escola pública catalana arrelada a la ciutat. El seu projecte educatiu es construeix a partir 
dels principis fonamentals de la coeducació i la convivència pacífica. Eduquem en la igualtat i el respecte com a 
valors fonamentals de la convivència i la prevenció de la violència. La nostra prioritat és ajudar a nenes i a nens a 
construir relacions igualitàries basades en el respecte, l’empatia i la capacitat per a analitzar els conflictes i 
elaborar estratègies no sexistes i no violentes per a resoldre’ls. Per a portar a terme el nostre projecte comptem 
amb dos projectes transversals que es proposen assegurar a cada criatura una base personal i emocional prou 
ferma: 

 Projecte Filosofia 3-18, per a educar en la reflexió i el diàleg.  
 Projecte Emociona’t i Gestiona’t, sobre educació emocional i benestar personal, per a educar en 

l’autoconeixement, l’empatia i el respecte mutu. 
Altres projectes que estem portant a terme: 

 Projecte de Biblioteca Escolar per a millorar la destresa lectora, estimular el gust per llegir i potenciar la 
competència informacional. 

 Projecte de ciència, per a que la canalla no deixi de fer-se preguntes, impulsem diverses iniciatives en 
grups cooperatius que proporcionin espais educatius d’exploració i d’experimentació vinculats amb 
l’àmbit científic-tecnològic. 

Llegim i escrivim en parella i Reading in pairs, programes de tutoria entre iguals per a millorar la competència 
lectora i l’expressió escrita. 
Agenda 21 escolar: pla d’acció ecològic per a un desenvolupament més sostenible. 
Som una comunitat educativa oberta i flexible que entenem que escola i família hem de treballar plegats, 
establint complicitats per tal d’assegurar l’èxit educatiu de les nenes i els nens. 

http://www.ccgarraf.cat/pl72/guies-comarcals/oferta-educativa-garraf/id381/escolaitacavng.cat
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Escola L'Aragai 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Dr. Zamenhof, 20 - 08800 

Telèfon 938 153 078 

E-mail ceip-aragai@xtec.cat 

Xarxes socials Twitter i Instagram 

Web http://www.escolaragai.cat 

Horari De 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h. 

Codi del centre: 08034497 
 
Tipus d’ensenyament 
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (3 a 12 anys). 
Línies 
Infantil: 1 línia Primària: 1 línia a 1r, 2n, 3r i 5è. 2 línies a 4t i 6è.  
Aules específiques 
1 aula d’ambients d’infantil i una aula de racons i experiències de Cicle Inicial, 1 de música, 2 d'Educació Especial, 
3 de grups flexibles, 1 d’informàtica, 1 biblioteca, 1 d’anglès. 
Totes les aules estan preparades per treballar amb les noves tecnologies (TIC) i les aules de 4t, 5è, 6è, 
informàtica, biblioteca i anglès estan dotades amb PDI (pissarres digitals interactives). 
Instal·lacions esportives:  
El pati disposa de pistes esportives per a futbol i bàsquet, àmplies zones de lleure i parc infantil. 
Altres espais: sala d’usos múltiples (psicomotricitat). 
Idiomes: Anglès des de P4. 
Activitats extraescolars 
Segons la demanda de les famílies varia cada curs. Patinatge, Zumba, bàsquet, gimnàstica rítmica, tenis, arts 
escèniques, dibuix i pintura, english games, informàtica i handbol 
Activitats Complementàries 
Hort escolar amb participació a l'Agenda 21, flauta, tallers, festes, treball integrat de les TIC (Tecnologies de la 
informació i la Comunicació) a totes les àrees. 
Colònies i sortides. 
Altres serveis 
Menjador escolar: cuina pròpia amb reconeixement d'Escola amb Cuina Promotora de l'Alimentació 
Mediterrània (ECPAM). Els alumnes són atesos durant aquest horari per monitors/es, que procuren que els 
nens/es adquireixin els hàbits adequats alimentaris i de manipulació d’estris, a l’hora de dinar. Biblioteca escolar: 
els alumnes poden fer ús durant l’hora del pati a més del servei de préstec de llibres. Logopèdia (CREDA), 
psicopedagoga (EAP) del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Vilanova. Pàgina Web. Twitter. Instagram. 
Projecte educatiu 
Dins l’escola l’educació i la convivència les desenvolupem en un marc de tolerància i respecte a la lliberta de 
cadascú, a la seva personalitat. 
Fomentem una educació basada en la solidaritat i el respecte als altres i a si mateixos, el sentit de la 
responsabilitat i el gust pel treball ben fet. 
Creem consciència de la importància de conèixer, respectar i conservar el medi ambient. 
Potenciem la participació en la gestió de l’escola, on pares/mares, mestres, alumnes i personal no docent formen 
part de la vida escolar. 
Promovem el saber llegir, el llegir per aprendre i el gust per llegir de tots el alumnes mitjançant activitats com 
"Llegim a l'Aragai" on diàriament dediquem 30 minuts a diversitat d’activitats de lectura individual, col·lectiva, 
padrins lectors entre d’altres, per tal d’aconseguir el gust per la lectura 
 

mailto:ceip-aragai@xtec.cat
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Escola L'Arjau 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. De l’Àncora, 28 - 08800  

Telèfon 938 151 371 

E-mail a8039586@xtec.cat 

Web http://agora.xtec.cat/escolalarjau/ 

Horari Educació Infantil de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h. 
Educació Primària de 9 a 13 i de 15 a 17 h. 
Possibilitat de servei d’acollida a les 7.45 (AFA, de 12.30 a 13 h. i de 16.30 a 17 h. 
per a nens/es que tenen germans/es a primària) 

Codi del centre: 08039586 
 
Tipus d’ensenyament 
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària. 
 
Línies 
Dues. 
 
Aules / Espais específics 
1 de ciències, 3 d'Educació Especial, 1 de llengües estrangeres, 1 menjador, 1 d’informàtica amb dos carros amb 
25 portàtils cadascú, 1 biblioteca, 1 de música i 1 logopèdia. 
Instal·lacions esportives: pistes esportives i 2 aules de psicomotricitat. 
 
Idiomes 
Català com a llengua vehicular. 
Castellà des de 1r i anglès des de P3.  
Francès des de 5è curs de primària. 
 
Activitats extraescolars 
Organitzades per l'AFA cada curs d’acord amb la demanda i disponibilitat. 
Multiesport, Expressió Corporal, Descobrim la Música, Música, Taller Creatiu, Entrena-ment, Ball, Teatre, Teatre 
Musical,  Iniciació al Bàsquet, Bàsquet, Anglès, Gimnàstica Rítmica, Patinatge Artístic, Patinatge en línia, 
Patinatge artístic, Skateboard, Tecnolab, Batucada.  
Conferències, concerts, tallers. 
Casal d’estiu per Nadal, Setmana Santa i estiu. 
A més, en el nostre centre entrenen equips de futbol del barri i Club Judo Vilanova. 
 
Altres serveis 
Menjador escolar amb cuina pròpia, reconeguda com "Escola amb cuina promotora d'Alimentació  mediterrània" 
(ECPAM). Transport escolar. Psicopedagogia (EAP) del Departament d'Educació de la Generalitat i Serveis Socials 
de  l'Ajuntament de Vilanova. Biblioteca: servei de consulta i lectura en horari extraescolar, servei de préstec. 
 
Projecte educatiu 
Som una escola democràtica amb la participació de tots els membres de la comunitat educativa. Escola catalana 
vinculada a l’entorn, a la cultura del nostre país i al Barri de Mar de Vilanova. 
 
Desenvolupem la tasca educativa recollint, integrant i potenciant a cada un dels nostres nens i nenes. Vetllem 
per tal que els nens i nenes adquireixin les habilitats i capacitats d’actuar en situacions diverses a partir 
d’experiències, els coneixements, els valors i habilitats adquirides. Potenciem el fet que cada alumne/a sigui el 
protagonista del seu propi aprenentatge. 

mailto:a8039586@xtec.cat
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Volem que els infants visquin l’escola com una experiència gratificant i enriquidora. La nostra acció educativa va 
dirigida a atendre i tractar la diversitat (intel·lectual, cultural, religiosa, per raons de sexe...) en positiu, 
respectant la pròpia diferència i treballant per l’eliminació de la discriminació, la superació de mites i tabús i per 
la desaparició dels rols diferenciadors per raons de sexe. 
 
Implementem el Projecte del Pla Impuls de la lectura (ILEC). Tenim la biblioteca escolar, catalogada i 
dinamitzada. 
Treballem amb una pedagogia innovadora, dintre de l’Escola Nova 21 i la xarxa d’escoles inquietes del Garraf. 
 
Treballem el projecte AGENDA 21. Desenvolupament sostenible. 
Hort escolar. Projecte CLAKI. (reciclatge d’oli). 
Projecte "COMPARTIM" (projecte per afavorir la coneixença i relació entre pares i mares i la seva participació en 
la dinàmica escolar).  
Projecte "Pati obert" (el pati de l’escola està obert a tothom de 10 a 21h. dissabtes i diumenges) 
 
A més de la pàgina web, ens comuniquem amb les famílies mitjançant el full informatiu mensual i la revista 
anual. 
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Escola Llebetx 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Camí de Sant Gervasi, s/n - 08800  

Telèfon 938 153 745 

Fax 938 155 373 

E-mail escolallebetx@xtec.cat 

Web http://agora.xtec.cat/escolallebetx/  

Horari Educació Infantil Primària: De 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h. 
Horari SEP (Suport Escolar Personalitzat): de 8.30 a 9 h. 
Servei de mainaderia: de 8 a 9 h. 

Codi del centre: 08043929 
 
Tipus d’ensenyament 
Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial. 
De 3 fins a 12 anys per a Educació Infantil i Primària. 
Fins els 12/14 per l’alumnat de les SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) 
 
Línies 
1 línia. 
3 SIEI. 
 
Aules específiques 
Aula de biblioteca, aula de música, aula de psicomotricitat i dues aules polivalents per dur a terme treball 
cooperatiu i racons de treball. Altres espais: Ampli pati amb pista multiesports: Bàsquet/minibàsquet/futbol i 
handbol. Vestuaris. Zona de pati per als més petits amb sorral. Aparcament de bicicletes i patinets. 
 
Idiomes 
Anglès d’infantil a la tarda del joc i a partir de P5 treball dins l’aula.  
 
Activitats extraescolars 
Activitats trimestrals extraescolars al migdia de 12.30 a 14.30h (Preu aproximat 25€/mes) 
- Educació Infantil (P4 i P5): manualitats, hort i jardineria. 
- Educació Primària: teatre en anglès, hort i jardineria, robòtica, manualitats, teràpia amb gossos (educació 
especial). 
Activitats anuals lúdico-esportives a partir de les 16.30 i fins a les 18 h. 
- Educació Infantil (P4 i P5): psicoesport i dansa 1 dia a la setmana (Preu aproximat 135€ socis / 185€ no socis 
AFA).  
- Educació Primària: multiesport (1r i 2n) i bàsquet (1r, 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è) 2 dies a la setmana + partit de bàsquet 
(Preu aproximat 180€ socis / 220€ no socis AFA). 
Espai de trobada: Casal d’estiu que es fa durant la jornada continuada del mes de juny. Horari de 15 a 17 h.  
Preu aproximat 40€ socis / 90€ no socis AFA. 
 
Altres serveis 
Logopèdia a través del CREDA i atenció psicopedagògica (EAP). 
Conveni amb el CSMIJ per seguiment de casos i coordinació. 
Menjador escolar amb cuina pròpia. De 12.30 a 15 h. 
Transport escolar: els autobusos urbans arriben fins a la plaça Adarró, vora l'Escola. Es disposa de transport 
escolar compartit amb dues escoles més. 
L’escola forma part del projecte "pati obert", el pati està obert a la ciutadania diumenges de 10 a 18 h. 
Servei d’acollida de 8 a 9 h., si hi ha un mínim de famílies interessades. Gestionat per l’AFA. 

mailto:escolallebetx@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolallebetx/
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Activitats escolars complementàries 
Glifing de P4 a 3r. 
Es realitza piscina de P-3 fins a P5 i SIEI de 1r a 3r. 
Colònies des de P-3 a 6è. 
Sortides des de P-3 a 6è. Participació en el programa PAE i PAL. 
Altres sortides que es puguin derivar d’algun treball que es realitzi a les aules. 
L’alumnat de la colla navegants (4t, 5è i 6è) realitza diferents activitats al llarg del curs que ajuden a recollir fons 
per a realitzar el viatge de fi de primària: parades de venda de productes per Nadal, per Sant Jordi, per la festa de 
la primavera i de l’esport, espectacles...Tot d’activitats que culminen amb l’obra de teatre que caracteritza el 
final de l’estada al Llebetx, que es realitza cada any al teatre Principal. 
Participem en diferents projectes com l’Agenda 21 Escolar realitzant activitats relacionades al respecte pel medi 
ambient i el de la Cultura Emprenedora, fomentant l’emprenedoria i les idees creatives i originals en l’alumnat. 
Treballem les festes a través de comissions mixtes (alumnat-mestres) i les celebrem tots junts, convidant la resta 
de la comunitat educativa. 
El fet de tenir tres SIEI afavoreix i promou el treball inclusiu així com el respecte a la diferència. 
 
Projecte educatiu 
Escola que inicia la seva activitat l’any 1968 basant-se en els principis de pedagogia activa i escola catalana. Des 
dels seus inicis va assumir la catalanitat, acollint en un procés d’integració també els nens i nenes de parla 
castellana. 
L’any 1980 es va constituir una cooperativa de pares, mares i mestres que van fer front a la construcció d’un nou 
edifici (l’actual) per tal que l’escola formés part de la Xarxa d’Escoles Públiques (va passar l’1 de juny de 1988). 
Assumeix des dels seus inicis i fins ara els punts per la reivindicació de l’Escola Pública: catalana, laica, 
democràtica i oberta a tothom. 
Treballem per tal que els infants es desenvolupin de manera global: àmbit afectiu, emocional i intel·lectual. 
Intentem que l’alumnat assumeixi amb curiositat i interès els aprenentatges i que cadascú aconsegueixi la seva 
integració social a l’aula, afermant el sentiment de pertinença a un grup que comparteix uns interessos. 
Volem que l’alumnat aprengui a aprendre i a acceptar diferents maneres de pensar, d’actuar i de viure en un 
clima que potencií la seguretat i la confiança. 
Intentem fer de les aules uns espais on creixem en sabers, on són necessàries les normes per un bon clima de 
treball i convivència i on cadascú te clares les seves responsabilitats individuals i col·lectives. 
En el nostre Projecte educatiu ens definim com: 

 Escola Acollidora: On tothom pot sentir-se ben rebut, acceptat i valorat. 
 Escola Dinàmica: On evolucionem en i amb el temps, estant predisposats a les innovacions i als canvis. 
 Escola Plural: On eduquem en la diversitat i aprenem a entendre i a respectar la diferència. Treballem 

amb i per la inclusió. 
 Escola Educadora: On tenim en compte la globalitat de la persona i proporcionem a l’alumne una 

formació integral. L’escola no només instrueix, educa junt amb la família. 
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Escola Pompeu Fabra 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Rambla Samà, 66 - 08800  

Telèfon 938 154 044 

Fax 938 154 044 

E-mail a8031472@xtec..cat 

Web http://www.pompeufabravng.com 

Horari Educació Infantil i primària: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h. 

