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Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Segon cicle d'educació infantil
 (P3, P4 i P5)

Primària 
(1PRI, 2PRI,  3PRI,  4PRI,  5PRI i 6PRI)

(1ESO, 2ESO, 3ESO i 4ESO)
Secundària obligatòria 



ESCOLA PÚBLICA
c/ Pere  Pascual,  9 – 27  - Tel/fax 972 32  80  13
a/e:  b7008018@xtec.cat – blocs.xtec.cat/escolaardenya/

Proposta  educativa

Equipaments
• Aules d’educació infantil.
• Aules de primària.
• Aules d’idiomes, educació especial, plàstica i psicomotricitat.
• Aula d’acollida.
• Sala d’actes.
• Biblioteca.
• Pati d’educació infantil.
• Pati d’educació primària.
• Pistes esportives i gimnàs.
• Bosc integrat al centre.
• Menjador i cuina.

Característiques - particularitats del centre
• Servei d’acollida matinal.
• Idiomes: anglès (des de P3).
• S’imparteix una àrea no lingüística en llengua anglesa.
• Servei de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic  i serveis especialitzats.
• Sortides escolars.
• Participació en el Pla Català de l’Esport Escolar.
• Activitat de piscina, amb la subvenció de l’Ajuntament, d’un nivell per curs acadèmic.
• Socialització dels llibres de text, amb col·laboració de l’Ajuntament.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des de l’Ajuntament o 
des d’altres entitats.
• Servei de menjador amb cuina pròpia.
• Casalet de Migdia, per a alumnes d’Educació Infantil.
• Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES  PER DIFERENTS INSTITUCIONS I ENTITATS:

• AMPA, Ajuntament i Escola Municipal de Música.

Escola
Ardenya

ESCOLA PÚBLICA
c/ Corunya,  s/n - Tel/fax 972 32  00  71
a/e:  b7003321@xtec.cat – www.xtec.cat/baldirireixach

Proposta  educativa

Equipaments
• Laboratori.
• Aula d’idiomes.
• Aula d’acollida.
• Aula d’educació especial.
• Aula LIC.
• Aula d’informàtica, a primària  i a infantil, i pissarres digitals a totes les aules.
• Aula de música.
• Aula taller.
• Biblioteca.
• Patis diferenciats d’educació infantil i primària.
• Gimnàs/aula de psicomotricitat.
• Pistes esportives.
• Menjador.

Característiques - particularitats del centre
• Projecte d’Escola Verda.
• Idiomes: anglès des de P4 i francès a Cicle Superior.
• Projectes d’innovació del Departament:

• PAC (Pla d’Autonomia de Centre).
• PELE (Innovació en Llengües Estrangeres).
• Pla de consum de fruita.

• Servei de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic  i serveis especialitzats.
• Sortides escolars.
• Pla Català de l’Esport a l’Escola: Coordinació amb els altres centres de la ciutat.
• Activitat de piscina, amb la subvenció de l’Ajuntament, d’un nivell per curs acadèmic.
• Socialització dels llibres de text, des de 3r., amb col·laboració de l’Ajuntament.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des de l’Ajuntament o 
des d’altres entitats.
• Servei de menjador.
• Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES  PER DIFERENTS INSTITUCIONS I ENTITATS:
• AMPA, Ajuntament i Escola Municipal de Música.

Escola Mn. Baldiri Reixach

• Educació infantil (2n cicle).
 • Educació primària.

• Educació infantil (2n cicle).
• Educació primària.



ESCOLA PÚBLICA
c/ Santa Teresa, 49  - Tel/fax 972 32  30  50
a/e:  b7004682@xtec.cat - www.ceiplestacio.cat

Proposta  educativa

Equipaments
• Laboratori de ciències i matemàtiques.
• Aula d’idiomes.
• Aula d’acollida.
• Aula d’educació especial.
• Aula d’informàtica.
• Aula d’usos múltiples.
• Aula de música .
• Aula USEE.
• Equipaments TIC a les aules. 
• Biblioteca.
• Patis diferenciats d’educació infantil i primària. 
• Gimnàs/aula de psicomotricitat. 
• Pistes esportives.
• Menjador i cuina.

