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informació
Edició: març de 2017
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'Ensenyament 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
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2.1 Llar d'Infants Municipal La Draga
Municipi

Cubelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Dàrius Huguet 1 08880 Cubelles

Telèfon

Tel.: 938 952 161

Fax

Fax: 938 952 161

E-mail

dragacubelles@hotmail.es

Horari

De 9 a 12 h. i de 15 a 17 h.
Permanència de 7 a 8 h, de 8 a 9 h. i de 17 a 18 h.
Menjador de 12 a 15 h.

Codi del centre: 08060401
Tipus d’ensenyament:
1r cicle d’Educació Infantil.
Línies:
2 classes de 0 a 1 any (lactants).
3 classes de 1 a 2 anys (caminants).
4 classes de 2 a 3 anys (maternals).
Capacitat màxima del centre 135 alumnes.
Aules específiques:
Tres: 1 pel descans dels nens/es, 1 pel menjador i 1 de psicomotricitat.
Altres serveis:
Menjador escolar amb servei de càtering.
Projecte educatiu:
La Llar d'Infants Municipal la Draga és una escola amb una línia metodològica activa, participativa i no competitiva.
Dins del Projecte Educatiu elaborem un calendari de sortides, així com la celebració de totes les festes tradicionals
i populars.
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2.2 Llar d'infants El Trenet TUTÚ
Municipi

Cubelles

Tipus de centre

Privat

Adreça

C. Rocacrespa, 7-9; 08880 Cubelles

Telèfon

93 895 31 00 / 646531231

E-mail

Eltrenet-tu-tu@hotmail.com

Horari

de 7:00h a 19:00h

Codi del centre: 08071718
Tipus d’ensenyament:
1er cicle d’educació infantil (0-3anys)
Línies:
1 de 4 mesos a 1 any
1 de 1 a 2 anys
1 de 2 a 3 anys
Aules/espais específics:
3 aules (una per grup) amb molta llum natural i accés directe a l’exterior.
1 aula de psicomotricitat i usos múltiples
90 m2 de pati exterior amb sorral i hortet
Altres serveis:
Servei de menjador
Servei d’acollida gratuït (de 7:00h a 9:00h i de 17:00h a 19:00h)
Aprenentatge trilingüe
Projecte educatiu:
A la llar d’infants El trenet tutú, l’alumne és el protagonista del procés d’ensenyament – aprenentatge. Defensem
una perspectiva globalitzadora enfront de “la interdisciplinària”, pels seus fonaments psicològics relacionats amb
l’estructura cognitiva i afectiva dels infants.
Els nostres principis d’intervenció:
Partim del nivell de desenvolupament dels alumnes.
Assegurem la construcció d’aprenentatges significatius.
Contribuïm a l’aprenentatge autònom.
Fem que els alumnes modifiquin progressivament els seus esquemes de coneixements.
Procurem que l’alumnat aprengui mitjançant activitats manipulatives i d’acció directe amb el seu entorn.
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2.3 Escola Josep Andreu Charlie Rivel
Municipi

Cubelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

Passeig de Vilanova, 37-39 08880 Cubelles

Telèfon

Tel: 938 950 956

Fax

Fax: 938 950 956

E-mail

a8016811@xtec.cat

Web

http://blocs.xtec.cat/ceipcharlierivel

Horari

de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h.

Codi del centre: 08016811
Tipus d’ensenyament:
2n. cicle d'Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
Dues línies a Educació Infantil,1r i 6è. A la resta de nivells 3 línies.
Aules específiques:
2 d'Educació Especial, 1 d’audició i llenguatge, aula informàtica, biblioteca, aula de psicomotricitat, aula de música,
espai de joc simbòlic, espai multisensorial, aula d’anglès, pista poliesportiva, menjador.
Instal·lacions esportives: gimnàs.
Idiomes:
Castellà (a partir de 1r. de Cicle Inicial) i anglès (Tots els nivells).
Activitats extraescolars:
Robòtica, teatre, bàsquet, futbol sala, gimnàstica rítmica, dansa, anglès i activitats en família... organitzades per
l'AMPA.
Altres serveis:
• Menjador escolar: amb cuina pròpia gestionat per l'AMPA.
• Servei d'acollida: matinal de 7:30h a 9:00h i per la tarda de 16:30h a 18:30h organitzat per l'AMPA.
• Biblioteca escolar: servei de préstec.
Projecte educatiu:
Les línies bàsiques que el caracteritzen són:
• Afavorir el procés d’aprenentatge de la lectura i les estratègies lectores com a factor fonamental del
desenvolupament escolar. Centre ILEC des de fa 6 cursos.
• Afavorir el procés de desenvolupament harmònic i integral de la personalitat de l’alumne.
• Educar en la diversitat, promovent el respecte pels drets de les persones i els principis bàsics de la
convivència i la democràcia; així com creant actituds solidàries i tolerants.
• Facilitar el desenvolupament dels aprenentatges que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de
les humanitats, la ciència i la cultura.
• Fomentar l’aprenentatge competencial de l’alumnat del segle XXI
• Infondre valors referits a la salut individual i col·lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació
i a la pau.
• Utilització de les noves tecnologies.
• Promoure l’actitud responsable en relació als companys i a l’entorn.
• Projecte de matemàtica manipulativa.
• Projecte de banda a l’escola.
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2.4 Escola Vora del Mar
Municipi

Cubelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

C.Verge del Pilar, 10 08880 Cubelles

Telèfon

Tel.: 938 957 515

Fax

Fax: 938 957 514

E-mail

ceipvoradelmar@xtec.cat

Web

www.xtec.cat/ceipvoradelmar

Horari

de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16.30 h.

Codi del Centre: 08060927
Línies:
2 línies de P3 a 6è
Tipus d’ensenyament:
Educació infantil i primària
Idiomes:
Anglès des de P4
Aules especifiques:
Ambients i espais d’aprenentatge a Infantil i Primària.
Aula de psicomotricitat a Infantil.
Aula de música, d’anglès, aula USEE, aula d’informàtica, aula de gravació de ràdio.
Biblioteca i hort.
Instal·lacions esportives: gimnàs-sala d’actes i pistes esportives.
Activitats Extraescolars:
Organitzades per l’AMPA: Judo, Fútbol sala, musicoteràpia, bàsquet, dansa moderna, anglès, gimnàstica rítmica,
joves atletes, iniciació a l’esport i youtuber.
Altres serveis (organitzats per l’AMPA)
Servei d’acollida a partir de les 7.30h.
Menjador amb cuina pròpia.
Projecte educatiu:
• Donem importància al treball de les competències socials i emocionals.
• Aconfessional i laica.
• Som una escola que prioritza l’atenció de tot l’alumnat, on cada nen/a és respectat per les seves
característiques individuals.
• Mirem les capacitats i talents dels alumnes amb una metodologia activa que parteix de la motivació i la
funcionalitat.
• Fomentant l’autonomia en l’aprenentatge i el treball cooperatiu.
• Oferim espais i situacions d’aprenentatge que desperten la sensibilitat, la creativitat i el gust per les arts.
• Formem part del Programa Escoles verdes: Apostem per una educació sostenible, per la cura del medi
ambient i l’estalvi energètic.
• Treballem per la innovació i el canvi educatiu. Formem part de la plataforma Escolanova21.
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2.5 Escola Mar i Cel
Municipi

Cubelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/ Clot del Bassó, 20 08880- Cubelles.

Telèfon

Tel: 93 895 18 55

Email

a8064751@xtec.cat

Web

http://www.xtec.cat/ceipmaricel

Horari

De 9 a 12.30h i de 14:30 a 16h.

Codi del centre: 08064751
Tipus d’ensenyament:
2n cicle d'Educació Infantil i Primària.
Línies:
1 línia a: P3, P4, P5, 1r i 6è
2 línies a: 2n, 3r, 4t, 5è
Especialistes:
Música, educació física, anglès, educació especial.
Especialistes externs: EAP (equip d’assessorament psicopedagògic), CREDA (Centre de Recursos Educatius per a
Deficients Auditius), Fisioterapeuta i Vetlladora.
Aules específiques:
Aula d’educació especial, aules de grups reduïts, biblioteca i menjador amb cuina pròpia.
Instal·lacions esportives: gimnàs i pista poliesportiva.
Idiomes:
Anglès des de P3.
Auxiliar de conversa a 5è i 6è (a càrrec de l’ajuntament)
Activitats extraescolars:
Patinatge, Fútbol, Teatre, Gimnàstica Rítmica, Anglès per P3, P4 i P5, Robòtica i Ball (Organitzades i gestionades
per l'AMPA).
Altres serveis:
Servei de menjador amb cuina pròpia. Producte ECO i de proximitat.
Servei d’acollida matinal de 7:30 a 9hors.
Servei d'acollida de tarda de 16:00 a 17:45 hores.
Aquests serveis estan organitzats i gestionats per l'AMPA de l’escola.
Projecte educatiu:
Som una escola formada per nens i nenes, mestres, famílies i altres professionals que estem treballant amb il·lusió
cap a una escola del S.XXI
Pretenem que els infants siguin curiosos, participin, siguin actius i desenvolupin la seva iniciativa i autonomia, tot
construint el seu coneixement i desenvolupant la seva personalitat.
Projectes d’innovació Educativa:
Treballem per Ambients a l’educació Infantil.
Incorporem les tablets a partir de 4t de Primària.
Sessions d’escacs a partir de 4t de Primària.
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2.6 Institut Cubelles
Municipi

Cubelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Josep Pla, s/n 08880- Cubelles