Codi del centre: 08031472 
 
Tipus d’ensenyament 
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària. 
 
Línies 
2 línies de P3 fins 6è. 
 
Aules específiques 
2 d'Educació Especial, 1 de reforç, 1 de música, 3 d’anglès, 1 aula de ciències, 2 d’informàtica, 1 de plàstica, 2 de 
psicomotricitat, 1 biblioteca, 1 d’audiovisuals, 1 racons Educació infantil i 2 sales de menjador, 1 aula de 
logopèdia. 
 
Instal·lacions esportives 
gimnàs, 2 pistes de bàsquet, 1 de futbol, 1 de vòlei/futbol, rocòdrom, tennis de taula, parc infantil i zones 
específiques de jocs tradicionals. 
Zones verdes: jardineres, racons verds i zona de l’hort escolar. 
 
Idiomes 
El castellà s’introdueix a 1r. de Primària. 
L'Anglès s’introdueix a P-4 en grups desdoblats. 
 
Activitats extraescolars 
Varien en funció de la demanda: Música, ball, judo, manualitats, iniciació als esports, futbol, bàsquet, natació, 
dansa, vòlei, hoquei amb patins, patinatge, anglès, teatre, reforç escolar i robòtica. Casal d’estiu. 
Les activitats extraescolars estan gestionades per l'AMPA. 
 
Altres serveis 
Atenció de logopèdia (CREDA i MALL mestra d’audició i llenguatge) i psicològica a través de l'EAP.  
Biblioteca en horari lectiu i també de 16:30 a 17:30 h. 
Menjador amb cuina pròpia. 
Natació: En horari extraescolar. 
Acollida de 7:45 a 9 h del matí. 
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Projecte educatiu 

Escola laica, oberta a les diferents maneres de pensar i respectuosa amb les diverses concepcions filosòfiques del 
món i de la vida.  
Prenent com a base que la funció de l’escola és proporcionar a l’alumne una educació integral que possibiliti el 
seu desenvolupament maduratiu, l’adquisició de coneixement de forma significativa i la seva formació personal, 
l’opció metodològica del centre intenta trobar l’equilibri entre els diferents aspectes de l’educació integral de 
l’alumne, tot potenciant-ne la seva globalitat: aspecte emocional, raonament, vivència del cos, sensibilitat 
artística, aspecte social i consciència ecològica. 
A Educació Infantil fem espais d’aprenentatge de lliure circulació, a Cicle Inicial fem tallers multidisciplinaris i a 
Cicle Mitjà i Cicle. Superior espais de treball col·laboratiu. 
Estem fent una aposta molt important per la innovació educativa a nivell tecnològic i hem engegat un projecte 
de reforma dels patis per tal de fer-los més dinàmics i per tenir en compte els diferents gustos dels nens i nenes a 
les hores de joc i lleure. 
 
Projectes d’innovació educativa 

 Biblioteca escolar. 
 Llengües estrangeres. 
 Educació ambiental. 
 TIC / Robòtica. 
 Ambients i espais de treball col·laboratiu. 
 CLIL (introducció de l’anglès a les àrees curriculars). 
 Coral infantil “El Cor del Pompeu”. 
 “El Mirall” prevenció de l’assetjament. 
 INFADIMED alimentació saludable i pla de consum de fruita. 
 Projecte d’innovació Pompeu 3.0 (transformació digital del centre i ràdio escolar) 
 E-twinning 
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Escola Sant Jordi 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Mare Isabel Ventosa, s/n - 08800  

Telèfon 938 140 227 

Fax 938 140 227 

E-mail ceipsantjordivng@xtec.cat 

Web http://www.escolasantjordi.cat 

Horari Educació Infantil i primària: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h. 
Servei d’acollida: de 8 a 9 h. del matí. 

Codi del centre: 08061041 
Tipus d’ensenyament 
2n Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària (P3 a 6è). 
 
Línies 
Dues línies de P3 a 5è. 
3 línies a 6è. 
 
Recursos 
Treball per projectes globalitzats de vida d’aula a EI i EP. 
Ambients d’aprenentatge a EI i espais d’aprenentatge a EP. 
Treball cooperatiu. 
Processos d’avaluació reguladora. 
Càpsules científiques i reptes matemàtics. 
Consell de Vida d’Escola. 
Colònies  a tots els nivells educatius a partir de P4. 
Distintiu d'Escola Verda. 
Anglès (des de P3) segons projecte “Skills 4 living” 
 
Espais 
Pistes esportives. Zones d’esbarjo. Biblioteca (la cova del Drac). Aula Tic. (Espai Connexions). Aula de Ciència i 
Investigació. Horts, galliner, jardí botànic. Biblioteca. Aula de ciència (espai Eureka). Aula d’anglès. (espai 
Imagine). 2 Aules d’art. Aula de música (espai Sons i silencis). Menjador. Cuina. 
 
Activitats extraescolars 
Organitzades per l'AFA i integrades en el Pla Anual de centre. L’horari és de 12.30 a 14 i de 16.30 a 17.30 h. 
 
Altres serveis 
Menjador escolar amb cuina pròpia i múltiples activitats de dinamització i servei amb migdiada a P3. 
Monitoratge i transport annex a l’ús de piscina. 
EAP (psicòleg, i suport de logopeda i fisioterapeuta si cal) 
Biblioteca oberta de 16:30 a 17:30h. Gestiona l’AFA. 
Acollida matinal de 8 a 9h. Gestiona l’AFA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ceipsantjordivng@xtec.cat
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Projecte educatiu 
El nostre projecte educatiu té com a objectiu enviar persones felices i lliures a un món més just. És per això que 
al llarg de l’etapa d’educació infantil i primària mirarem d’impregnar els nostres infants d’un ADN carregat de 
valors com la creativitat, la solidaritat, el sentit crític, la curiositat o el respecte per la diversitat, entre d’altres. 
La nostra tasca educativa se sustenta sobre tres grans pilars que es complementen i es retroalimenten: 
- El rendiment acadèmic.  
Militants convençuts de l’educació pública i del paper que aquesta juga en fer una societat més justa i equitativa, 
creiem que l’escola ha de garantir els millors resultats educatius de tot l’alumnat.  
- La convivència i la participació de la comunitat educativa.  
Per altra banda, no podem concebre la tasca educativa sense la implicació de tota la comunitat del centre: 
professorat, famílies, monitoratge, etc. És per això que ens organitzem en infinitat de comissions (festes, 
biblioteca, transformació del pati, ...) que permeten la participació de tots els agents, aprofitant cada una de les 
seves potencialitats. Paral·lelament creiem fermament en els valors democràtics i és en aquest sentit que 
l’alumnat s’organitza en consells, tot potenciant la seva implicació en la presa de decisions.  
- La innovació pedagògica.  
Per últim, la nostra línia pedagògica sempre ha estat encarada a integrar les darreres innovacions pedagògiques 
en el dia a dia de les aules: treball per projectes globalitzats de vida d’aula, treball cooperatiu des de P3 a 6è, 
aprenentatge competencial, avaluació reguladora, ús de noves tecnologies, etc. En aquest sentit el claustre 
participa de diverses activitat de formació continuada i manté un debat continuat al voltant de la seva tasca. 
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Escola Volerany 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Castellet, 15 - 08800 

Telèfon 938 149 100 

E-mail a8065275@xtec.cat 

Web http://www.escolavolerany.cat 

Horari Educació Infantil i Primària: de 9 a 12:30 i de 15 a 16:30 h. 
Servei d'acollida de 7:45 a 9 h. 

Codi del centre: 08065275 
 
Tipus d’ensenyament 
Educació Infantil i Educació Primària. 
Línies: Dues.   
 
Aules /Espais específics 
El nostre centre té totes les aules de Primària amb PDI (pantalles digitals interactives). 
Totes les aules d’Educació Infantil amb PDIT (pantalles digitals interactives tàctils). 
Aula d’E. Especial. Aula de petit grup. Sala de psicomotricitat, on es fa la migdiada a P-3. Aula de música amb PDI. 
Aula d’idioma amb PDI. Aules de plàstica. Aula TIC. Aula Mewe Space (Projecte Erasmus+). Tutories EI i EP. 
Biblioteca, cuina i menjador. Sala de l’AFA. Sala de mestres, dependències, administració. Gimnàs. Pati 
d’Educació Infantil i pati d’Educació Primària. Hort. 
Idiomes 
Anglès des de P3. Projectes internacionals, contactes amb una escola de Dinamarca i una de Finlàndia.  
Projecte PUNT EDU de biblioteques escolars, d’impuls a la lectura. 
Activitats Extraescolars 
Futbol Base iniciació i competició. Bàsquet iniciació i competició. Dansa. Patinatge iniciació i avançat. 
Multiesport, Robòtica, Gimnàstica rítmica i Anglès.  
Totes les activitats extraescolars estan gestionades per l'AFA i integrades a la Programació General Anual del 
centre. 
Altres serveis 
Menjador escolar amb cuina pròpia i servei de migdiada adreçat als nens i nenes de P3. Atenció psicopedagògica, 
logopèdia, i fisioterapeuta de l'EAP i del CREDA del Departament d'Educació de la Generalitat. 
 
Projecte educatiu 
Som una escola formada per un equip de mestres il·lusionats i compromesos amb uns objectius educatius a 
compartir amb les famílies i oberts a les futures situacions de canvi. 
Arrelada al territori, al municipi i a la comarca, que valora la participació i la implicació de les famílies, famílies 
que dipositen la seva confiança en un projecte en creixement, integradora de la singularitat de tots els què en 
formen part, respectuosa amb els diferents ritmes d’aprenentatge, formadora de persones solidàries, 
cooperatives, responsables, respectuosa amb tot tipus d’ideologia, potenciadora de l’esperit crític i de 
l’autoestima, desenvolupadora de les habilitats de pensament i de creació que permeti als veritables 
protagonistes de l’aprenentatge, als nostres nens i nenes, "créixer" en tots els sentits,  creant espais on cada 
infant pugui aprendre al seu ritme. 
A l’escola hem creat un context  de recerca d’eines innovadores que ens portin a noves maneres d’aprendre i 
gaudir de l’aprenentatge. 
A Educació infantil es treballa amb propostes manipulatives en els diferents ambients, pensant i comunicant-nos 
a través del joc. L’escola dona importància a les activitats aquàtiques, els nens i nenes van a la piscina en horari 
escolar un cop a la setmana. A la música, els nens i nenes fan música des de parvulari, a les sortides i a les 
colònies. Es fan activitats de formació d’usuaris de la biblioteca, dintre del pla lector, participant amb les 
activitats del PAE i PAL, proposades des de l'Ajuntament.  
 

mailto:a8065275@xtec.cat
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Institut Baix a Mar 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. de l'Ancora, 29 - 08800 

Telèfon 936 571 742 

Fax 938 160 646 

E-mail correu@iesbaixamar.com 

Web http://agora.xtec.cat/insbaixamar/ 

Horari De 8 a 14:30 h. 

Codi del Centre: 08065354 
 
Tipus d’ensenyament:  
ESO i Batxillerat 
 
Línies 
4 grups a 1r d’ESO i 3 grups a 2n, 3r i 4t d’ESO 
Batxillerat 
 
Aules/Espais específics 
El centre disposa de 20 aules de grup i les següents aules específiques: aula polivalent, laboratori de 
matemàtiques, laboratori de llengües, aula d’informàtica, aula de música, aula de Visual i Plàstica, i aula de Visual 
i Plàstica i informàtica, aula per grups reduïts, laboratori de Biologia, laboratori de Física i Química, taller de 
Tecnologia, Gimnàs, Biblioteca, Sales de reunions, Despatxos, Cantina (sense servei de menjador), Pistes 
exteriors i Hort.  
 
Activitats extraescolars 
Actualment la nova AMPA està organitzant activitats per oferir pel curs 2020-2021. 
 
Altres Serveis 
El centre disposa d’armariets per a tots els alumnes i d’un espai d’aparcament de bicicletes i patinets. 
 
Projecte Educatiu 
La qualitat educativa és l’eix vertebrador de l’institut Baix a mar, que forma els alumnes perquè siguin ciutadans 
compromesos i respectuosos en la societat on viuen. 
El punt de partida és l’atenció individualitzada, perquè entenem que l’aprenentatge té necessitats personals, que 
cal abordar. 
Com a institut, ens defineix la cultura de l’esforç, l’atenció personalitzada, la implicació en l’entorn més proper, el 
treball en equip, l’ús de les noves tecnologies i el respecte i la tolerància. 
 

Oferta formativa postobligatòria 

Batxillerat de Ciències i Tecnològic 
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials 
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Institut Dolors Mallafrè i Ros 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Dr. Zamenhof, 57 - 08800 

Telèfon 938 142 204 

E-mail a8045653@xtec.cat 

Web http://www.xtec.cat/iesmallafre 

Horari De 8 a 14:30 h. 

Codi del centre: 08045653 
 
Tipus d’ensenyament 
ESO. 
Batxillerat Científic i Tecnològic. 
Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials. 
Batxillerat Artístic. Via d'Arts Escèniques, Música i Dansa i via d'Arts Plàstiques i Disseny. 
  
Línies 
ESO: 3 línies  
Batxillerat: 4 línies 
 
Idiomes 
Anglès i francès (ESO i Batxillerat). 
 
Activitats extraescolars 
A partir de les 16.30 h. 
Esports: vòlei masculí i femení i futbol-sala. 
Participació en el projecte Esport i Escola, del Pla català de l’esport. 
 
Altres serveis 
Servei de biblioteca, transport escolar (per a alumnes d’altres municipis). 
Totes les aules del centre tenen equipament multimèdia. 
 