Característiques - particularitats del centre
• Servei Bon Dia, pla d’acollida matinal organitzat per l’AMPA (de 8 a 9h del matí).
• Idiomes: anglès/francès.
• Projectes d’innovació del Departament: Pla d’autonomia de centres; Grup de Conversa.
• L’escola està adherida a la campanya “5 al dia” per millorar els hàbits alimentaris dels alumnes.
• Grups instrumentals de música a Primària.
• Servei de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic i serveis especialitzats externs.
• Sortides escolars.
• Activitat de piscina, amb la subvenció de l’Ajuntament, d’un nivell per curs acadèmic.
• Projecte cooperatiu de llibres de text, amb col·laboració de l’Ajuntament.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des del propi centre, 
Departament d’Ensenyament, Ajuntament o des d’altres entitats.
• Celebració de les festes tradicionals catalanes.
• Servei de menjador amb cuina pròpia.
• Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES  PER DIFERENTS INSTITUCIONS I ENTITATS:
• AMPA, Ajuntament, Escola Municipal de Música i el propi centre.

L’Estació
Escola

ESCOLA PÚBLICA
C/ del Mall, 98 -  Tel/fax  972  32 11 26 
 b7003264@xtec.cat  -  www.gaziel.cat

Proposta  educativa

Equipaments
• Espais per acollir petits grups i/o atenció individualitzada.
• 2 aules multimèdia d’idiomes.
• Aula d’acollida.
• Aula d’Educació Especial.
• Aula d’informàtica.
• Racó TIC a totes les aules i pissarres digitals a tots els cicles.
• Aula de música.
• Aula de Natura.
• Biblioteca.
• Pati diferenciat d’educació infantil i primària.
• Hort escolar.
• Menjador i cuina.

Característiques - particularitats del centre
• Projecte d’Escola Verda.
• Projecte interdisciplinari projectat en tots els nivells i àmbits curriculars.
• Treball en xarxa amb institucions i entitats locals d’interès escolar.
• Idiomes. Introducció de l’anglès a Educació Infantil i francès al cicle superior.
• Servei de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic  i serveis especialitzats: Educació Especial, CREDA,... 
• Sortides  i colònies.
• Pla Català de l’Esport a l’Escola. Dinamització d’esports en horari extraescolar.
• Activitat de piscina, amb la subvenció de l’Ajuntament, d’un nivell per curs acadèmic.
• Projecte de llibres de text socialitzats, amb col·laboració de l’Ajuntament.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des de l’Ajuntament o des 
d’altres entitats.
• Projecte solidari amb la Marató de TV3.
• Celebració de les festes tradicionals catalanes.
• Tallers de llengua per a famílies nouvingudes.
• Servei de menjador amb cuina pròpia.
• Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS ORGANITZADES  PER DIFERENTS INSTITUCIONS I ENTITATS:
• Associació de Pares i Mares (AMPA), Ajuntament i Escola Municipal de Música.

Escola
Gaziel

• Educació infantil (2n cicle).
• Educació primària. • Educació infantil (2n cicle).

• Educació primària.



CENTRE EDUCATIU CONCERTAT
c/ Creu,  69  - Tel/fax 972 32  03  73 - a/e:  b7003291@xtec.cat - www.cordemariasantfeliu.cat

Proposta  educativa 

Equipaments
• Aules de suport.
• Aula d’informàtica.
• Ordinadors a cada aula.
• Sala d’audiovisuals.
• Aula de música.
• Biblioteca.
• Aula de psicomotricitat.
• Pati i petita pista per jugar a bàsquet i a “futbito”, i sorral.
• Menjador i cuina.

