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PLANIFICACIÓ ESCOLAR
DE CENTRES
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I SECUNDÀRIA
AL MUNICIPI
DE CALAFELL

ESCOLA CASTELL
DE CALAFELL
Plaça de les Eres
c/ de les Eres
C/ Ventura Gassol
c/ Jesús
del número 1 al 51
del número 2 al 36
c/ del Mar, números 1 al 18
Rbla. Mossèn Jaume Tobella
del número 44 cap amunt
del número 83 cap amunt
Carrelada Ralet
del número 110 cap amunt

ESCOLA SANTA CREU
c/ Jesús resta de números
c/ del Mar resta de números
Rbla. Mossèn  Jaume Tobella
resta de números
Carrelada d'en Ralet
resta de números
c/Cossetània
del número 1 al 43
del número 2 al 52
Passeig Marítim
fins al número 135
c/ Mossèn Jaume Soler
fins al número 71

MOSSÈN JACINT
VERDAGUER, LA GINESTA
c/ Cossetània
del número 45 fins al final
del número 54 fins al final
Passeig Marítim
del número 136 endavant
c/ Mossèn Jaume Soler
del número 72 endavant

ESCOLA VILAMAR
Tots els ciutadans poden 
optar a aquesta escola
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PROJECTES DE CENTRE
Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la 
dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aques-
tes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm 
aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar. 

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la Cas-
tanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convidem tots 
els familiars dels infants a gaudir d’aquestes festes amb 
nosaltres. 

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de 
la música i la setmana de Santa Cecília es convida les fa-
mílies i diversos col•lectius a apropar la música als infants.

Setmana del protagonista: (P2) cada setmana hi haurà un 
infant que es convertirà en protagonista i serà l’encarregat 
de la classe. La família podrà venir a l’escola i fer una acti-
vitat amb els infants. 

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família  
preparem l’hort. Els infants es fan responsables de les di-
ferents tasques que suposa: planten, reguen i tasten tot el 
que cultiven. Adquireixen valors com la responsabilitat i el 
respecte, tot introduint-se en el coneixement del medi que 
els envolta, així com d’on provenen els aliments. 

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la 
Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs 
organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes po-
pulars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i 
estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest 
sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls 
convida a observar i palpar diferents objectes i mate-
rials que poden trobar al seu abast i vida quotidiana.

LLAR D’INFANTS EL PETIT TRENET

C/ Terral de Dalt, 1-9 
Segur de Calafell
Tel. 977 699 195
ebmelpetittrenet@cemssa.cat

Horari d'entrada: de 9 a 9.30 h i 
de 15 a 15.15 h
Horari de sortida: d'11.45 a 12 h, 
de 12.45 a 13 h, de 15 a 15.15 h i de 
16.30 a 17 h
Servei d’acollida: de 7.30 a 9 h  
i/o de 17 a 18 h
Horari de direcció: de dilluns a 
divendres de 15 a 16.30 h

Directora: Pilar Carbó Taulé
Capacitat: 74 infants
1 aula de nadons (mínim 4 mesos) 
amb capacitat de 8 infants
2 aules de P1 amb 13 infants per aula
2 aules de P2 amb 20 infants per aula
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PROJECTES DE CENTRE
Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la 
dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aques-
tes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm 
aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar. 

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la 
Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convi-
dem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes 
festes amb nosaltres. 

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de 
la música i la setmana de Santa Cecília es convida les fa-
mílies i diversos col•lectius a apropar la música als infants.

Llibre viatger: cada classe té la seva mascota i cada 
setmana un infant se l’emportarà el cap de setmana i 
omplirà el llibre amb les vivències que hagin compartit.

Setmana del protagonista: (P2) cada setmana hi 
haurà un infant que es convertirà en protagonista i 
serà l’encarregat de la classe. La família podrà venir a 
l’escola i fer una activitat amb els infants.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família  
preparem l’hort. Els infants es fan responsables de 
les diferents tasques que suposa: planten, reguen i 
tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la 
responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el 
coneixement del medi que els envolta, així com d’on 
provenen els aliments. 

