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 P   R    O   J    E   C   T    E       E    D    U    C    A   T    I    U 

 
Objectius estratègics del centre: 

 
1 Millorar els resultats educatius 
2 Millorar la cohesió social 
3 Millorar la gestió i organització del centre 

 

Per aconseguir-ho, el nostre centre aposta per: 
 

Una formació integral de l’alumnat ~ Un model d’ensenyament orientador i inclusiu ~ Una educació amb 
implicació d’alumnat, professorat i família ~ La integració en la ciutat ~ Una educació fomentant la 
responsabilitat i l’autonomia de l’alumnat ~ L’educació en els valors característics d’una societat plural ~ 

 
 

O R G A N I T Z A C I Ó   G E N E R A L 

 
 

Òrgans de participació 

Consell Escolar: 
És l'òrgan de màxima representació del centre. Integrat per representants de 
famílies, alumnat, professorat, personal no docent, Ajuntament i AMPA 

Equip Directiu: 
Director, Cap d'Estudis, Cap d’Estudis adjunta, Coordinadora Pedagògica, Secretari i 
Administradora 

Consell de Direcció: Equip Directiu, coordinadors/es dels diferents nivells educatius 

Coordinadors/res:  

   Informàtica 
   Audiovisuals 
   CLIC 
   Activitats escolars 

Comunicació 
Biblioteca 
Activitats esportives i extraescolars 
Prevenció  de riscos laborals 

Tutories:  
Cada grup d'alumnes d'ESO i de BATXILLERAT té un/a professor/a tutor/a.  
En alguns nivells també hi ha professorat cotutor.  

Equips Docents:  Tot el professorat que imparteix matèries en un determinat curs 

Comissió Pedagògica:  Equip Directiu, caps d’àmbit 

Associació 
Mares/Pares 
(AMPA):  

Formada per totes les mares i els pares que en són socis 
Col·labora en les activitats del centre i és representada al Consell Escolar 

Consell de 
Delegats/des:  

Format pels delegats/des i sots-delegats/des dels diferents cursos i els representants 
de l’alumnat en el Consell Escolar 

 

 

 

 



        

  

 

 
 

 

 

   

 

P   R  O   J   E   C  T   E     C  U   R   R   I   C   U   L   A   R 
 

ESO  (ENSENYAMENT SECUNDARI OBLIGATORI) 
 

L’Educació secundària obligatòria s’organitza en diferents matèries i d’acord amb els principis d’educació 
comuna i  d’atenció a la diversitat de l’alumnat, amb la finalitat que pugui assolir els objectius de l’etapa. 

 

1r, 2n i 3r d’ESO Matèries comunes 

Ciències de la naturalesa, Ciències Socials, Educació física, Educació visual i plàstica, Llengua i literatura 
Catalana i Castellana, Llengua estrangera, Matemàtiques, Música i Tecnologia. 

1r, 2n i 3r d’ESO Matèries optatives 

La programació inclou matèries optatives escollides per l'alumne/a sota l'orientació del seu tutor/a, com a 
portaveu de tot l'equip pedagògic. 

4rt d’ESO Matèries  comunes 

El quart curs té caràcter orientador, tant per als estudis posteriors, com per a la integració a la vida laboral. 
Tot l’alumnat de quart curs de l’ESO ha de cursar les següents matèries: Ciències socials, Educació Física, 
Llengua i literatura Catalana i Castellana, Matemàtiques, Llengua estrangera. 

4rt d’ESO Tres matèries específiques 

TIC (Informàtica), Música, Biologia i Geologia, Filosofia, Educació visual i plàstica, Física i Química, Llatí, 
Segona llengua estrangera, Tecnologia i Economia. 

A partir del segon curs l’alumnat podrà escollir ANGLÈS o FRANCÈS com a primera llengua. També 
podrà escollir ANGLÈS, FRANCÈS O ALEMANY com a segona llengua. 

Cada curs l’alumnat escollirà entre la matèria de Religió i Cultura i Valors Ètics. 

En la planificació de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria s'han tingut en compte els següents criteris: 
· Mantenir la coherència amb l’educació primària garantint una bona coordinació entre les dues etapes. 
· Prioritzar l'assoliment d'una base sòlida en matèries instrumentals (Matemàtiques, Català i Castellà). 
· Assegurar un bon assoliment de les competències bàsiques. 