Projecte educatiu 
El primer Projecte Educatiu va aprovar-se l’any 1998. El curs 2003/04 es va revisar per recollir la preocupació pel 
desenvolupament integral de l’alumnat, l’educació en valors, la participació de la comunitat educativa, 
l’arrelament a l’entorn, etc.) amb la voluntat d’actualitzar-lo i adaptar-lo als múltiples canvis viscuts per la 
societat i el centre. El PEC insisteix en tres aspectes definidors de l’actual realitat de nostre treball pedagògic: 
compromís amb la laïcitat, amb la renovació tecnològica i pedagògica i la voluntat de treballar per un projecte 
educatiu inclusiu, en el sentit més ampli del terme. Ara està en procés de revisió i actualització. 
El centre participa en diversos projectes pedagògics promoguts pel Departament d'Ensenyament o per 
l’Ajuntament: projecte Esport i Escola, Agenda 21, servei comunitari, Educat 2.0, FAR, Menjallibres, Tots dansen, 
Projecte Buchenwald amb 1r de Batxillerat, Intercanvis en francès amb Quebec i Port-vendres. És seu territorial 
per a la realització de les proves DELF (Diploma d’estudis en llengua francesa) que permeten obtenir els títols A1, 
B1 o B2. 
A les tutories, dins del Pla d’Acció Tutorial, es tracten temes relacionats amb: seguretat a Internet i xarxes socials, 
convivència, relacions personals, tècniques d’estudi, alimentari, sexualitat, etc. 
L’alumnat de 4t d’ESO participa en un intercanvi educatiu en llengua francesa. L’alumnat de 3r d’ESO participa en 
una estada a Irlanda en llengua anglesa. L’alumnat de 1r d’ESO participa en unes colònies en llengua anglesa i el 
de 2n d’aventura a la natura. S’organitzen viatges final d’etapa a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat. A 1r de batxillerat 
s’organitza una estada per visitar el camp de Buchenwald (Alemanya). 
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Oferta Formativa Postobligatòria 
Batxillerat Científic i Tecnològic 
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials 
Condicions d’accés: títol ESO. 
Titulació que s’obté: títol de Batxillerat. 
Durada: 2 cursos acadèmics. 
Places: 70 
Sortides professionals: estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Món del Treball. 
 
Batxillerat Artístic: 
Via d'Arts Plàstiques i Disseny. 
Via d'Arts Escèniques, Música i Dansa. 
Condicions d’accés: títol ESO. 
Titulació que s’obté: títol de Batxillerat. 
Durada: 2 cursos acadèmics. 
Places: 70 
Sortides professionals: estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Món del treball. Via d'Arts 
Plàstiques i Disseny. Via d'Arts Escèniques, Música i Dansa. 
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Institut Francesc Xavier Lluch i Rafecas 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Dr. Zamenhof, 30 - 08800  

Telèfon 938 153 767 

Fax 938 160 161 

E-mail a8031681@xtec.cat 

Web http://www.fxlluchirafecas.cat 

Horari ESO i Batxillerat: de 8 a 14.30 h. 
Cicles Formatius: horaris intensius de matí o tarda, depenent del cicle. 

Codi del centre: 08031681 
 
Línies 
ESO: 4 línies. Batxillerat: 3 línies. CFGM i CFGS i CAM. NOVETAT: CFGS en Mecatrònica Industrial. FP dual en 
CFGM i CFGS. 
 
Aules/ Espais específics 
Els espais d’aula del centre són espais de departament didàctic. Aules de matemàtiques, de llengües, d’idiomes, 
de ciències socials, de tecnologia, de Visual i Plàstica, etc. Tallers i laboratoris de ciències.  
Aules ordinàries i específiques dotades de canons de projecció i pissarres digitals. Instal·lacions esportives: 
gimnàs i pistes (bàsquet, futbol-sala i voleibol). 
 
Idiomes 
Anglès (matèries comuns i optatives a ESO i Batxillerat). 
Matèries d’educació física en anglès i unitats formatives de cicles formatius en anglès 
Francès (matèries optatives a ESO i Batxillerat), intercanvi amb Mérignac. 
 
Activitats extraescolars 
Organitzades des de l'Associació Esportiva Escolar amb l’estreta col·laboració de l'AMPA i dins el Pla Català de 
l'Esport de la Generalitat: futbol, voleibol, guitarra, aeromodelisme. 
Es realitzen en petites lliguetes a l’hora del pati, d’altres es fan a les tardes, en acabar les classes, i les 
competicions oficials en dissabte al matí. 
 
Altres serveis 
Biblioteca. Servei de reprografia i enquadernació. Servei d’orientació psicopedagògica i de mediació escolar, 
fisioterapeuta per a atenció als alumnes amb discapacitats motrius. 
Pràctiques en empreses per alumnes de C.F. 
Armariets: amb preferència per a fills i filles de membres de l'AMPA. 
Centre acreditat per expedir Certificacions Oficials de diferents famílies de Cicles Formatius. 
 
Projecte educatiu 
L'institut F. X. Lluch i Rafecas és l’hereu de l'Escola d'Arts i Oficis de Vilanova i la Geltrú que es va fundar l’any 
1881. El nom actual el té des de gener de 1995. 
El nostre projecte educatiu es basa en el respecte, el diàleg i el consens dins la comunitat educativa (alumnes, 
pares, mares, professorat), evitant les conductes personalistes, descoordinades o bé insolidàries. El nostre PE ens 
defineix com a centre públic i laic que fomenta la cultura i tradició pròpies, i la coneixença i respecte per les 
cultures d’altres països. 
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Es treballa a fons el Pla d'Acció Tutorial a tots els nivells: 1r ESO, la benvinguda i acolliment; 2n ESO, el seguiment 
i coneixença personal; 3r i 4t ESO, orientació acadèmica i personal i presa de decisions. Batxillerats i Cicles 
Formatius: Orientació Laboral i Universitària. Es realitzen xerrades al centre dins el Menú per la Secundària de 
l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 
A 1r i 2n d’ESO es realitza l’aprenentatge basat en projectes. Es treballa conjuntament a partir de dues matèries 
durant dues hores la setmana. A 3r d’ESO es realitza l’Aprenentatge i Servei Comunitari en col·laboració amb 
diferents entitats i associacions de la ciutat. 
 
Dins del Programa Agenda 21 i com a Escola Verda de la Generalitat de Catalunya es treballa la conscienciació i el 
respecte al medi ambient i l’estalvi energètic des de totes les àrees com a tema transversal. Es fomenta 
l’aprenentatge de les llengües, tant les oficials, com les estrangeres anglès i francès, com queda reflectit en el 
Projecte Lingüístic de Centre. Es realitza reforç de les matèries instrumentals en grups reduïts d’alumnes i dins 
l’aula ordinària, l’equip docent pot establir un pla individual de les matèries, adequada a les capacitats o 
necessitats de l’alumnat. En alguns grups fem treball cooperatiu a l’aula. 
 
Les activitats i sortides del curs estan aprovades pel Consell Escolar del centre i estan relacionades amb el 
currículum de l’alumnat, com per exemple: celebració de les festes tradicionals (Castanyada, Nadal, Carnaval, 
Sant Jordi), sortides tutorials, treballs de síntesi fora del centre al juny per a l'ESO (p.ex. colònies d’anglès a 1r 
d'ESO), viatge final de curs a 4t ESO i 2n batxillerat, intercanvi amb Mérignac, participació en el Simposi de 
Treballs de Recerca (1r batx) organitzat pel CRP. 
 
Projectes d'Innovació del Departament d'Educació: Programa de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC), Projecte 
d'Autonomia de centres 09 (PAC09), Programa Qualifica't, Programa de Mediació Escolar i Biblioteca PuntEdu, 
Projecte Educat 2.0 a tota l'ESO, Proyecto de Innovación del Ministerio de Educación "Red Benchmarking" i 
Projecte (viatge) Buchenwald 2013 amb batxillerat (deportació als camps nazis i ferrocarril), formació en FP dual, 
assessorament de la FP.  
 
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL 
L’alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L’altra part l’obté mitjançant les activitats 
formatives i productives en l’empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, 
mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació. 
Centre i empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les 
activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits. 
L’estada a l’empresa es divideix en dues fases. En la primera, l’alumne s’hi incorpora per realitzar unes pràctiques 
i adaptar-se al funcionament de l’empresa. En realitzar aquest període, s’inicia l’estada remunerada en modalitat 
de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre de formació. 
Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva 
qualificació, així com l’horari i el calendari. 
 
Descripció de l’oferta formativa: 
Batxillerat de Ciències i Tecnologia 
Batxillerat de les Humanitats i les Ciències Socials. 
Condicions d’accés: títol ESO. 
Titulació que s’obté: títol de Batxillerat. 
Durada: 2 cursos acadèmics. Places: 105. 
Sortides professionals: estudis universitaris. Cicles Formatius de Grau Superior. Món del treball. 
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CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques 
Condicions d’accés: títol ESO. 
Titulació que s’obté: tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques. 
Durada: 2 cursos acadèmics. Places: 30 
Els alumnes que cursin aquest C.F. podran obtenir, de manera directa, el certificat de qualificació individual en 
baixa tensió.  
Sortides professionals: estudis: instal·lador de línies elèctriques. Muntador de centres de producció elèctrica. 
Electricista general. Instal·lador electricista d’edificis. Electricista industrial. Muntador de quadres elèctrics. 
Bobinador. Instal·lador d’equips electrònics a edificis. Instal·lador d’antenes. Instal·lador d’equips telefònics. 
Reparador d’electrodomèstics. 
 
CFGM Manteniment Electromecànic i Conducció de Línies  
Condicions d’accés: títol ESO. 
Titulació que s’obté: tècnic en instal·lació i manteniment electromecànic i conducció de línies. 
Durada: 2 cursos acadèmics. Places: 30 
Sortides professionals: indústries d’extracció. Indústries metal·lúrgiques. Indústries de fabricació de maquinària. 
Construcció i muntatge d’automòbils. Indústria tèxtil. Arts gràfiques. Indústria alimentària. Parcs d’atraccions. 
 
CFGM Cures Auxiliars d’infermeria 
Condicions d’accés: títol ESO. 
Titulació que s’obté: tècnic en cures auxiliars d’infermeria. 
Durada: 1 curs. Places: 60 
Sortides professionals: auxiliars d’infermeria/clínica. Auxiliar de balnearis. Auxiliar d’atenció primària i cures 
d’infermeria a domicili. Auxiliar bucodental, geriàtric, d’esterilització, d’unitats especials, de salut mental,... 
 
CFGM Manteniment de Material Rodant Ferroviari (en DUAL) 
Condicions d’accés: títol ESO. 
Titulació que s'obté: tècnic en Manteniment de Material Rodant Ferroviari. 
Durada: 2 cursos acadèmics. Places: 30 
Sortides professionals: estudis: Tècnic en manteniment de sistemes pneumàtics i de fre de material rodant 
ferroviari. Tècnic de manteniment de motors Dièsel. Tècnic en manteniment i reparador de sistemes elèctrics de 
material rodant ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes electrònics de material rodant ferroviari. Tècnic 
en càrregues i descàrregues de programari, anàlisi de diagnosi i xarxes de comunicació interna. Tècnic en 
manteniment de sistemes de tracció i motors. Tècnic en manteniment de sistemes de confortabilitat, seguretat i 
comunicació de material rodant ferroviari. Reparador de sistemes de seguretat i comunicació de material rodant 
ferroviari. Tècnic en manteniment de sistemes de bugies, xoc i arrossegament. Agent d’acompanyament de 
trens. Venedor/distribuïdor/visitador de recanvis i equips per a material rodant. Operari d’empreses dedicades a 
la fabricació, muntatge i comercialització d’equips i recanvis per a material rodant. 
 
CFGM Manteniment de Vaixells 
Condició d’accés: títol ESO 
Titulació que s’obté: tècnic en Manteniment de vaixells. 
Durada: 2 cursos acadèmics. Places: 30 
Sortides professionals:  
Operari de reparació i manteniment de motos i grups mecànics. 
Operari de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor. 
Electromecànic de manteniment i instal·lació de plantes propulsores, màquines i equips auxiliars d’embarcacions 
esportives i d’esbarjo. Mantenidor d’aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i d’esbarjo. Operari 
d’instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d’aire condicionat. Operari de manteniment de l’estructura i 
les superfícies del buc. Operari d’instal·lació i manteniment dels sistemes de navegació i posicionament. Operari 
de manteniment de les veles, eixàrcia i arboradura. Operari d’instal·lació i manteniment dels elements de 
fusteria nàutica. 
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CFGS Automatització i Robòtica industrial (en DUAL) 
Condicions d’accés: títol Batxillerat 
Titulació que s’obté: tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial. 
Durada: 2 cursos acadèmics. Places: 30 
Els alumnes que cursin aquest C.F. podran obtenir el Certificat del curs CCNA 1 Networking Basics de Cisco 
Networking Academy. 
Sortides professionals, entre d’altres: Tècnic en organització de manteniment i de posada en marxa sistemes 
d’automatització industrial, projectista de sistemes de control, de mesura i regulació de sistemes 
d’automatització industrial, Programador-controlador de robots industrials, dissenyador de control elèctric i de 
circuits i sistemes integrats. 
 
CFGS Mecatrònica Industrial 
Condicions d’accés: títol Batxillerat o proves d'accés a Cicles de Grau Superior. 
Titulació que s’obté: tècnic superior en Mecatrònica industrial 
Durada: 2 cursos acadèmics. (2.000h). Places: 30 
Sortides Professionals: Tècnic en planificació i programació de processos de manteniment, cap de muntadors, 
cap d’equip de mantenidors d’instal·lacions de maquinària i equip industrial 
 
PFI-PTT Auxiliar d'Electromecànica 
Curs que oferta el PTT de Vilanova en la part de formació de tallers. 
No és necessari títol d'ESO. Veure pàgines PTT de la guia. 
 
CAM Curs d’accés a Grau Mitjà 
Condicions d’accés: no tenir el títol de l'ESO. Tenir complerts els 17 anys (o bé complir-los) en l’any natural d’inici 
del curs.  
Superació del curs: dona accés a fer la preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà que no siguin d’esports ni 
arts. 
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Institut Joaquim Mir 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Av. de Vilafranca, s/n - 08800 

Telèfon 938 933 648 

E-mail a8043693@xtec.cat 

Web http://agora.xtec.cat/iesjoaquimmir/ 

Horari ESO i Batxillerat de 8 a 14.30 h. 
CFGM (torn de matí) 8 a 14.30 h. 
CFM de comerç i gestió administrativa, CFGS de 15.00 a 21.20 h. 
 

Codi del centre: 08043693 
 
Tipus d’ensenyament 
ESO. 
Batxillerat. 
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) 
Comerç. DUAL 
Gestió Administrativa. 
Sistemes microinformàtics i xarxes. 
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) 
Administració i finances. 
Comerç internacional. 
Administració de sistemes informàtics i xarxes (1r i 2n curs). 
Desenvolupament d’aplicacions web (1r i 2n curs). 
 
Línies 
4 d'ESO, 2 Batxillerat, CF famílies d’informàtica, Comerç i Administració.  
 