Telèfon

Tel. 93 895 50 24

Fax

Fax: 93 895 50 97

Email

a8057230@xtec.cat

Web

www.institutcubelles.cat

Horari

De 8:15h a 14:45h

Codi del centre: 8057230
Tipus d’ensenyament:
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
Línies
3/4 línies d'ESO i 2/3 de Batxillerat.
Aules específiques
3 aules d’informàtica, 1 aula de dibuix, 1 aula de música, taller de tecnologia, 2 laboratoris d’experimentals, 1
biblioteca dotada amb 12 ordinadors, 1 gimnàs i pistes poliesportives (futbol sala, voleibol, bàsquet), aules
ordinàries amb kit multimèdia, aula d’idiomes.
Idiomes
Primer idioma: Anglès.
Segon idioma:Francès
Activitats extraescolars
Oferta d’activitats a través de l’AMPA.
Altres serveis
Cantina oberta de 10 a 12.30h
Reprografia i enquadernació
Taquilles
Aparcament bicicletes
Biblioteca oberta durant el temps d’esbarjo i els dimarts fins les 18h
Préstec de llibres
Competicions esportives durant el temps d’esbarjo
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Projecte educatiu
• Els 30 minuts de lectura silenciosa diària a l’aula al llarg de tota l'ESO
(http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura/pract aula sec)
• Participació en el Projecte Buchenwald
• Pla d’enquestes: de satisfacció (de les famílies, de l’alumnat i del professorat) i d’hàbits de lectura de
l’alumnat
• Pla d’impuls de les llengües estrangeres: participació en el Grup per l’Experimentació del Plurilingüisme,
estada d’immersió lingüística a Dublín
• Pla de millora de l’expressió escrita
• Servei comunitari: a realitzar a 3r d’ESO dins d’algun dels cinc programes existents.
Les nostres prioritats:
• La transparència en la gestió del centre i la difusió de la màxima informació a través de la nostra web.
• La utilització del domini propi intitutcubelles.cat per tal d’afavorir la comunicació entre tots els sectors de
la comunitat educativa.
• La participació de la comprensió lectora del nostre alumnat.
• L'impuls de les llengües estrangeres (Estada a Dublín, sortida a França, e-twining, lectura trimestral en
anglès/francès durant els 30 minuts, auxiliars de conversa). Es pot cursar anglès i francès al llarg de tot
l'ESO i del Batxillerat.
• La utilització de l’acció tutorial per a la millora de l’ambient de classe, les habilitats socials, la
responsabilitat individual i col·lectiva i l’orientació socioeducativa i laboral.
• La promoció del servei de mediació com a mitjà per a la solució de conflictes.
• La participació de l’alumnat en les activitats culturals, esportives i extraescolars.
• La participació de l’alumnat en les sortides educatives, lúdiques (esquiada) i viatges (camps
d’aprenentatge a 1r, 2n i 3r d'ESO, viatge final d'ESO a Cantabrià)
Descripció de l’oferta formativa POSTOBLIGATÒRIA:
Batxillerat Científic i Tecnològic.
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol Batxillerat
Durada: 2 cursos
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Món del treball.
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2.7 Institut Les Vinyes
Municipi

Cubelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

Av. Onze de setembre, 66-67 08880- Cubelles

Telèfon

938 950 859

Fax

93 895 36 07

E-mail

inslesvinyescubelles@xtec.cat

Web

http://agora.xtec.cat/inslesvinyescubelles/

Horari

De dilluns a divendres de 8:15h a 14:45h

Codi del centre.: 08067648
Tipus d’ensenyament:
Secundària.
Línies:
Dues de 1r a 4t ESO
Aules/Espais Específics:
8 aules-grup dotades de projector i equip de so. 2 pissarres digitals interactives.
2 aules d’informàtica, laboratori de ciències, taller tecnologia, i aules desdoblament.
Sala d’actes. Biblioteca. Pista esportiva al pati. Aparcament per a bicicletes.
Idiomes
Llengua estrangera: Anglès. Segona llengua estrangera: Alemany.
Projectes
Viatge d’intercanvi lingüístic.
Treballs col·laboratius internacionals: e-twinning.
Impuls de la lectura.
Optatives trimestrals: cinema, hort, teatre en anglès, mitjans de comunicació ...
Mschools-Mobile History Map.
Plataforma MOODLE.
Impulsem la robòtica.
mSchools: Scratch Challenge.
Tecno-Lab Day – diada de científic-tecnològica.
Altres serveis
Activitats extraescolars. Associació esportiva escolar. AMPA INS Les Vinyes.
Projecte educatiu
L’objectiu del centre és proporcionar a tots els nois i les noies una educació que els permeti assegurar un
desenvolupament personal sòlid, adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a l’expressió i
comprensió oral, a l’escriptura, al càlcul, a la resolució de problemes de la vida quotidiana, al rebuig de tot tipus de
comportaments discriminatoris i incívics, a l’autonomia personal, al desenvolupament de les habilitats socials de
treball i d’estudi, així com al desenvolupament de la sensibilitat artística i de la creativitat.
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