         EXEMPLES DE PROJECTES DUTS A TERME EN CURSOS ANTERIORS 

1r d’ESO - Projecte Lingüístic (tot el curs): Italià, Alemany, Francès i Anglès 
- Visita a tallers i activitats per a grups integrats per alumnat de diferents nivells 

2n d’ESO - Inici  de la segona llengua: Alemany, Francès i Anglès 
- “L’hort com a lloc de trobada d’aprenentatge i intercanvi” (tot el curs) 

 

3r d’ESO 

Aprenentatge i servei:  
- Impuls a la campanya de donació de sang i recapte d’aliments a l’institut  
- Treball de Síntesi basat en el servei comunitari 

4rt d’ESO 

- Demanda d’actuació d’un auxiliar de conversa d’anglès (3r i 4rt d’ESO i BTX) 
- Projecte de certificació B1 i B2 d’anglès (4rt d’ESO i batxillerat) 
- Exposicions orals del TdS, TdR de 4rt d’ESO i batxillerat en francès i/o anglès 
- Impuls del pla d’orientació escolar i professional 

Batxillerat - Projecte Forces: projecte impulsat per la Universitat de Barcelona per fomentar la recerca en els 
centres de secundària (1r de batxillerat) 

 
 
 



        

  

 

 
 
 
 
 

BATXILLERAT (ENSENYAMENT POST-OBLIGATORI)  
En el nostre centre s’imparteixen totes les modalitats de Batxillerat. L’alumnat tria entre les diferents opcions 
proposades per a cada modalitat, que ja incorporen les matèries pròpies i comunes. També poden triar com a 
llengua estrangera Anglès o Francès. El Treball de Recerca s’inicia el 3r trimestre del primer curs i finalitza en 
acabar el 1r trimestre del segon curs. 
 

Modalitats Itineraris Matèries 

CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC 4 
Matemàtiques, Física, Química, Biologia, Ciències de la Terra, 
Tecnologia, Dibuix Tècnic. 

HUMANÍSTIC-SOCIAL 4 

Matemàtiques aplicades, Economia, Economia de l’Empresa, 
Història Contemporània, Geografia, Llatí, Grec, Literatura 
Castellana, Literatura Catalana, Literatura Universal, Història de 
l’Art. 

ARTÍSTIC:  
Arts plàstiques i disseny 

1 
Fonaments de l’Art, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Cultura 
Audiovisual, Disseny. 

ARTÍSTIC:  
Arts escèniques 

1 
Fonaments de l’Art, Anàlisi musical, Arts Escèniques, Literatura 
Universal. 

    BATXIBAC 1 

Doble titulació Batxillerat espanyol-Batxillerat francès. En aquest 
cas, l’alumnat cursarà un terç del currículum en Francès 
Les matèries o activitats que es cursen en Francès són: Llengua 
francesa, Literatura francesa, Història de França, Tutoria, Treball 
de recerca i les estades a l’estranger o a l’empresa. 

 
FUNCIONAMENT  INTERN 

El marc horari de l’institut és per a tots els nivells, ESO i BTX de 8:00h a 14:30h amb dos patis de 15 minuts.
Migdia: Servei de Menjador  
de 14:30 a 15:30 de dilluns a divendres 

Tarda : Activitat Extraescolar  
de 15:30 a 17:00 de dilluns a dijous

El centre ofereix activitats extraescolars: Activitats Esportives i Taller d’Estudi Assistit. 
 

ASSISTÈNCIA 

L'assistència a classe és obligatòria. El control de faltes de què disposa el centre és la plataforma iEduca. 
 

ESPAIS 

· Biblioteca 
· Gimnàs / Sala d'Actes 
· 2 laboratoris: Biologia i Física i Química 
· 3 aules d'informàtica 
· 2 aules-taller de Tecnologia 
· 2 aules de Música dotades amb piano, teclat, contrabaix, bateria i xilòfons 
· 2 aules d'Idiomes 
· 1 aula doble de Dibuix Artístic 
· 1 aula de Dibuix Tècnic amb disseny assistit per ordinador i impressió 3D. 
· 1 hort i 1 hivernacle per a pràctiques d’agricultura 
· 26 aules-tutoria:  

· Aula TIC: amb canó projector, ordinador, altaveus i Pissarra Digital Interactiva 
· Aula multimèdia: amb canó-projector fix, ordinador, altaveus i pantalla de projecció 

· Armaris individuals. L'alumnat els pot llogar durant la seva estada al centre. 
  



        

  

 

 
 
 
 

 
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Els diferents àmbits organitzen al llarg del curs conferències, sortides al teatre i al cinema i diverses visites a 
museus, escoles de la natura, exposicions, etc., d'acord amb les programacions de les diferents matèries. 
 
Des d'Educació Física s’organitza una sortida d'esquí per a l’alumnat de 1r d'ESO i de 1r de Batxillerat, durant el 
segon trimestre de cada curs. 
 
L’àmbit de Llengües Estrangeres organitza diverses sortides com són intercanvis amb escoles de França (alumnat 
de francès de 3r d’ESO) i Holanda (alumnat d’anglès de 3r ESO). 