Aules específiques 
2 tallers de tecnologia, 2 laboratoris d’experimentals, 14 d’informàtica, 1 aula de hardware, 1 sala d’actes, 1 aula 
de plàstica, 1 aula de música, 1 aula de diversitat, 1 aula d’acollida, 1 biblioteca, 1 taller de comerç 
(aparadorisme) 
Instal·lacions esportives: 1 gimnàs i 2 pistes poliesportives. 
 
Idiomes 
Anglès i francès. 
Acreditació dels A1, B1 i B2, Certificat DELF. 
Acreditació B1 i B2, per l’EOI. 
 
Activitats i sortides 
Concert de Nadal, esquiada, jornades culturals, diada de Sant Jordi, viatges d’estudi a Anglaterra i França, cicles 
de conferències per a alumnes i per a pares/mares, trobada de corals de secundària, portes obertes UAB i UPC, 
VO al cinema Retiro de Sitges, activitats PAE de l’Ajuntament de Vilanova. 
 
Projectes 
Erasmus+, NETINVET, programa experimental llengües estrangeres, Projecte Buchenwald, Agenda 21, Servei 
Comunitari, Pla Català de l’Esport. 
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Altres serveis 
EAP, servei d’Orientació Professional, Maleta de les famílies, servei de Mediació Escolar, Servei Salut i Escola, 
Associació esportiva Escolar, Suport a l’estudi, foment llibres de text reutilitzables, AMPA, Servei de cafeteria 
amb possibilitat de menjador, Transport escolar per alumnes d’altres poblacions. 
 
Projecte educatiu 
Basat en la formació de l’alumnat en funció de les seves capacitats d’aprenentatge, amb atenció individualitzada 
amb l’alumne/a i els seus familiars per tal de dissenyar la millor opció educativa. 
L’atenció a la diversitat és l’eix central de la nostra actuació pedagògica. Atès el ventall d’interessos professionals 
de l’alumnat i de la oferta educativa postobligatòria, l' ensenyament, en els darrers cursos de l'ESO, està dirigit a 
formar el jove en funció de la seva orientació personal. 
Una formació acurada en els estudis de Batxillerat, amb un ampli ventall d’opcions dirigides a les diverses 
sortides universitàries o professionals: 6 itineraris (tecnològic, científic, enginyeries, salut, social i humanístic) 
garanteixen una preparació idònia. Els resultats de les proves de selectivitat així ho certifiquen. 
Especial esment als cicles formatius en la seva tasca preparatòria per a la integració professional. 
Formació d’alta qualitat amb equipaments altament tecnificats i pràctiques professionals en empreses punteres, 
garanteixen l’obtenció d’un lloc de treball de qualitat, simulació d’empreses als cicles formatius. 
 
Descripció de l’oferta formativa 
Batxillerat de Ciències i Tecnològic 
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials 
Condicions d’accés: Títol ESO 
Titulació que s’obté: Títol de Batxillerat 
Durada: 2 cursos acadèmics 
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau superior. Món del treball. 
 
CFGM Gestió Administrativa 
Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés. 
Titulació que s’obté: Tècnic en gestió administrativa. 
Durada: 2 cursos acadèmics. 
1r curs en torn de matí i 2n curs en torn de tarda. 
 
CFGM Gestió Administrativa  Àmbit Jurídic 
Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés. 
Titulació que s’obté: Tècnic en gestió administrativa. Àmbit jurídic. 
Durada: 2 cursos acadèmics. (2.000 h.). 
 
CFGM d'Activitats Comercials. Format DUAL 
Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés. 
Titulació que s’obté: Tècnic en Activitats comercials. 
Durada: DUAL. 2 cursos acadèmics (2.000 h.). 
 
CFGM Sistemes microinformàtics i Xarxes 
Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés. 
Titulació que s’obté: Tècnic en microsistemes i xarxes. 
Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.). 
2 grups de matí i 1 de tarda. 
 
CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) 1r i 2n curs 
Condicions d’accés: Títol de Batxillera, prova d’accés o CFGM. 
Titulació que s’obté: Tècnic superior en administració de sistemes informàtics. 
Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.). 
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CFGS Desenvolupament i Administració de pàgines Web (DAW) 1r i 2n curs 
Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM. 
Titulació: tècnic superior en desenvolupament de sistemes informàtics. 
Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.). 
Hi ha la possibilitat d’obtenir les tres titulacions en 4 anys (ASIX, DAM o DAW).  
Àmbit professional: Funcions i subfuncions de servei tècnic: instal·lació, manteniment, explotació i suport a 
l’usuari. Tècnic en manteniment de sistemes. Cap d’explotació de sistemes. Administrador de xarxes d’àrea local. 
Tècnic en informació i assessorament. DAW i ASIX s’ofereix en modalitat 3X2 (obtenir els dos cicles en 3 cursos 
acadèmics. 1r curs en comú) 
  
CFGS Administració i Finances 
Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM. 
Titulació: Tècnic superior d’administració i finances. 
Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.). 
Àmbit professional: Bancs, caixes d’estalvi. Assegurances. Administració pública (Ajuntament, Ministeri....). 
Indústries. Empreses de serveis. 
 
CGFS Comerç Internacional 
Condicions d’accés: Títol de Batxillerat, prova d’accés o CFGM. 
Titulació que s’obté: Tècnic superior en comerç internacional. 
Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h.). 
Àmbit professional: Comerç internacional. Banca internacional. Logística internacional. Transport internacional. 
Compra-venda internacional. Màrqueting internacional. Emmagatzematge de productes. 
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Institut Manuel de Cabanyes 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Francesc Macià, 110-114 - 08800  

Telèfon 938 152 250 

Fax 938 150 577 

E-mail a8031711@xtec.cat 

Web http://agora.xtec.cat/iescabanyes/ 

Horari ESO, Batxillerat diürn i Cicles Formatius de Grau Superior: de 8 a 14.30 h.  
Batxillerat nocturn: de 17 a 22 h. 

Codi del centre: 08031711 
 
Tipus d’ensenyament 
ESO. 
Unitats Específiques d'Educació Especial de Primer i Segon Cicle d'ESO. 
Batxillerat de Ciències i Tecnològic i d'Humanitats i Ciències Socials. Aquestes dues branques, pels alumnes que 
tenen el Francès com a primera llengua, poden optar a obtenir el títol de Baccalauréat (Batxillerat Francès) 
simultàniament a l'Espanyol. 
Batxillerat nocturn de Ciències i Tecnològic i d'Humanitats i Ciències Socials. 
Cicle Formatiu de Grau Mig de Conducció d'Activitats Físicoesportives al Medi Natural. 
Cicle Formatiu de Grau Superior d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives. 
 
Línies 
ESO: 4 línies. 
Batxillerat diürn: 4 grups a 1r i 4 grups a 2n. 
Batxillerat nocturn: 1 grup a 1r i 2n. 
CFGS: 1 grup a 1r i 1 grup a 2n. 
 
Aules específiques 
24 aules-grup, 1 laboratori de física i química, 1 laboratori de ciències naturals, 2 tallers de tecnologia, 2 aules 
d’informàtica, 2 de dibuix, 1 de música (amb piano, xilòfon), 1 sala polivalent (gimnàs-sala d'actes-teatre), 1 sala 
de projeccions, 1 aula d'acollida per a l’alumnat d’incorporació tardana, 3 de desdoblament, 1 biblioteca (de 9 a 
13 h i de 17.30 a 21.30 h, amb bibliotecari i diversos serveis: préstec, consulta, ordinador...), totes les aules 
dotades de kits multimèdia i 1 cantina.  
Instal·lacions esportives: gimnàs (sp), 4 pistes i vestidors. 
Altres espais: 1 gran espai exterior amb arbres i bancs. 
 
Idiomes 
Primera i segona llengua estrangeres, anglès i francès indistintament tant a l'ESO com al Batxillerat. 
 
Activitats extraescolars 
Els alumnes i les alumnes participen en activitats esportives extraescolars a través del Programa esport a 
l’escola: handbol, vòlei, crossfit, escacs,... i aquells esports que proposen un nombre mínim d’alumnes i que sigui 
possible dur-lo a terme. Viatges d’estudi. Intercanvis escolars dins i fora del país. Convocatòria de concursos, en 
especial el premi Fernando Piqueras Sancho, premis literaris i d’investigació. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a8031711@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/iescabanyes/
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Projecte educatiu 
Entenem l’educació com a procés integral que compleix una funció socialitzadora. És un instrument de 
transmissió cultural de valors. Volem que els seus objectius siguin: la formació en el respecte als drets i llibertats 
fonamentals i l’exercici de tolerància dins els principis democràtics de convivència; desenvolupament de les 
capacitats de les persones per a pensar per si mateixes; facilitar que es converteixin en adults integrats en la 
societat i l’assoliment dels elements essencials de la cultura: ciència natural i social, història de l’espècie humana, 
manifestacions artístiques... amb un esforçat tractament d’atenció a la diversitat del nostre alumnat. Quant a 
batxillerat podem constatar any rere any l’òptim grau d’assoliment del nostre projecte curricular, en els resultats 
obtinguts a les PAU. 
Oferim uns itineraris força oberts per als diferents batxillerats. D’altra banda, l’alumnat que supera d’optativa 
d’educació física de segon de batxillerat adquireix una titulació reconeguda com a monitor/a. 
 
Oferta formativa 
Batxillerat de Ciències i Tecnologia 
Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials. 
Condicions d’accés: títol ESO. 
 
Batxi-bacc.  
Doble titulació de batxillerat espanyol-francès, tant pel científic-tecnològic com per l’humanístic-social.  
Condicions d’accés: ESO i nivell mínim de B1 en francès. 
 
CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives al Medi Natural 
Condicions d’accés: ESO, CAM. 
 
CFGS d'Animació d'Activitats Físiques i Esportives 
Condicions d’accés: títols de batxillerat, FP2 i COU. 
Titulació que s’obté: tècnic en animació d’activitats físiques i esportives. 
Durada: 2 cursos acadèmics (2.000 h). 
Sortides professionals: empreses de serveis esportius: patronats d’esports o entitats esportives municipals. Clubs 
o associacions esportives. Clubs o associacions de caràcter social. Empreses turístiques: hotels, càmpings, etc. 
Grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors. Centres geriàtrics o de caràcter social. 
Federacions esportives. Organismes públics d’esport. 
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Col·legi Sant Bonaventura 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Concertat 

Adreça Plaça dels Franciscans, 4 - 08800  

Telèfon 938 106 511 

E-mail colegi@santbonaventura.cat 

Web http://www.santbonaventura.cat 

Horari Educació Infantil i Primària: de 9 a 13 i de 15 a 17 h. 
ESO: dilluns i dimarts: de 8 a 13.30 i de 15 h a 17 h. 
Dimecres, dijous i divendres: de 8 a 14.30 h. 
Horari extraescolar: de dilluns a divendres, a partir de les 17 h. 

Codi del centre: 08031526 
 
Tipus d’ensenyament 
Educació infantil 3-6 
Educació primària 
ESO 
Línies: 2 línies. 
  
Projecte educatiu 
El nostre estil educatiu es caracteritza pel recurs constant a la raó i el diàleg, una visió realista de la vida i la 
valorització del treball i de l’esforç. 
La nostra línia pedagògica promou el desenvolupament competencial de manera transversal en contextos i 
situacions que requereixen la intervenció de coneixements relacionats amb diferents sabers. 
La nostra proposta educativa s’emmarca, d’una banda, dins d’un programa de gestió de la qualitat que potencia 
la millora dels resultats acadèmics i en la gestió general del centre i, d’una altra, dins d’un pla de pastoral que 
fomenta la concreció del caràcter propi del centre amb el treball amb els/les alumnes dels valors humans i 
cristians que els han d’ajudar a créixer com a persones des del carisma pròpiament franciscà. 
El centre compta amb un programa d’innovació educativa propi (Saber, Emprendre, Créixer) que fomenta 
l’adquisició no només de les competències bàsiques de l’alumnat sinó també de les competències òptimes i que 
posa l’accent en els aprenentatges plurilingües i d’intercomprensió romànica, el desenvolupament i ús de les 
noves tecnologies, la creativitat, el treball en equip i l’emprenedoria i el creixement interior de l’alumnat com a 
persones de Pau i Bé. 
Oferim una formació acadèmica actual, innovadora, sòlida, acollidora, que contempla la diversitat de tot 
l’alumnat del centre i que passa pel desplegament d’un programa d’educació emocional i d’habilitats socials al 
llarg de totes les etapes de l’escolaritat que s’hi ofereixen. En aquest sentit, cal destacar que en l’etapa 
d’Educació Primària es treballen els continguts del programa finès KiVa contra l’assetjament escolar, uns 
continguts a què donem continuïtat al llarg de l’etapa de l’ESO. Des de fa quatre cursos oferim el Servei 
comunitari a 3r d’ESO, en col·laboració amb Càritas i l’Economat de VNG i, des de fa dos cursos, també amb la 
residència d’avis Les Onades. 
Aprenentatge multilingüe 
En el Programa Integrat de Llengües del centre el català, com a llengua pròpia del nostre territori, té la 
consideració de primera llengua i constitueix l'instrument que vehicula els aprenentatges des de les etapes 
primerenques i fins al final de l’escolaritat. Garantim l’aprenentatge del Castellà com a llengua cooficial amb la 
programació de sessions/activitats en aquesta llengua a EI, dins l' àrea de Matemàtiques (a Ed. Primària), i a l'ESO 
en les àrees de Matemàtiques, Ciències Socials i Ciències Naturals. 
Oferim Anglès com a primera llengua estrangera des de P3 i s’ha implantat aquest idioma en una sessió setmanal 
de l’àrea de Medi en tota l’etapa d'Ed. Primària i a l’etapa de l’ESO les Ciències Naturals es treballen una part en 
anglès dins del projecte Science Bits. Comptem també amb el recurs d'un auxiliar de conversa nadiu que recolza 
les classes orals en llengua anglesa des de 1r d'EP a 4t d'ESO. Tenim desplegat el Marc d’Ensenyament de 
Llengües Vives a Ed. Primària, amb la realització de tallers per al treball oral de la llengua francesa. A l’ESO, 
l’alumnat té l’opció de cursar Francès com a segon idioma estranger en els quatre nivells d’aquesta etapa. 