Característiques - particularitats del centre
• Som una escola concertada cristiana.
• Servei d’acollida matinal.
• Idiomes: anglès/francès.
• Aprenem a través d’un Pla de llengües estrangeres que inclou l’estudi de l’anglès en àrees curricu-
lars i les proves YLE Starters i YLE Movers (a 4t i 6è de Primària).
• Dins del Pla lingüístic, ampliem l’aprenentatge del castellà introduint-lo en algunes matèries.
• El desenvolupament d’un Pla TIC, dota els nostres alumnes d’unes bones capacitats en informàtica i 
internet. Amb una aula d’informàtica amb un ordinador per alumne i pissarra digital.
• Constituïm una escola integradora que dóna cabuda a tothom dins els valors del respecte a l’estudi 
i la convivència.
• Eduquem en la diversitat amb desdoblaments i classes de reforç, especialment a matemàtiques i català.
• Servei de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP).
• Sortides, excursions, colònies a Primària.
• Activitat de piscina dins el currículum d’Educació Física, en horari escolar (de 1r  a  5è. ), amb la sub-
venció de l’Ajuntament, d’un nivell per curs acadèmic. A  6è  es  fa  activitat de vela.
• Pla de reciclatge El llibre viu, que ens permet estalviar, formar els i les alumnes en la filosofia del 
reciclatge i preservar el medi ambient, amb col·laboració de l’Ajuntament.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des de l’Ajuntament o 
des d’altres entitats.
• Servei de menjador amb cuina pròpia.
• Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS  ORGANITZADES  PER L’ESCOLA:
• Movent-nos • Taller de deures • Bon dia • Korfball 

La Fundació Cor de Maria-Sant Josep és la Institució Titular de l’escola Cor de Maria.

CENTRE EDUCATIU CONCERTAT
c/ Ferran  Romaguera, 20  - Tel 972 32  04  35
a/e:  b7003288@xtec.cat – www.centreeducatiusantjosep.com

Proposta  educativa

Equipaments
• Laboratori. • 2 aules d’informàtica.
• 10 aules digitalitzades. • Taller de tecnologia.
• Aula de plàstica. • 5 aules de reforç.
• Aula de guàrdia. • Sala d’actes.
• Biblioteca. • Menjador.

Característiques - particularitats del centre
• Escola concertada cristiana que ofereix una educació integral de l’alumnat. 5 hores complementàries 
a Primària i 1 hora complementària a ESO.
• Servei d’acollida matinal (al Cor de Maria pels 2 centres de la Fundació, amb l’acompanyament d’un 
mestre a ¾ de 9).
• Projecte de Qualitat, que ajuda a revisar i ordenar l’escola per a una millora continuada. (Projecte de 
qualificació amb el certificat ISO 9001)
• Escola integradora amb un Pla d’acollida que dóna cabuda a tothom en els valors del respecte, l’esforç, 
l’estudi, la responsabilitat, la convivència i la generositat.
• Desdoblaments i classes de reforç. Grup d’excel·lència de Lletres i de Ciències a l’ESO.
• Treball conjunt amb les famílies. A l’ESO, a més de les tres avaluacions, contacte amb les famílies cada 
preavaluació i control d’absències i retards. A segon cicle d’ESO, orientació vers els estudis postobligatoris.
• From the youngest to the oldest, we learn through a Foreign Languages Plan which includes the study 
of English curriculum material (AICLE) and Cambridge and the Fonix examinations in our own centre.
• Le collège programme les séjours linguistiques en anglais ou français.
• Ampliación del aprendizaje del castellano introduciéndolo en algunas materias tales como informática y música.
• The development of an ICT plan (Information and Communication Technology) provides our students 
with strong skills in computing, the use of the Internet and the integration of the ICT plan in specific 
areas (AICI): music, artistic drawing, CAD, socials studies, nature studies, religion.
• “Pla de Salut i Escola”, promoción de hábitos higiénicos y alimentarios, y participación en actividades integra-
les de navegación con el Club Nàutic de Sant Feliu. El centro tiene la distinción del sello de Colegios Saludables.
• Pla TIC i un Pla de Competències Científiques que inclou la potenciació del laboratori, de la tecnologia 
dels materials  i de les pràctiques de matemàtiques.