   
  L’alumnat de 4t d'ESO fa un viatge de fi de curs, al mes de juny, en acabar les classes. 
 

La Castanyada, Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi són festes tradicionalment celebrades en el centre, amb activitats 
relacionades amb temes d’actualitat, la solidaritat, la integració, la interculturalitat, el medi ambient, etc. 

 
SERVEIS i INSTAL·LACIONS 

El Departament d'Educació facilita el Servei d'Assessorament Psicopedagògic en el propi centre amb el suport 
de cinc orientadores distribuïdes en els diferents nivells. 
 
Servei d´intercanvi de llibres i material didàctic, amb la col·laboració de l’AMPA del centre. 
 
D'acord amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat i de la Generalitat, s'organitzen: 

⋅  Programa de conferències-col·loqui d'orientació professional i acadèmica 
⋅  Programa Salut-Escola 
⋅  Pla d’Esport 

 
 

RELACIONS AMB LES FAMÍLIES 

Al llarg del curs se celebren les següents reunions: 
 
· JORNADA DE PORTES OBERTES, per a totes les famílies que tinguin interès a conèixer el nostre centre.  
· REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE BATXIBAC, per a TOTHOM interessat en la doble titulació Batxillerat/Baccalauréat. 
· REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL BATXILLERAT, per a les famílies d’alumnat que no pertany al centre i vulguin fer 

la preinscripció per cursar Batxillerat. També està oberta als pares i mares d’alumnat de 4t d’ESO del centre. 
· REUNIONS DE NIVELL. Es convoquen en començar el nou curs. Es tracta d'una reunió d'informació específica de 

cada grup. Es reuneixen els pares i mares de cada grup amb els corresponents tutors/es. 
· REUNIONS D’ORIENTACIÓ ACADÈMICA: Per als pares i mares de l’alumnat de tercer i quart d’ESO. 

Podreu trobar més informació a la pàgina web del centre: http://www.insangeletaferrer.com 

 

http://www.insangeletaferrer.com/


        

  

 

 
 
 
 
 
 

SERVEI DE MENJADOR 

 
Disposem d’una cuina pròpia, al mateix centre, que elabora els menús per als alumnes des de primer d’ESO fins a 
segon de Batxillerat. Tots els menús s’elaboren diàriament al centre i passen el control del Departament de Salut 
Pública de l’Ajuntament de Sant Cugat. Per tal d’oferir un millor servei existeixen dues opcions: si es vol fer ús 
puntual, l’alumnat pot comprar el tiquet al Bar del centre o escollir el dies de dilluns a divendres. Tot l’espai de 
menjador està supervisat i coordinat per un equip de monitors i monitores.  

 

Els preus curs 2021-2022 
Rebuts de 
setembre  

Rebuts d’octubre  
a maig 

Rebut de juny 

Usuaris d’un dia 13,60€ 27,20€ 20,40€ 

Usuaris de dos dies 26,80€ 53,60€ 40,20€ 

Usuaris de tres dies 39,60€ 79,20€ 59,40€ 

Usuaris de quatre dies 52,00€ 104,00€ 78,00€ 

Usuaris de cinc dies 63,30€ 126,60€ 94,95€ 

Tiquet esporàdic 6,95€   

 Servei de Menjador: Antonia García Sánchez  Tel. 935893882/ 678565156 cuina (14:30h a 15:30h)  

        menjadorangeleta@gmail.com 

 

AEEAF ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR ANGELETA FERRER 

 
Activitats esportives intensives a l’estiu. La proposta va dirigida a tot l’alumnat del centre. 
L’última setmana de juny i les dues primeres de juliol (1, 2 o 3 setmanes) de 9:00 a 14:00h, tots els dies excepte 
el dia que fem una activitat de tot el dia com Port Aventura, parc aquàtic, platja, etc. 
El preu de l’activitat serà de 95€/setmana (inclou totes les entrades i els desplaçaments, així com també el dinar de 

Port Aventura. Període inscripció: sortirà publicat al web de l’institut a l’abril. 

Activitats continuades realitzades a l’institut . Dilluns i Dimecres de 15:30h a 17:00h de setembre a juny. 

Futbol - Softcombat - Voleibol - Activitats poliesportives recreatives 

Activitats continuades organitzades conjuntament als 4 instituts (Natació i Pàdel d’octubre a maig) 

· Natació perfeccionament i entrenament (dimarts, dimecres i dijous de 16:00 a 16:45). 
· Natació iniciació (dimecres de 16:00 a 16:45h) a la piscina de la Rambla del Celler. 
· Pàdel a les pistes de “Jaume Tubau”. Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15:30 a 16:30h. 
· LES PLACES D’AQUESTES ACTIVITATS CONJUNTES SÓN LIMITADES. EN CAS D’ALTA DEMANDA, 

S’ASSIGNARAN LES PLACES PER SORTEIG. 
 