mailto:colegi@santbonaventura.cat
http://www.santbonaventura.cat/
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Aprenentatge en la natura 
Aprofitant l'entorn privilegiat de natura que ofereix el centre, en tots els àmbits i etapes es realitzen activitats 
fora de l'aula que pretenen potenciar els aprenentatges vivencials i significatius de l'alumnat. Com a eixos 
transversals, a Ed. Infantil s'ha implementat un projecte d'Hort escolar, a Ed. Primària es realitzen treballs d'Hort 
escolar, Tecnologia sostenible i de Contacte amb la natura. A l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, les 
activitats d'interioritat tenen en els espais exteriors un lloc ideals per al treball de la dimensió personal de 
l'alumnat. 
Aprenentatges digitals 
El Pla TAC de centre assegura l’adquisició de la competència digital de l’alumnat, amb el desplegament del treball 
cooperatiu amb dispositius mòbils al llarg de l’etapa d’Ed. Primària i l’ús de dispositius mòbils a nivell individual 
en els processos d’aprenentatge de l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria.  
Activitats escolars 
Sortides i excursions a tots els cursos. Colònies a P5 i en els finals de cicle. 
Viatge a Florència-Assís a 2n d’ESO i Estada Lingüística a Londres a 4t d'ESO. El centre participa en les activitats 
que ofereix l'Ajuntament de Vilanova dins el programa PAE i PAL. 
Celebrem les Festes de Sant Francesc, la Castanyada, Nadal, Sant Antoni (Tres Tombs), Carnaval, Sant Jordi, final 
de curs i Festa de Graduació (4t d’ESO). 
Activitats complementàries 
Formen part del projecte educatiu i s’integren en el currículum escolar. L’escola imparteix tallers d’informàtica, 
d’expressió, científics, matemàtics, d’escacs, tècniques de treball i d’estudi, valors, salut, emprenedoria i 
creativitat. Les quotes d’aquestes activitats són aprovades pel consell escolar i autoritzades per la Delegació 
Territorial del Departament d'Educació. 
Comunitat educativa 
Consell escolar, claustre de professorat, equip directiu, equip de coordinació, comissió de pastoral, comissió de 
qualitat, comissió TIC, comissió de biblioteca escolar i junta directiva de l’AMPA. S’estableixen  reunions de pares 
i mares i es concerten entrevistes personals durant el curs per garantir el seguiment de l’alumnat. 
Aules/espais específics 
5 aules de desdoblament, aula de plàstica, aula taller, 4 aules de reforç, laboratori, 1 aula 
d’informàtica, biblioteca, gimnàs, 12 despatxos i 1 sala per al professorat, 1 ha d’espai exterior amb pinedes, 1 
pavelló poliesportiu semi cobert, 2 pistes poliesportives a l’aire lliure, 1 pista de patinatge, 1 parc infantil, una 
zona adapta per a P3, 1 camp de futbol-7, 1 camp de futbol reglamentari (aquests espais exteriors s’utilitzen a 
l’hora d’educació física i com a pati d’esbarjo), 4 vestidors amb lavabos i dutxes, 1 capella, 1 teatre i 2 menjadors 
amb capacitat per a 150 places amb cuina pròpia al centre. 
Activitats extraescolars 
S’ofereixen en gestió interna i d’acord amb el projecte educatiu del centre. 
Activitats esportives: futbol, futbol sala, bàsquet, patinatge, taekwondo, voleibol femení i multi esport. 
Activitats culturals: taller d’arts escèniques, hip-hop, robòtica, anglès i manualitats.. 
Servei de biblioteca dins les activitats extraescolars i obert amb pagament de quota a l’alumnat que no fa 
activitats extraescolars.  
Diada cultural i esportiva a final de curs. 
Casal d’estiu (mes de juliol). 
Altres serveis 
Servei d’acollida de 8 a 9h per a alumnat d'Ed. Infantil i d'Ed. Primària. Menjador amb cuina pròpia. 
Servei psicològic i d’orientació. 
Les quotes són aprovades pel consell escolar i es comuniquen a la Delegació Territorial del Departament 
d’Educació. 
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Col·legi Santa Teresa de Jesús 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Concertat 

Adreça Rambla Principal, 71 - 08800 

Telèfon 938 930 617 

Fax 938 931 074 

E-mail a8031502@xtec.cat 

Web http://vilanova.escolateresiana.com 

Horari Educació infantil i primària: de 9 a 13 i de 15 a 17 h. 
Servei d’acollida: de 8 a 9 h. (organitzat per l’AMPA). 
ESO: 1r i 2n, matins de 8 a 13.30 h. (excepte dimarts de 9 a 13.30 h.); tardes de 15 a 
17 h. (excepte els divendres que no hi ha classe).  
ESO: 3r i 4t, matins, de 8 a 13.30 h. (excepte dimecres de 8 a 14.30 h.); tardes, de 15 
a 17 h. (excepte els dimecres i divendres que no hi ha classe). 
CF d'Activitats Comercials: 1r curs: de 8 a 14.30 h. 2n curs de 8 a 13.30 h. 
CF de Gestió administrativa: 1r curs: de 8 a 14.30 h. 2n curs: de 8 a 13.30 h. 
CF Educació Infantil 1r curs: de 8 a 14.30 h. 2n curs: de 14.45 a 20 h. (excepte 
divendres que no hi ha classe). 

Codi del centre: 08031502 
 
Línies 
Educació infantil i primària: 2 línies 
ESO: 2 línies 
CFGM: 2 cicles 
CFGS: 1 cicle 
Aules/ Espais específics 
2 aules d’informàtica, biblioteca, aula de música, laboratori de ciències,  taller de tecnologia, sala polivalent 
(gimnàs, sala d’actes, teatre), aula multifuncional, aula d’audiovisuals, taller de CF, aules ordinàries, específiques 
i auxiliars dotades de kits multimèdia (canons i pantalles de projecció, equips d’àudio,  pissarres digitals 
interactives i monitors interactius), menjador escolar, 2 patis: 1 amb pista de bàsquet. 
Idiomes 
L’escola engloba, a través del projecte multilingüe, totes les activitats que es realitzen en qualsevol de les 4 
llengües que treballem al llarg de l’escolarització (català, castellà, anglès i francès). 
Iniciem l’aprenentatge de l’anglès a P3 fent desdoblaments i treballant l’expressió i comprensió oral. Disposem 
d’un auxiliar de conversa nadiu. Fem AICLE en l’àrea de plàstica i música. Organitzem colònies en anglès per als 
alumnes d’EP i estades al Regne Unit per als de l’ESO. Desdoblem  la matèria comuna de llengua anglesa i oferim 
matèries optatives. Proposem activitats extraescolars en anglès, així com classes de repàs. 
Introduïm el castellà a 1r de primària. Fem llengua francesa a 6è i l’oferim com a optativa des de 1r d'ESO. 
Disposem d’una escola d’idiomes amb professorat natius, que dóna la possibilitat al nostre alumnat de certificar-
se amb titulacions homologades dins els nivells establerts en el marc comú europeu. 
Activitats extraescolars 
Organitzades per l’AMPA: guitarra, multiesport, anglès, jocs esportius, mini-bàsquet, bàsquet, patinatge, 
taekwondo, ball modern, teatre–comèdia musical, robòtica, fem els deures, futbol sala, atletisme i Batuka,  
bàsquet per adults (Variable en funció de la demanda). Xerrades per a pares i mares. 
Altres serveis  
Menjador escolar, amb monitors del centre. Assegurança escolar d’accidents. Servei d'acollida matinal. Servei 
d’orientació Psicopedagògica (alumnes, famílies i professorat). Logopèdia (CREDA), psicopedagoga (EAP) del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat i Serveis  Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. FEAC ( 
Família Escola Acció Compartida): butlletí digital i grups de diàleg des d’EI a l’ESO. EI x you (escola d’idiomes, que 
emet certificats oficials). Orientació professional. Borsa de treball. Simulació d’empreses al CF de Gestió 
Administrativa. 

mailto:a8031502@xtec.cat
http://vilanova.escolateresiana.com/
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Projecte educatiu 
La nostra intervenció educativa es regeix pel principi d’atenció a la diversitat de tot l’alumnat amb la intenció de 
fer possible i viable una escola realment inclusiva, on tothom hi té cabuda i s’hi sent atès. A més, com a escola 
cristiana, volem ser una escola oberta i solidària. El nostre objectiu és que els/les nens/es i els/les joves 
desenvolupin tots els seus valors personals i les seves capacitats, de forma que arribin a ser persones autònomes, 
responsables i lliures; arrelades a la seva realitat i obertes al futur; amb mirada positiva envers els esdeveniments 
i les persones que els envolten. És per això que proposem una formació integral de la persona des de la 
interioritat, la comunitat i la solidaritat. 
Durant el nostre dia a dia centrem i prioritzem la comprensió lectora, entesa com la capacitat d’expressar-se amb 
correcció oralment i per escrit, la comunicació audiovisual, l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i l’educació en valors que es treballen tant de manera interdisciplinari, com també entre les 
diferents etapes des de totes les àrees i/o matèries. 
Finalment, en el nostre projecte educatiu no ens oblidem de desenvolupar el currículum per a poder adequar els 
ensenyaments a l’entorn més proper participant de totes aquelles activitats que la vila ens proporciona a les 
escoles i als ciutadans en general, on els alumnes són protagonistes del seu aprenentatge des de la curiositat, la 
creativitat, l’esforç i el treball cooperatiu...mitjançant el foment de metodologies innovadores entre d’altres, el 
treball per ambients, l’Aps, l’ABP, les paletes de comprensió, el treball cooperatiu. 
 
Oferta formativa postobligatòria 
CFGM de Gestió Administrativa 
Família professional: administració. 
Condicions d’accés: títol d’ESO o prova d’accés. 
Titulació que s’obté: tècnic/a de gestió administrativa. 
Durada: 2.000 h, en 2 cursos: 1650 h de formació teòrico-pràctica i 350 h de formació en centres de treball. 
Places: 30. 
Sortides professionals:  administratiu de banca i institucions financeres, administratiu comercial, treballador de 
tresoreria, administratiu de personal... 
Més informació: Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL. 
 
CFGM d'Activitats Comercials 
Família professional: comerç i màrketing. 
Condicions d’accés: títol d’ESO o prova d’accés. 
Titulació que s’obté: tècnic/a en Activitats Comercials. 
Durada: 2000 h, en 2 cursos: 1650 h de formació teòrico-pràctica i 350 h de formació en centres de treball. 
Places: 30. 
Sortides professionals:  comercial, orientador/a comercial, promotor/a, tècnic/a en logística del magatzem, 
tècnic/a d’informació i atenció al client, gerent d’un establiment comercial, responsable de recepció/expedició 
de mercaderies, venda a distància... 
Més informació: Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL. 
 
CFGS d'Educació Infantil 
Família professional: Serveis sòcio-culturals i a la comunitat. 
Condicions d’accés: títol de Batxillerat o prova d’accés. 
Titulació que s’obté: tècnic superior en educació Infantil. 
Durada: 2000h, en 2 cursos: 1617h de formació teòrico-pràctica i 383 h de formació en centres de treball. 
Places: 30 
Sortides professionals: Educador infantil en llars d'infants; educador en activitats d’oci i temps lliure: ludoteques, 
biblioteques, tallers, casals d’estiu...; educador en programes específics del sector de serveis social d’atenció a la 
infància de 0 a 6 anys. 
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Escola Divina Providència 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Concertat 

Adreça C. Providència, 1 - 08800  

Telèfon 938 930 614 

E-mail a8031599@xtec.cat 

Web http://divinaprovidencia.cat/ 

Horari Educació Infantil i Primària: de 9 a 13 i de 15 a 17 h. 
ESO: de dilluns a dijous de 8 a 13:30 i de 15 a 17 h./divendres  9 a 13:30 h. 

Codi del centre: 08031599 
 
Tipus d’ensenyament 
2n cicle d'Educació Infantil. 
Educació Primària. 
ESO. 
 
Línies 
1 línia. 
 
Aules / Espais específics 
2 aules d’informàtica, biblioteca, laboratori, 6 aules de desdoblament, 2 aules de plàstica, 2 aules de música, 
capella, gimnàs, ludoteca, menjador amb cuina pròpia, aula polivalent, hortet i jardinet infantil, 2 patis. 
 
Aprenentatges multilingüe / Idiomes 
La llengua vehicular de l’escola és el català. S’introdueix l’anglès a Infantil 3 anys (3 sessions setmanals) i es 
continua fins a 4t de l’ESO. Comptem amb el suport d’un auxiliar de conversa nadiu que reforça la llengua oral 
anglesa i 6th, PET i KET (ESO) 
La llengua castellana es treballa curricularment a partir de 1r de Primària. 
 
Activitats extraescolars 
Promogudes per la junta de l’AMPA. Dos horaris d’activitats: espai migdia (escacs, anglès i música) i a partir de 
les 5 de la tarda (iniciació a l’esport, patinatge, ball modern, futbol i anglès). Celebració del dia de l’esport (final 
de curs) i dia de la Família. 
 
Altres serveis 
Menjador escolar, amb cuina pròpia, essent els monitors mestres del Claustre. 
Servei d'acollida de 8 a 9 h. 
Gabinet psicopedagògic: psicòloga i psicopedagoga. 
Casal d’estiu, amb possibilitat de menjador escolar. 
 
Activitats escolars 
Biblioteca: és un espai viu dintre de l’escola. Des d’Infantil 3 anys fins a 6è de Primària, dins l’horari escolar, els 
alumnes gaudeixen d’una hora setmanal per a fomentar el plaer de la lectura i de la informació. A través de la 
Maleta Familiar, les famílies viuen una experiència de lectura compartida. Comptem amb servei de préstec a 
l’hora del pati. 
Coral “Fratello Sol”: formada per alumnes de 4t de primària a 4t d’ESO. Participa en les trobades de corals de 
Catalunya, en diferents actes del centre i de la ciutat.  
Aquest curs també ens hem adherit a les activitats educatives proposades pel Gran Teatre del Liceu. 
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Educació emocional: com un procés educatiu continu i permanent, present al llarg del tot el currículum 
acadèmic. Per aquesta raó, des d’Infantil 3 anys fins a 4t de l’ESO, l’escola treballa (1 sessió setmanal) per el 
desenvolupament de les competències emocionals al llarg del curs en formats diversos: jocs individuals i en grup, 
tallers, xerrades... 
Per a fomentar l’autonomia i les relacions socials entre els grups classe organitzem sortides trimestrals i colònies 
des d’Infantil 3 fins primer cicle d’ESO i viatge al final de Secundària. 
Participem en el projecte Agenda 21 per treballar la sostenibilitat i tenir un món millor. 
La nostra escola participa de la vida del barri i projectes de la ciutat com: Cultura Emprenedora, cantem el Nadal, 
Congrés de la Ciència, fem un conte per Sant Jordi, Menjallibres, certamen Lectura en Veu Alta, projecte 
Buchenwald... 
Col·laborem en activitats solidàries: Campanya contra la fam, Càritas i La Marató de TV3. 
Celebrem les Festes de Sant Francesc (patró de l’Escola), la Castanyada, Santa Cecília (el dia de la música), Nadal, 
dia de la Pau, Carnaval, Sant Jordi, Mare de Déu de la Providència, final de curs i Festa de Graduació (INF/5 anys i 
4t d’ESO). 
 