-Diàleg amb l’ entorn: activitats a escoles bressol, als centres geriàtrics, col·laboració amb Càrites 
(recollida d’aliments i apadrinament d’avis), treball dels llocs emblemàtics de la vil·la, etc.
-Festes  tradicionals: castanyada, Nadal, dia de la Pau, Carnestoltes, Sant Jordi... 
-Reforç de les vivències comunes: espectacle de Nadal, cantada de nadales, festival de fi de curs.

• Activitat de piscina, amb la subvenció de l’Ajuntament, d’un nivell per curs acadèmic.
• Pla de reciclatge de llibres de text, amb col·laboració de l’Ajuntament.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des de l’Ajuntament o des 
d’altres entitats.
• Servei de menjador amb cuina portada des de l’escola Cor de Maria.
• Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA)

La Fundació Cor de Maria-Sant Josep és la Institució Titular de l’escola Sant Josep.

Centre
Educatiu
Sant Josep

Centre
Educatiu

Cor de Maria

• Educació infantil (2n cicle) integrada al Cor de Maria.
• Educació primària. 
•Educació secundària obligatòria (ESO) -1r, 2n, 3r i 4t.

• Educació infantil (2n cicle).
• Educació primària.
• Educació secundària obligatòria (ESO) a l’edifici Sant Josep.



INSTITUT PÚBLIC
c/ Abat Sunyer,  83  - Tel/fax. 972 32  13  81  - a/e:  b7003306@xtec.cat – www.ins-santelm.com

 Proposta  educativa

 Artístic.

Equipaments
• Biblioteca.
• 2 aules d’informàtica.
• Aula d’idiomes.
• Taller de tecnologia.
• 2 laboratoris de ciències experimentals (un de ciències naturals i un de física i química).
• Aula de noves tecnologies.
• Aula de disseny (ARTIC).
• Aula de música.
• Aula de dibuix.
• Estació meteorològica de captació automàtica de dades.
• Connexió a internet a tot el centre amb WIFI i cable.
• Aules informatitzades amb canó i pissarra digital.
• Zona esportiva i d’esbarjo (pineda)
• Gimnàs/Sala d’actes.

Característiques - Particularitats del centre
• Centre amb 50 anys d’història.
• Idiomes: anglès/francès • Intercanvi per aprenentatge de la llengua francesa amb Bourg de Péage.
• Desdoblaments en les matèries instrumentals • Atenció individualitzada.
• Participació a Proves Cangur, Fem matemàtiques, Concurs de Cant Coral i Certàmens literaris.
• Premis de Treballs de recerca • Premis Sant Jordi • Parelles lingüístiques • Pla de Salut a l’Escola.
• Taller artístic • Consell de delegats • Programa de Mediació escolar.
• Participació al projecte EDUCAT1x1. Campus virtual. Intranet per a les famílies.
• Servei de biblioteca, amb préstec i connexió a internet gestionada per l’AMPA.
• Programa d’escolarització compartida amb empreses (Projecte Garbí).
• Aula Oberta 1r i a 2n cicle d’ESO • Educador social.
• Classes de suport per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge:Taller d’estudi assistit (TEA).
• Serveis de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic.
• Unitat d’Escolarització Compartida (UEC municipal) • Aula d’acollida (AUAC).
• Mercat de Llibres de text de segona mà • Reutilització de llibres de text, amb col·laboració de l’Ajun-
tament.
• Activitats recreatives a l’esbarjo • Natació, vela i caiac a Educació Física.
• Activitats organitzades pels diferents departaments del centre: xerrades i sortides extraescolars.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des de l’Ajuntament o 
des d’altres entitats.
• Viatge final d’etapa a 4t ESO • Viatge final de curs a 2n de batxillerat.
• Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA)