Preus i període d’inscripció a les activitats continuades: es publicarà al web de l’institut properament. 
Noves activitats proposades pel curs 2021-22: 
Volem promoure la pràctica esportiva i estem oberts a oferir i a estudiar noves propostes d’activitats, sempre i quan 
hi hagi un mínim de participants. Informem i fem les inscripcions a les activitats organitzades per l’Ajuntament (OMET): 
Cros, Cursa d’orientació…  

 
Mail associació: coordinacio.esportiva@insangeletaferrer.com 

 

mailto:menjadorangeleta@gmail.com


        

  

 

 
 

 

 
 

 

 

L’AMPA 

És la representació de les mares i els pares dels alumnes en tots els aspectes relatius a l’educació i millora de 

l’entorn durant la seva estada al centre, per tal d’aconseguir la millor formació personal i acadèmica dels fills. 

 

Com ens financem? 

Els ingressos provenen de la quota anual que paguen les famílies (una sola quota per família). Això permet 

destinar la totalitat d’aquests diners a totes les necessitats que van sorgint a cada curs per millorar els recursos 

i necessitats del centre. 

 

Què fem? 

Els diners que gestionem els destinem a millores a l’entorn de l’edifici, la dotació material i personal de suport a 

l’alumnat, llibres nous de lectura o material audiovisual. També organitzem activitats gratuïtes com xerrades 

professionals o d’interès personal dels alumnes que es poden fer gràcies al voluntariat de les famílies. 

 

Biblioteca 

Gestionem la biblioteca del centre amb una bibliotecària. També ampliem i renovem periòdicament el catàleg 

de llibres disponible per a préstec. 

 

Quan ens reunim? 

La Junta es reuneix cada segon dijous de mes, a les 21:00 h. Tots els associats poden col·laborar amb l’AMPA i 

assistir-hi, i també plantejar-hi dubtes, problemes, suggeriments i iniciatives. Actualment les reunions es fan 

online. Si voleu assistir-hi, escriviu-nos a ampa@insangeletaferrer.com i us enviarem l’enllaç d’accés. 

 

Per contactar amb nosaltres! 

  

Web: http://www.ampaangeleta.santcugatentitats.net/ 

Facebook:AMPAAngeletaFerreriSensat 

Mail: ampa@insangeletaferrer.com 

Twitter: @ampa_angeleta_f 

 

 

 

http://www.ampaangeleta.santcugatentitats.net/
http://www.ampaangeleta.santcugatentitats.net/
https://www.facebook.com/groups/125050660879371
mailto:ampa@insangeletaferrer.com
https://twitter.com/ampa_angeleta_f
https://twitter.com/ampa_angeleta_f


        

  

 

  

 PREINSCRIPCIÓ de l’ESO:        Del 17 al 24 de març 
 

 
INFORMACIÓ INICIAL 

✔ Les famílies coneixeu els centres durant les 
jornades de portes obertes: a les 19.00h 
ONLINE 

A l’Angeleta:  
   

✔ Consulteu l’oferta inicial 11 de MARÇ 

 
PRENEU UNA DECISIÓ 

✔ Les famílies decidiu els centres on demanareu 
plaça per ordre de preferència 

 

 
PRESENTEU LA 
SOL·LICITUD 

✔ Les famílies ompliu i presenteu la sol·licitud i la 
documentació amb les opcions prioritzades al 
centre que heu demanat en primer lloc 

Del   al  

 

✔ Un cop lliurades les sol·licituds, s’assignen les 
places seguint els passos següents: 
 Documentació acreditativa:         25·26 /03 
 Llistes amb barems provisionals:      19 /04 
 Reclamacions per les puntuacions 

provisionals dels barems:             20·26 /04 
 Resolució reclamacions:                      30/04 
 Sorteig de desempat:                           05/05 
 Llistes amb els barems definitius:      07/05 
 Places adjudicades i llistes d’espera: 07/06  

 
 
 
 
 
 
 
   
 
     

 
FEU LA MATRÍCULA 

✔ Confirmeu l’acceptació de la plaça obtinguda 
fent la matrícula al centre adjudicat 1r ESO 

 
 
 
 
✔ 2n, 3r i 4t d’ESO 

Del   al  
 

Del   al     

 
COMENCEM EL NOU 
CURS 
 
 

 

 

 
 
INFORMACIÓ i SOL·LICITUD TELEMÀTICA: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio 

H O R A R I     S  E  C  R E  T  A  R  I  A  : MATINS: de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30 
TARDES: de dilluns a dijous de 15:00 a 17:00  

 

MARÇ 

1
7 

1
7 
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17 24 
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