Projecte educatiu 
El col·legi Divina Providència es va fundar l’any 1858 i des d’aleshores fins a dia d’avui continua la seva tasca 
educativa. Som una escola confessional i catalana que conserva els seu esperit familiar i acollidor, el gust pels 
detalls, els valors i la bona educació. 
El nostre col·legi promou l’aprenentatge significatiu, allò que ens connecta amb la realitat que vivim. Treballa a 
partir de la convicció que els alumnes són els protagonistes del seu aprenentatge, afavorint el treball cooperatiu i 
el desenvolupament de persones autònomes, responsables i creatives. 
Aquests objectius es poden concretar en: 
- Assolir coneixements a partir de l’estimulació de la curiositat intel·lectual, amb la recerca de respostes i/o la 

formulació de preguntes. 
- Learning by doing (“aprendre fent”)  
- Aprendre a aprendre a través de mètodes i eines pedagògiques eficaces i exigents. 
- Atendre les necessites educatives de l’alumnat amb un ensenyament individualitzat i coherent amb les seves 

capacitats, (grups partits en les àrees de català i matemàtiques). 
- Aconseguir que l’alumne pugui expressar-se en qualsevol de les llengües impartides a l’escola. 
- Potenciar una educació no sexista, en el marc de la coeducació. 
- Crear consciència de la importància de conèixer, respectar i conservar el medi ambient. 
- Desenvolupar hàbits de treball individual i d’equip, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi. 
- Fomentar una actitud lligada a l’aprenentatge del diàleg, a l’acceptació i la tolerància a les diferències de tot 

tipus. 
- Afavorir una comunicació fluida entre les famílies i l’escola, a través de reunions de pares i mares i 

entrevistes personals al llarg del curs amb la finalitat de compartir la responsabilitat sobre el procés educatiu 
i d’aprenentatge dels alumnes.  
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Escola El Cim 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Concertat 

Adreça Rambla Principal, 101 / Pl. dels Cotxes, 3 - 08800 

Telèfon 938 930 280 

Fax 938 930 280 

E-mail info@elcimvilanova.cat 

Web http://www.elcimvilanova.cat 

Horari Educació infantil i Primària: de 9 a 13 i de 15 a 17 h. 
ESO de 8 a 13.30 (tots els dies) i migdies al Cim de 13.30 a 14.30 (dimecres i 
divendres) / de 15 a 17 h. (dilluns, dimarts i dijous). 

Codi del centre: 08031496 
 
Tipus d’ensenyament 
2n. cicle d'Educació Infantil. 
Educació Primària. 
ESO. 
 
Línies 
2 línies. 
 
Aules/ Espais específics 
Infantil i primària: a la Rambla Principal, 101-103 
Secundària: a la Plaça dels Cotxes, 3. 
 
Idiomes 
Català llengua vehicular de l’escola. 
Castellà des de 1r de Primària. 
Anglès des de P3. 
Francès a partir de 1r d’ESO (optatiu). 
 
Activitats extraescolars 
Organitzades per l’AMPA, a partir de les 17h. Entre d’altres s’ofereix: inici a l’esport, bàsquet, taekwondo, futbol 
sala, teatre, patinatge, robòtica, esgrima, zumba per adults... 
L’Escola també té el taller de música SONS on poden fer llenguatge musical, cant coral, i instrument (piano, violí, 
guitarra, flauta, percussió...) en horari de migdia o tarda. 
 
Altres serveis 
Menjador i educació en el lleure. Acollida a partir de les 8h. Casal d’estiu. Estades a Anglaterra 
 
Projecte educatiu 
L’escola El Cim es va fundar l’any 1996. Ens definim com una escola popular, catalana i cristiana, per això sempre 
fem el possible per acollir a totes les persones que hi venen i participem en la vida cultural, social i festiva de la 
ciutat. 
Som una escola inclusiva. Entenem l’atenció a la diversitat des del respecte a les individualitats i als diferents 
ritmes de maduració i creixement. Tenim aula SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva) a totes les 
etapes, equip d’orientació i psicòloga. 
L’aprenentatge de l’infant sorgeix de la pròpia experiència (aprenentatge significatiu) i treballem especialment 
l’esperit crític dels alumnes i el treball cooperatiu. 
 
 
 

mailto:info@elcimvilanova.cat
http://www.elcimvilanova.cat/
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El nostre dia a dia d’Infantil i Primària es basa en el treball globalitzat i per projectes amb continguts de lectura, 
escriptura, matemàtiques, medi... a partir d’allò quotidià, per tal d’entendre el món en el que vivim. Treballem 
amb ambients, espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació on els infants poden observar, experimentar i 
construir. 
- Àmbit lingüístic: Donem uns especial importància a l’expressió escrita ja que és una eina essencial en la 
comunicació d i l’aprenentatge; per això treballem sistemàticament en grups reduïts, per poder elaborar textos a 
l’aula fent que els alumnes s’impliquin en tot el procés. Aquest treball de les llengües s’estén a totes les àrees. 
En la llengua anglesa incorporem personal nadiu i s’amplien les hores que els alumnes fan (speak english a partir 
de P3, projectes i plàstica). 
- Àmbit matemàtic: Apostem per fer unes matemàtiques comprensives amb activitats i material manipulatiu i 
vivencial. S’utilitza el treball cooperatiu per resoldre problemes o situacions i es valoren les diferents estratègies 
per resoldre’ls, ja que entenem que hi ha diferents camins per arriar a la mateixa solució. 
Donem molta importància a la música i reforcem les hores curriculars amb hores complementàries amb 
l’objectiu de preparar als alumnes pel nivell reglat de música. També participem en projectes musicals com 
Cantània, Cantem... 
Des de P3 i fins a 4t d’ESO practiquem tècniques de relaxació, consciència psicocoroporal i gestió de les 
emocions. Potenciem els hàbits saludables i cura del propi cos. A educació Infantil utilitzem el mètode 
psicomotriu d’Aucouturier de descoberta del cos i les seves possibilitats.  
Oferim natació de P5 a 2n de Primària. 
Per Potenciar l’ús de les noves tecnologies, a Primària tenim aula d’informàtica amb un ordinador per alumne de 
la qual fan ús tots els alumnes de l’escola. Disposem de projector i de pissarres digitals interactives a les aules i 
connexió wifi a Internet. A l’ESO els alumnes treballen amb ordinador propi utilitzant tant llibres digitals com a 
llibres ne paper. Introduïm la programació i robòtica a Primària i a ESO. 
Per afavorir les situacions educatives en àmbits no escolars i fomentar l’autonomia organitzem colònies i 
excursions de P3 a 4t d’ESO. 
L’escola dona molta importància a la bona relació amb les famílies, fem 2 reunions grupals anuals i tutories 
individualitzades. Amb el suport de l’AMPA organitzem xerrades educatives adreçades a tota la comunitat 
educativa. 
Som Escola Verda i estem adherits a l’Agenda 21 escolar, promoguda per l’Ajuntament de la ciutat, per treballar 
la sostenibilitat i cura del medi ambient. 
Som una escola oberta a Vilanova que participa en projectes de ciutat com l’Emprenedoria, Ara va, va de contes, 
Roses contra l’oblit, el Projecte Buchenwald, el Congrés de ciència, la Festa per una escola inclusiva o el Projecte 
Reacciona. Col·laborem amb accions i entitats de voluntariat com la Casa d’Empara, Càritas o Intermón. 
Participem en premis i concursos que motivin als alumnes com les Proves Cangur, Estalmat, el Picalletres o els 
Jocs florals de Catalunya. 
Som escola formadora d’estudiants en pràctiques. 
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Escola Pia de Vilanova 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Concertat 

Adreça Rambla de Salvador Samà, 114-116 - 08800 
C. Joan Maragall, 7 (Cicles Formatius) - 08800  

Telèfon 938 150 875 

Fax 938 158 167 

E-mail vilanova@escolapia.cat 

Web http://vilanova.escolapia.cat 

Horari Ed Infantil i Primària: de 9 a 13 i de 15 a 17 h. 
Acollida matinal de 8 a 9 h. 
ESO: dll i dm de 8 a 13.30 i de 15 a 17 h /dmc de 8 a 13.30 h/ dj i dv de 8 a 14:30 h 
Batxillerat: 1r : dll-dj 8 a 15 h. / dm-dmc-dv 8 a 14.30 h. 
2n:  8 a 14.30 h.  
Cicles Formatius: de 8 a 14.30 h. 

Codi del centre: 08031538 
 
Línies: Dues 
 
Aules ordinàries  
33 aules ordinàries, 8 aules més per optatives. 
 
Aules específiques  
1 de plàstica, 2 d’informàtica, biblioteca-mediateca, 1 de música, laboratoris de biologia, física, química, aula-
taller de tecnologia; gimnàs; cuina i menjador; sala d’actes (espai polivalent). 
L’Escola s’ubica en dos edificis, a banda i banda del C. Joan Maragall. L’edifici principal té entrada per la Rambla 
Samà. 
 
Idiomes 
Som una escola amb un projecte plurilingüe, fent una aposta per les llengües estrangeres: anglès i francès. El 
castellà s’introdueix oralment a Infantil i es treballa curricularment a partir de Primària. L’anglès s’inicia a P3 amb 
dues hores complementàries (iniciació a l’anglès i taller de contes), a més hi ha una hora de presència de 
l’auxiliar de conversa a P5. Es treballa curricularment a partir de 1r de Primària on també hi ha incidència de 
l’auxiliar de conversa a l’hora complementària d’anglès. Treballem l’Aprenentatge integrat de Continguts i 
Llengües Estrangeres (AICLE) en diversos continguts de diferents matèries de Primària i d’ESO que es treballen 
dins dels Itineraris d’Aprenentatge que són l’expressió del projecte d’innovació pedagògica SUMMEM. L’alumnat 
a partir de 3r de Primària fins a Batxillerat participa en diferents projectes etwining de relació amb altres escoles 
d’àmbit internacional. S’ofereix la possibilitat d’intercanvis amb una escola dels EEUU a 1r de Batxillerat. 
El francès és una matèria optativa de l'ESO. 
 
Activitats Extraescolars 
 
Infantil: multiesport, piscina, futbol, anglès i teatre. 
Primària: taller d’escriptura, multiesport, futbol sala, anglès, ball modern, robòtica tècnica, Mou-te, teatre, 
escacs, iniciació a la cuina i esgrima. 
Secundària: futbol sala, anglès, taller d’escriptura, esgrima, futbol sala, coral. 
La coral Moixaina és una coral d’adults adreçada a pares, mares, professors/res i adolescents. 
 
 
 
 

mailto:vilanova@escolapia.cat
http://vilanova.escolapia.cat/
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Altres serveis 
Els més destacats són: servei d’acollida matinal de 8 a 9 h.; ludoteca infantil de 17 a 18 h.; mediateca escolar de 
14 a 15 i de 17 a 18 h., menjador amb cuina pròpia, tutoria grupal i individualitzada a tots els cursos; 
departament de dimensió interior; departament d’orientació i seguiment psicopedagògic, amb especial dedicació 
a l’alumnat que presenta necessitats educatives especials i a l’orientació acadèmica i professional; activitats 
festives, culturals, religioses i cíviques. Finalitzat el curs, Casal d’estiu matinal, amb possibilitat de menjador. 
 
Projecte educatiu 
L’escola Pia entén que educar és no sols construir coneixements, sinó també ajudar cada un dels/de les nostres 
alumnes a desenvolupar la seva personalitat i que esdevinguin persones compromeses en millorar la societat. En 
aquest sentit, treballem per aconseguir persones lliures i autònomes perquè, d’una manera crítica, puguin viure 
en comunitat i intervenir, de manera compromesa, en la construcció d’un món més just. El nostre projecte 
educatiu és un projecte d'Escola respectuós amb les persones i amb les seves opcions, en el marc d’una proposta 
cristiana, oberta, atractiva i dinamitzadora de la persona que convida a aprofundir en els valors de l’humanisme 
cristià.  Una acció educativa atenta a la diversitat, que dona protagonisme a l’alumne/a. Una formació acadèmica 
adient als moments actuals, realista, actualitzada, pràctica, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a 
la situació de cada alumne/a. Un ensenyament concretat amb l’administració educativa expressió del servei 
públic d’educació que volem fer. Una escola oberta a la pròpia ciutat i, en general al món.  
 
Projecte d’Innovació educativa reconegut pel Departament d’Educació: “SUMMEM. Aprèn i conviu” per seguir 
donant respostes educatives reals als reptes que hauran de viure els infants i joves, en una societat en canvi 
constant. Els pilars són l’aprenentatge interdisciplinari (diverses matèries) i contextualitzat, de competències 
(actituds i habilitats) i cooperatiu defineixen aquest projecte de caràcter inclusiu. 
 
Oferta formativa Postobligatòria 
 
Batxillerat de Ciències i Tecnologia. 
Batxillerat de Ciències Socials i Humanitats. 
CFGM Tècnic en farmàcia i parafarmàcia.  
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries.  
 
Observacions: és convenient concertar entrevista orientadora amb la direcció. 
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Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú EPSEVG-UPC 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Av. Victor Balaguer, 1 - 08800  

Telèfon 938 967 701 i 938 967 702 

Fax 938 967 700 

E-mail promocio.epsevg@upc.edu 

Web http://www.epsevg.upc.edu 

Horari Matins i tardes 

 
Oferta Formativa 
 
Grau en Enginyeria Mecànica. Atribució professional relativa a fabricació i assaig de màquines, l’execució 
d’estructures i construccions industrials, muntatges, instal·lacions i utilització, així com processos metal·lúrgics i 
la seva utilització. 
Grau en Enginyeria Elèctrica. Atribució professional relativa a la fabricació i assaig de màquines elèctriques, 
centrals elèctriques, línies de transport i xarxes de distribució, disposicions d’automatisme, comandament 
regulació i control electromagnètic i electrònic per a les seves aplicacions industrials, així com els muntatges, 
instal·lacions i utilització respectius. 
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. S’adquireixen fonaments i aplicacions de l’electrònica, 
coneixements sobre l’anàlisi i la síntesi de circuits elèctrics i electrònics i les tècniques de control i automatització 
industrial. Es treballa en els àmbits de la informàtica industrial i els busos de camp, la instrumentació, la 
monitorització i la supervisió de sistemes de control, electrònica analògica, la digital i la potència. 
Grau Enginyeria de Disseny industrial i Desenvolupament del Producte. Adquiriràs les competències necessàries 
per a abordar la gestió del coneixement i de l’experiència projectiva necessària per a la planificació i el 
desenvolupament de tot el procés de vida d’un producte.  
Grau en Enginyeria Informàtica. Et formaràs i seràs capaç de concebre sistemes i aplicacions basats en 
tecnologies d’Internet, adquirint els coneixements necessaris en bases de dades i sistemes operatius. 
Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial. Adquiriràs coneixements i 
habilitats teòric-pràctics per a la concepció, disseny i implementació de sistemes electrònics i automàtics i per a 
l’automatització i robotització de processos, fent especial èmfasi en l’ús i disseny de sistemes electrònics 
intel·ligents, programables, autònoms i de baix consum amb capacitat de comunicació tant en xarxes cablejades 
com sense fil. Al Campus de Vilanova i la Geltrú podràs realitzar l’especialitat de Sistemes Intel·ligents. 
Màster Universitari en Estudis Avançats en Disseny (MBDesign) El màster Universitari en Disseny (UPC-UB), és 
un màster pluridisciplinari on s’apliquen creativitat, innovació i recerca com a eines de coneixement i proposta 
pel Disseny del futur. Es planteja en un sentit integral, ampli i transversal, característic del disseny fet 
a Barcelona i que en les darreres dècades ha esdevingut referent internacional. Des d’una actitud de proposta, 
s’aporten noves visions sobre la reflexió teòrica, les estratègies participatives en xarxa i les tendències més 
innovadores sobre nous productes. Les tasques es desenvolupen a través de tallers de disseny, projectes de 
temàtiques diverses, laboratoris de recerca en materials i tecnologia, treball col·laboratiu i laboratoris de 
fabricació digital, entre d’altres. 
 