Institut
Sant Elm

c/ Canigó, 41 - Tel. 972 82 01 18 - Fax 972 82 09 10
a/e: b7003318@xtec.cat - www.xtec.net/iessantfeliu

Proposta  educativa

Equipaments
• Biblioteca. • 8 aules d’informàtica.
• Laboratori d’idiomes. • 3 tallers de tecnologia.
• 3 laboratoris de ciències. • Aula de música.
• 2 aules de dibuix. • Aula d’audiovisuals.
• Fibra òptica.
• Connexió a internet per cable i wifi a totes les dependències del centre: 18 aules informatitzades amb 
canó i pissarra digital interactiva i 8 aules informatitzades amb canó.
• Pistes poliesportives. • Zona de jocs.
• Gimnàs. • Sala d’actes.
• 15 tallers específics de cicles formatius.

Característiques - particularitats del centre
• Idiomes: anglès/francès.
• Taller d’estudi assistit subvencionat per l’AMPA per a l’alumnat de l’ESO monitoritzat per alumnes de 
2n de Batxillerat del centre.
• Grups flexibles a l’ESO.
• Participació a Proves Cangur, Fem matemàtiques, Concurs de Cant Coral i Certàmens literaris.
• Premis de Treballs de recerca • Premis Sant Jordi • Parelles lingüístiques • Pla de Salut a l’Escola.
• Servei de biblioteca i aula d’informàtica  amb Internet a disposició de l’alumnat, dins  de l’horari lectiu.
• Programa d‘escolarització compartida amb empreses (Projecte Garbí).
• Aula oberta i Aula d’acollida.
• Grups de suport, desdoblaments i atenció individualitzada.
• Serveis de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic, mestra terapèutica i psicopedagoga.
• Unitat d’Escolarització Compartida (UEC municipal).
• Programa de reutilització de llibres, amb col·laboració de l’Ajuntament.
• Activitats pedagògiques organitzades pels diferents departaments del centre.
• Cursos de natació, a la piscina municipal, dins del currículum d’educació física i en horari escolar.
• Participació en les campanyes i activitats d’interès escolar que s’organitzen des de l’Ajuntament o des d’altres entitats.
• Convenis de pràctiques en empreses.
• Pràctiques en empreses a l’estranger i intercanvis internacionals.
• Borsa de treball.
• Àmplia oferta d’activitats extraescolars gestionades per l’AMPA.
• Sortida amb nit fora a tots els nivells educatius d’ESO.
• Viatges de fi de curs a 4t d’ESO, 2n de Batxillerat.
• Associació de mares i pares d’alumnes (AMPA).

Institut Sant Feliu de Guíxols

 Humanitats i ciències socials.

• Educació secundària obligatòria (ESO) -1r, 2n, 3r, 4t.
• Batxillerat (1r, 2n) de les modalitats: Ciències i tecnologia.
 Humanitats i ciències socials.
• Cicles formatius de grau mig: Tècnic en gestió administrativa.
 Tècnic en equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques.
 Tècnic en perruqueria.
 Tècnic en estètica personal.
 Tècnic en manteniment de vaixells d’esbarjo i serveis portuaris.
• Cicles formatius de grau superior: Tècnic superior en administració  i finances.
 Tècnic superior en educació infantil.
• Codirecció i participació en PQPI (Comerç).

• Educació secundària obligatòria (ESO) -1r, 2n, 3r i 4t.
• Batxillerat (1r, 2n):   Tecnològic - Ciències de la naturalesa i de la salut.



Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

Generalitat de Catalunya
Departament
d’Ensenyament

Ce
nt

re
s

ed
uc

at
iu
s

Ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols

Servei Municipal d’Educació