Durada:  
Graus (240 crèdits ECTS)  
Màsters universitaris (90 crèdits ECTS) 
Places: depèn titulacions. 
Data inici: Setembre/Febrer 
Condicions d’accés als estudis: accés PAU-Cicles Formatius 
Dates inscripció: consultar Oficina de preinscripció al 932 230 323 / 932 232 591  
http://accesnet.gencat.cat 
 
 

mailto:promocio.epsevg@upc.edu
http://www.epsevg.upc.edu/
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Escola d'Adults Teresa Mañé 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Unió, 81-87 baixos - 08800 

Telèfon 938 933 749 

E-mail a8057163@xtec.cat 

Web http://www.agora.xtec.cat/cfa-teresamanye/ 

Codi del centre: 08057163 
 
Tipus d’ensenyament:  
Formació de persones adultes. 

Serveis / Espais específics 
Aula d’autoformació pels grups de GES. 
Servei d'Orientació. 
Activitats socioculturals. 

Oferta formativa 
Ensenyaments Inicials 

 Català inicial (A1 – A2 ). Places: 75 
 Castellà inicial i bàsic (A1-A2-B1). Places: 150 
 Anglès, tres nivells (A1 – A2.1 – A2.2). Places: 275 
 Informàtica per a usuaris (COMPETIC 1 – 2 ). Places: 100 

Formació Instrumental 
Preparació per a cursar el GES. 

Graduat en Educació Secundària. 
Condició d’accés: Majors de 18 anys (excepcions a partir dels 16 anys). 
Titulació que s’obté: Graduat en Educació Secundària (GESO). 
Durada: d’1 a 2 anys. 
Places: 140. 
Observacions: 
1- presencial, avaluació continua. 
2- en línia, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC). 

Preparació de proves de: 
- Accés a la Universitat: (Majors de 25-40-45) 
- Accés als Cicles Formatius:  

o Cicles Formatius de Grau Mitjà (a partir de 16 anys). Cap condició prèvia. 
o Cicles Formatius de Grau Superior: 

Matèries comunes: Llengua Castellana – Llengua Catalana – Matemàtiques – Anglès  
Matèries específiques al centre: Biologia – Química – Geografia - Psicologia 
Condició d’accés: És necessari tenir el títol d’ESO o GESO; en cas contrari, es passarà una prova de nivell. 
Titulació que s’obté: cap (Accés a estudis reglats). 
Durada: 1 any. 
Places: 35 de AU, 35 de GM i 140 de GS. 
Sortides professionals: Cicles formatius, estudis universitaris. 

mailto:a8057163@xtec.cat
http://www.agora.xtec.cat/cfa-teresamanye


 

 

        VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

54 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú- IMET 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Unió, 81-87 - 08800  

Telèfon 938 140 440 

Fax 938 931 992 

E-mail info@imet.cat 

Web http://www.imet.cat 

Horari INFOIMET:  
Matins: dilluns a divendres de 9 a 13.30 h. 
Tardes: dimarts i dijous de 16 a 18 h. 

 
L'Institut Municipal d'Educació i Treball és un organisme autònom creat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
que ofereix els Serveis d'Educació, Treball i Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la Geltrú (EFAV). 
 
Nota: L’oferta formativa descrita correspon al curs 2018-2019. Aquesta oferta va lligada a les convocatòries que 
anualment publica el Servei d'Ocupació de Catalunya i, per tant, pot variar cara al proper curs 2019-2020. 
 
Formació Professional Ocupacional 
Diferenciem dos tipus d’accions: 
- Accions de formació adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat (CP). Cada certificat de 

professionalitat està regulat per un Reial Decret que especifica les unitats de competència que el composa, 
mòduls formatius i unitats formatives. 

- Altres accions formatives. Cada especialitat formativa d’acord amb els continguts i condicions especificades 
en els programes formatius. 

Condicions d’accés: Majors de 16 anys i en funció del certificat de professionalitat: 
- Nivell 1: No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals. 
- Nivell 2: Títol de GESO; Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà; Prova d’accés a la universitat per a 

més grans de 25 anys i/o 45 anys; Altra formació equivalent. 
- Nivell 3: Títol de Batxillerat o equivalent; Prova d’accés als cicles formatius de grau superior; Prova d’accés a 

la universitat per a més grans de 25 anys; Altra formació equivalent. 
Certificats dels/de les alumnes 
L’alumnat que hagi assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagi superat les  valuacions 
pertinents rebrà un certificat d’aprofitament per part del SOC. El Certificat de Professionalitat acredita a qui 
l’obté que és competent per a desenvolupar una activitat laboral. És un títol reconegut a tot el territori espanyol. 
Oferta formativa 

- Atenció persones dependents en institucions, 490 hores. 
- Atenció sociosanitària a persones a domicilis, 640 hores. 
- Activitats de venda, 630 hores. 
- Activitats auxiliars de comerç, 310 hores. 
- Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics, 400 hores. 
- Operacions bàsiques de restaurant i bar, 310 hores. 
- Activitats de gestió administrativa, 920 hores. 
- Activitats administratives en relació amb el client, 840 hores. 
- Desenvolupament de productes audiovisuals multimèdia interactius, 580 hores. 
- Sistemes microinformàtics, 640 hores. 
- Anglès: A1 (190 hores) - A2 (280 hores) - B1 (280 hores dos cursos) - B2 (190 hores) - C1 (280 hores).  
- Alemany: A1 (190 hores) - A2 (190 hores).  
- Francès: A1 (190 hores) - A2 (190 hores). 
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Ajuntament de Vilanova i la Geltrú-IMET: PFI-PTT 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Unió, 81 (Edifici Institut Municipal d’Educació i Treball-IMET) - 08800 

Telèfon 938 140 440 

Fax 938 140 811 

E-mail info@imet.cat / a8960024@xtec.cat 

Web http://www.imet.cat 

Horari Atenció: Matins de 9 a 14 h. 

Codi del Centre: 08960024 
 
PFI: Programes de Formació i Inserció   /    PTT: Pla de Transició al Treball 
Són programes adreçats a joves (d’entre 16 i 21 anys d’edat) que no han obtingut el Graduat en Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional 
concret. 
Els PFI-PTT ofereixen la possibilitat de millorar la qualificació i les oportunitats d’incorporació al món laboral i, 
alhora, una via que poden facilitar exempcions en les proves d’Accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (segons 
el que publiqui la normativa sobre les proves d’accés) i l’accés a un Centre de Formació d’Adults per obtenir el 
Graduat en Educació Secundària (ESO)  
És un Programa organitzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú- IMET, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. 
 
Mòduls 
El curs s’estructura en: 
- Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques: operacions 

matemàtiques bàsiques, comunicació oral i escrita (català, castellà i anglès), TIC, entorn social i incorporació 
al món professional. 

- Mòduls de formació professional per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un 
mòdul de pràctiques en empreses. 

- Accions de seguiment i orientació de l’alumnat. 
 
Durada: 1000 hores. De setembre a juny. 
 
Oferta Educativa  
PTT Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic 
Sortides Professionals: establiments comercials, en organismes públics i/o empreses industrials: 
dependent/a, caixer/a, reposador/a, informació/atenció al públic, teleoperadors i operador/a. 
Places: 17. Persona de contacte: Mª Carmen Arias. 
PTT Auxiliar de Fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 
Sortides professionals: Auxiliar de soldadura, processos automatitzats, construcció i/o reparació de maquinària i 
muntatges de instal·lacions elèctriques en edificis. 
Places: 16. Persona de contacte: Yasmina Luna. 
PTT Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics 
Sortides Professionals: Ajudant de muntador de sistemes microinformàtics, ajudant de manteniment i instal·lació 
de sistemes informàtics i de sistemes per a transmissió de dades, muntador de components en plaques de circuit 
imprès.  
Places: 17. Persona de contacte: Maribel Redondo. 
PIP Auxiliar de comerç i atenció al públic NEE (adreçat a joves amb discapacitat intel·lectual) 
Durada: 2 cursos acadèmics.  
Sortides Professionals: Dependent/a de botiga, mosso/a de magatzem, caixer/a, reposador/a 
Places: 12. Persona de contacte: Elvira González. 

mailto:info@imet.cat
http://www.imet.cat/


 

 

        VILANOVA I LA GELTRÚ 

 

56 

EFAV - Escola de Formació Aeronàutica 
 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Unió, 81-87 -08800  

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Telèfon 938 140 440 

Fax 938 140 811 

E-mail secretaria@efav.cat 

Web http://www.efav.cat 

 
EFAV - Escola de Formació Aeronàutica Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú – IMET 
  
Oferta educativa 
 
Curs de Formació Bàsica de la Llicència de Manteniment d’Aeronaus de la subcategoria B1.1 “avions amb 
motor de turbina” 
Competència general: una llicència de manteniment d’aeronaus de l’especialitat B1.1 permet al seu titular 
emetre certificats d’aptitud pel servei i actuar com a personal de recolzament després de: 
- Treballs de manteniment executats en l’estructura de l’aeronau, el grup motopropulsor i els sistemes 

mecànics i elèctrics. 
- Treballs en sistemes d’aviònica que necessiten únicament comprovacions senzilles per a demostrar el seu 

funcionament i no requereixen la diagnosi d’avaries. 
Durada: 1.950 hores + 450 hores de pràctiques professionals no laborables. 
Condicions d’accés: alguna de les titulacions següents: Batxillerat  i/o cicle formatiu de grau mitjà  i/o cicle 
formatiu de grau superior o prova d’accés a la universitat per majors de 25 anys. 
Places: 30 
Observacions: La titulació està reconeguda a nivell europeu per l'Agència Europea de Seguretat Aèria (EASA). 
 
Certificat de professionalitat d’Operacions auxiliars de manteniment aeronàutic (TMVO0109) 
Competència general: realitzar operacions auxiliars de manteniment i serveis en l’aeronau complint 
especificacions tècniques en condicions de seguretat i sota la supervisió d’un tècnic de nivell superior amb 
capacitat de certificació. 
Durada: 330 hores + 80 hores de pràctiques professionals no laborables. 
Condicions d’accés: Certificat del Programa de formació i inserció (PFI) i/o graduat ESO. 
Places: 15 
Observacions: l’obtenció del Certificat de professionalitat expedit pel Servei d’Ocupació de Catalunya (amb una 
nota mínima del 7,5) permet l’accés directe al Curs de Formació Bàsica d’una llicència de manteniment 
d’aeronaus de l’especialitat B1.1 “avions amb motor de turbina”. 
 
Serveis/ Espais específics 
1 Hangar de 440 m2 (equipat amb 2 avions, motors a reacció, neumàtica, hidràulica) 
4 Aules acadèmiques, 2 Aules d’informàtica, 1 Sala d’actes, 1 Biblioteca. 
1 Taller de "composites", 1 Taller de mecanitzar, 1 Taller d’electricitat/aviònica, 1 Taller de soldadura, 2 
Magatzem, 2 Vestuaris. 
Borsa de Treball. 
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Escola Oficial d'Idiomes Garraf 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Àncora, 29 (Edifici Baix a Mar) - 08800  

Telèfon 938 165 992 

E-mail eoigarraf@xtec.cat 

Web http://www.eoigarraf.cat 

Horari L’horari de les classes és de 17 a 19 i de 19 a 21 h. 

Codi del centre: 08062225 
 
Tipus d’ensenyament 
L'Escola Oficial d'Idiomes Garraf és un centre públic de règim especial destinat a l’ensenyament de llengües a 
persones adultes que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Oferta educativa 
Anglès 
Condicions d’accés: segons normativa vigent. Titulació que s’obté: 
- Al final dels dos primers cursos s’obté el Certificat de Nivell Bàsic (A2). 
- Al final del tercer curs, s’obté el Certificat de Nivell Intermedi (B1). 
- Al final del cinquè curs, s’obté el Certificat de Nivell Intermedi (B2). 
- Al final del sisè curs, s’obté el Certificat de Nivell Avançat (C1). 
Els certificats de Nivell Intermedi B1, Nivell Intermedi B2 i Nivell Avançat C1 poden obtenir-se també en règim 
lliure. 
Durada: 130 h. /curs. Durada curs escolar: final setembre a final de maig. Places: 30 per grup. 
Sortides professionals: totes les que tenen a veure amb els idiomes. 
Observacions: Diverses universitats donen crèdits pels cursos i/o certificats de l'EOI. Les persones interessades 
haurien d’informar-se a la secretaria de la seva facultat. 
 
Alemany 
Condicions d’accés: segons normativa vigent. Titulació que s’obté:  
- Al final dels dos primers cursos s’obté el Certificat de Nivell Bàsic (A2). 
- Al final del tercer curs, s’obté el Certificat de Nivell Intermedi (B1). 
- Al final del cinquè curs, s’obté el Certificat de Nivell Avançat (B2). 
Els certificats de Nivell Intermedi B1 i Nivell Intermedi B2 poden obtenir-se també en règim lliure. 
Durada: 130 h. /curs. Durada curs escolar: final setembre a final de maig. Places: 30 per grup. 
Sortides professionals: totes les que tenen a veure amb els idiomes. 
Observacions: Diverses universitats donen crèdits pels cursos i/o certificats de l'EOI. Les persones interessades 
haurien d’informar-se a la secretaria de la seva facultat. 
 
També s’ofereixen cursos de diferents idiomes que actualitzen la seva oferta, any rere any. 
 
Cursos monogràfics: cursos de llengua d’especialitat (negocis, llenguatge jurídic, mèdic, etc.) d’aprofundiment en 
el coneixement de la realitat sociocultural dels països on es parla la llengua objecte d’estudi (literatura, història, 
civilització, costums, institucions, etc.), o bé de treball d’actualització lingüística o de treball específic per 
destreses. 
 
Cursos de llengua instrumental: cursos d’actualització i especialització d’idiomes no impartits en la modalitat 
oficial a l’escola. Es fan durant l’any, amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 70 hores. 
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Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAiD) 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça Plaça de les Casernes, 8 - 08800 

Telèfon 938 932 846 

E-mail emaid@vilanova.cat 

Web http://www.vilanova.cat/emaid 

Horari Període de preinscripcions, inscripcions i matrícules (de març a juliol) 
Horari de secretaria:  
Matins: de dilluns a divendres de 9:30 a 13 h. 
Tardes: dilluns, dimarts i dijous de 17 a 19:30 h. 

Codi del centre: 08038569 
 
Serveis / Espais específics 
Aules: 7 d’informàtica, 2 de dibuix, 2 de moda, 2 de polivalents, 2 d’audiovisuals, 1 biblioteca i 1 plató fotogràfic. 
 
Oferta educativa 
Tallers. 
Curs Preparació Cicles. 
Cicles Formatius de Grau Mitjà. 
Cicles Formatius de Grau Superior. 
 
Tallers: 
- Taller d´Art I (per alumnes de 6 a 8 anys) 
- Taller d´Art II (per alumnes de 9 a 12 anys) 
- Taller de Dibuix Artístic  
- Taller de Pintura 
- Taller de Ceràmica 
- Taller de Fotografia Digital 
- Taller de Gravat i Estampació 
- Taller de Moda 
- Taller Còmic i Il·lustració. 
Condicions d’accés: Pot accedir-hi qualsevol persona i nivell. 
Titulació que s’obté: certificat aprofitament d’hores. 
Durada: 60/90 hores cadascun. Places: 15 per cada taller. 
Sortides professionals: formació contínua. 
Observacions: Tallers especialitzats dirigits a estudiants, artistes, dissenyadors i a totes les persones interessades 
en el món de l’art i el disseny. Una programació contínua i permanent relacionada amb diferents àmbits artístics. 
 
Cicles formatius: 
CFGM Assistència al Producte Gràfic Interactiu (LOE).  Durada: 1600 hores. 
(Cicle Formatiu de Grau Mitjà dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny). 
Titulació que s’obté: Tècnic/a d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu. 
Cicle Formatiu de Grau Mitjà que té l’objectiu de formar a l’alumne/a en tots aquells aspectes tècnics i artístics 
que requereix el desenvolupament de productes interactius de comunicació visual. Fonaments de Disseny Gràfic. 
Tractament digital d' imatges. Edició Web. Edició Multimèdia. Creació de productes interactius per a diferents 
plataformes. 
L’alumne/a podrà exerceix la seva activitat en el sector públic o privat en empreses relacionades amb la 
comunicació visual i el producte interactiu: sector audiovisual, agències de publicitat, empreses multimèdia, 
estudis de disseny, departaments de publicitat o disseny, publicacions on-line.. Com a treballador/a autònom/a 
interpretant les especificacions d’un projecte gràfic i realitzant tasques de producció d’elements en suport web i 
multimèdia. 

mailto:emaid@vilanova.cat
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CFGS De Gràfica Publicitària (LOE).  Durada: 2.000 hores. 120 ECTS 
(Cicle Formatiu de Grau Superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny). Titulació que 
s’obté: Tècnic/a Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en gràfica publicitària. 
Cicle Formatiu de Grau Superior orientat a formar professionals creatius que desenvolupin la seva tasca de 
manera independent o per compte d’altre, en els diferents àmbits del disseny gràfic: 
Realització de productes gràfics publicitaris (tanques, expositors, cartells, fulletons, anuncis, marxandatge, etc.). 
Editorial (llibres, revistes...). Imatge corporativa. Envasos i embalatges. Gràfica Audiovisual (web, spots 
publicitaris...)  
Pot exercir la seva professió en l’àmbit públic o privat, en empreses dedicades a la comunicació publicitària, 
agències, estudis de disseny, empreses i institucions d’altres sectors que així ho requereixin. 
 
CFGS Animació. Disseny de Videojocs i Entorns Virtuals. Durada: 2000 hores. 120 ECTS.  
(Cicle Formatiu de Grau Superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny). Titulació que 
s’obté: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Animació. Perfil Professional de disseny de videojocs i 
entorns virtuals. 
Cicle Formatiu de Grau Superior que proporciona els coneixements tècnics i artístics necessaris per a 
desenvolupar projecte de Videojocs i Entorns Virtuals, des de la fonamentació teòrica fins producció.  
Disseny artístic de personatges i escenaris. Concept Art. Guió i narrativa audiovisual. Creació, modelat i animació 
de personatges i escenes 3D. Programació per a Videojocs 2D i 3D. Motors de Joc. So digital. 
L’àmbit professional i de treball comprèn activitats de disseny de videojocs i entorns virtuals realitzades com a 
professional autònom/a o associat/da a una empresa relacionada amb: producció de videojocs i aplicacions 
interactives, producció de cinema i televisió, publicitat, disseny gràfic, i d’animacions i escenaris virtuals,... per 
qualsevol sector que ho  requereixi. 
 
CFGS Interiorisme. Projectes i Direcció d'Obres de Decoració. Durada: 1950 hores. 
(Cicle Formatiu de Grau Superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny). Titulació que 
s’obté: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració. 
Cicle Formatiu de Grau Superior orientat a formar professionals qualificats que desenvolupin la seva activitat en 
els àmbits fonamentals de l'interiorisme: disseny d’habitatges, disseny d’espais comercials, laborals i lúdics. 
Reforma i rehabilitació d’espais. Disseny d’instal·lacions i Programació d'Obres. Disseny ecològic i sostenible. 
Realització de Maquetes i Projectes 3D. 
Pot exercir la seva professió en l’àmbit públic o privat, com a autònom/a o associat/da, en qualsevol grau, en 
empreses que desenvolupin projectes i direcció d’obres relacionades amb decoració, interiorisme, arquitectura, 
enginyeria civil i de les pròpies de les d’immobiliàries. 
 
CURS PREPARATORI de les Proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior 
El curs Preparatori és un curs bàsic d’introducció al món de l’art i el disseny, adreçat especialment a qui vulgui 
preparar les proves d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior.  
En aquest  curs es preparen les parts comunes a tots els Cicles formatius, i les parts específiques d’accés als Cicles 
d’Arts Plàstiques i Disseny. 
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Escola Municipal de Música Mestre Montserrat 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. De l'Escorxador, 4 - 08800 

Telèfon 938 142 572 

Fax 938 931 950 

E-mail ecmusica@vilanova.cat 

Web http://www.vilanova.cat/ecmusica 

Codi Centre Escola de Música: 08038481 
Codi Centre Conservatori: 08069359 
 
Serveis específics/ Espais específics 
Biblioteca especialitzada en música. 
Oberta de dilluns a dijous de 17 a 21h. 
Divendres de 17 a 19 h. 
Sala d’actes polivalent, aules especialitzades, lloguer de bucs d’assaig. 
Horari d’oficina: 
De dimarts a dijous: de 10 a 12 h. 
De dilluns a dijous: de 16 a  h. 
 
Oferta educativa Escola de Música 
Iniciació a la Música: 
Sensibilització 1 (nens/es de 6 anys) 
Sensibilització 2 (nens/es de 7 anys) 
Nivells elemental i mitjà 
Nivell I (1r i2n) 
Nivell II (3r i 4t) 
Nivell III (5è i 6è) 
Nivell IV (7è i 8è) 
Programació per a joves i adults (nivells A, B i C), a partir de 16 anys. 
Programa Música Activa (programes específics per afeccionats). 
Aula Oberta (cursos especialitzats per a músics i afeccionats). 
 
Conservatori Professional 
Sis cursos d’estudis professionals que es poden iniciar a partir dels dotze anys, havent superat la prova d’accés. 
Formacions Instrumentals: 
Orquestra, banda, big band, latin band, marxing band, combos, conjunts de música tradicional i conjunts diversos 
de música, clàssica i contemporània. 
Especialitats Instrumentals: 
Arpa, bateria, baix elèctric, bombardí, cant, clarinet, contrabaix, fiscorn, flauta de bec, flauta travessera, guitarra, 
guitarra elèctrica, instruments de pua, oboè, percussió, piano, saxòfon, tenora i tible, trombó, trompa, trompeta, 
tuba, violí, viola, violoncel i instruments tradicionals: gralla, sac de gemecs, flabiol i tamborí, tarota i violí 
tradicional. 
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Escola de Música Freqüències 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Privat 

Adreça C. De la Llibertat, 48 - 08800  

Telèfon 938 144 754 

Fax 938 144 754 

E-mail escola@frequencies.cat 

Web http://www.frequencies.cat 

Horari De dilluns a divendres de 16 a 20 h. 

Codi del Centre: 08056161 
 
Serveis/ Espais específics 
Aules especialitzades i bucs d’assaig. 
 
Oferta Educativa: 
 
Per a infants 
Bressol de 0 a 2 anys. 
Sensibilització de 3 a 5 anys. 
Elemental de 6 a 11 anys. 
 
Per a joves i adults (a partir de 12 anys)  
Bàsic (iniciació a la música en tres cursos). 
Pràctic (instrument i conjunt). 
Graus professionalitzadors (amb titulació de l'Associated Board of Royal Schools of Music i Trinity Collage of 
Music). 
Programes especials (amb adaptació curricular personalitzada). 
 
Especialitats Instrumentals 
Els programes poden cursar-se amb qualsevol instrument. 
 
Musicoteràpia 

mailto:escola@frequencies.cat
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Escola de Música Musicàrea 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Privat 

Adreça Rambla Vidal, 4 i C. Llançà, 37 - 08800 

Telèfon 938 145 817 

E-mail info@musicarea.cat 

Web http://www.musicarea.cat 

Horari 
 

De dilluns a divendres (agost vacances) de 16:30 a 20:30 h. 
Dissabtes (octubre a maig) de 10 a 12 h. 

Xarxes socials Instagram  @socmusicaire 
Facebook: musicareaescola 
Youtube Musicàrea Escola de músiques 

Codi del Centre: 08070519 
 
Serveis/ Espais específics 
Ensenyament reglat d’instrument (rock/pop, jazz, clàssic o world music) a través de classe individual o 
compartida, i pràctica grupal en combos. 
Adquisició de competències tècniques: educació de l’oïda, lectors i de creació musical. 
Continguts de grau elemental. Preparació per al Grau Superior. 
Audicions regulars en diferents espais de la ciutat. 
Projecte Voice in Progress, adreçat als alumnes de cant, per viure una experiència professional (gravació de 
maqueta) 
Campus Internacional de Guitarra Fingerstyle (GUITUITERRA, bianual) 
Lloguer d’espais d’assaig. 
Centre examinador registrat Trinity College London 47275. 
Escola associada a Emipac, Escoles de Musica Privada Associades de Catalunya. 
Servei oficial de Musico teràpia Garraf a Vilanova i la Geltrú. 
 
Oferta Educativa: 
Aprenentatge significatiu, basat en els talents i gustos personals, en l’experiència dins i fora de aula i en el treball 
de creació. Posem èmfasi en l’aspecte social de la música, amb dinàmica grupal i activitats gamificades, audicions 
regulars i trobades d’alumnes. Ens agrada cooperar en projectes compartits amb diferents agents culturals i 
educatius de la comarca (esdeveniments de l’ajuntament, ONG’s, Escoles de dansa) 
Per a infants 
Musica en Família dels 0 als 3 anys 
A partir dels 5 anys, sensibilització musical + roda d ́instruments 
Dels 8 als 12 anys cursos integrals de combo, instrument i llenguatge musical 
Per a joves i adults (a partir de 12 anys) 
Programa d’iniciació per a Joves i Adults. Play Along, per a disfrutar tocant (instrument i combo). Music Up, per 
entendre què toquem (instrument, combo, llenguatge musical). 
Assignatura de llenguatge musical basada en l’us d’apps, la improvisació (IEM) l’oïda relatiu i l’harmonia 
moderna. Continguts de Grau Mitja com a preparació al Grau Superior de Esmuc, Liceu, Taller o Jam Session. 
Abonaments de classes individuals per venir quan vulguis. 
Especialitats Instrumentals 
Piano, Cant, Guitarra elèctrica, acústica i clàssica, Baix elèctric, Bateria, Saxos, Trompeta, trombó i bombardí, 
Violí, Flauta, Clarinet, Percussió llatina i africana. 
Combos de música moderna: Combos Kids, Teen i Adults. Ukevandals (grup d’ukeleles), COR GOSPEL, Bigbanova i 
la Geltrú (Big Band). Classes d’harmònica, uke baríton, cajón i acordió. 
Especialistes en ukelele i fingerstyle guitar. 
Aula d’àudio digital i producció de música amb ordinador 
Cursos d’àudio digital a mida de l’usuari, en format individual, amb professorat format a Microfusa. 
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OME – Oficina Municipal d’Escolarització 
 

Municipi Vilanova i la Geltrú 

Tipus de centre Públic 

Adreça C. Unió, 81-87 - 08800  

Telèfon 938 140 440 

Fax 938 931 992 

E-mail info@imet.cat 

Web http://www.imet.cat 

Horari INFOIMET:  
Matins: de 9 a 13:30 h. 
Tardes: Dimarts i dijous de 16 a 18 h. 

 
L’Oficina Municipal d'Escolarització (OME) és un instrument de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i 
els ajuntaments pel que fa a l’escolarització de l’alumnat d’educació infantil (3 a 6 anys), educació primària (6-12 
anys) i secundària obligatòria (12-16 anys). 
 
L'OME actua d’acord amb el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents sufragats amb fons públics, 
i les normes establertes per la Generalitat de Catalunya. Són centres sufragats amb fons públics els 
ensenyaments impartits en centres de titularitat pública i els que s’imparteixen en centres de titularitat privada i 
que són objecte de concert educatiu. 
 
L’OME format par de l’IMET- Institut Municipal d’Educació i Treball i el seu àmbit d’actuació és el municipi de 
Vilanova i la Geltrú. 
 
Funcions 

- Informar i orientar les famílies de tota l’oferta educativa de la ciutat. 

- Recollir les sol·licituds d’escolarització durant el termini de preinscripció i matrícula, legalment establert, i al 
llarg de tot el curs escolar, donat que la Comissió de Garantia d'Admissió es constitueix en el marc de l'OME. 

- Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit d’actuació 
territorial. 

- Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques que permeti la 
seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada per a tota la població 
escolar. 

- Les que legalment determini el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. 
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