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem 
la Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant 
el curs organitzem activitats amb les escoles del mu-
nicipi.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes 
populars i tradicionals de Calafell per tal que cone-
guin i estableixin vincles amb el seu entorn proper. En 
aquest sentit, a través d’una metodologia vivencial, 
també se’ls convida a observar i palpar diferents ob-
jectes i materials que poden trobar al seu abast i vida 
quotidiana.

LLAR D’INFANTS ELS TERROSSETS

c/ Cosme Mainé, 1
43820 Calafell
Tel. 977 699 198
ebmelsterrossets@cemssa.cat

Horari d'entrada: de 9 a 9.30 h i 
de 15 a 15.15 h
Horari de sortida: d'11.45 a 12 h, 
de 12.45 a 13 h, de 15 a 15.15 h i de 
16.30 a 17 h
Servei d’acollida: de 7.30 a 9 h  
i/o de 17 a 18 h
Horari de direcció: de dilluns a 
divendres de 15 a 16.30 h

Directora: Angie Dissarz
Capacitat: 74 infants
1 aula de nadons (mínim 4 mesos) 
amb capacitat de 8 infants
2 aules de P1 amb 13 infants per aula
2 aules de P2 amb 20 infants per aula
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PROJECTES DE CENTRE
Consum de fruita: l’objectiu principal és potenciar la 
fruita a la dieta diària dels infants. En aquestes edats 
és on es forma la base de l’alimentació.
Festes tradicionals catalanes: la Castanyada, fem ca-
gar el tió, Carnestoltes, Sant Jordi.
Setmana de carnaval: aquesta setmana hem de fer 
cas a tot el que ens digui el Rei Carnestoltes. Diven-
dres sortim al carrer a fer la rua i tot seguit tindrem un 
petit berenar a l’escola amb les famílies.
Llibre viatger: cada classe té la seva mascota i cada 
setmana un infant se l’emportarà el cap de setmana i 
omplirà el llibre amb les vivències que hagin compartit.
Aniversaris: el dia del nostre aniversari el celebrem 
a l’escola tot plegats. La família pot venir a l’escola a 
gaudir amb nosaltres.
Festes amb les famílies: berenar de Sant Miquel, Na-
dal i Carnestoltes, i sopar de fi de curs. Es vol poten-
ciar la relació família-escola.
Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família 
preparem l’hort. Els infants planten, reguen i tasten 
tot el que cultivem.

Comissió de mares/pares:  ens ajuden en tot el ne-
cessari, donen vida a la llar, fan decoració de les dife-
rents estacions de l’any.

El mes de la família: tot el mes de maig és el mes de 
la família a El Rasclet. Convidem les famílies a fer una 
activitat a la classe del seu fill/a. Han de pactar amb 
l'educadora quina activitat es farà i en quin horari vin-
dran (matí o tarda). A final de mes els infants s'empor-
ten un detall per la seva família fet per ells a la classe.

L'hora del conte: Cada divendres és el dia del conte. A 
cada aula expliquem el mateix conte (La Castanyera, 
el Peix irisat...) i l'últim divendres del mes, les educa-
dores representen el conte a la sala polivalent per a 
tots els infants de l'escola.

Els jocs d'aigua: El mes de juliol és el mes de l'aigua i 
sortim al pati a fer activitats relacionades amb aquest 
element.

LLAR D’INFANTS EL RASCLET

C/ Repòs, 44-46
Segur de Calafell
Tel. 977 699 195
ebmelpetittrenet@cemssa.cat

Horari d'entrada: de 9 a 9.30 h i 
de 15 a 15.15 h
Horari de sortida: d'11.45 a 12 h, 
de 12.45 a 13 h, de 15 a 15.15 h i de 
16.30 a 17 h
Servei d’acollida: de 7.30 a 9 h  
i/o de 17 a 18 h
Horari de secretaria: de dilluns a 
divendres de 15 a 16.30 h

Directora: Lucy Osorio Aguilera
Capacitat: 74 infants
1 aula de nadons (mínim 4 mesos) 
amb capacitat de 8 infants
2 aules de P1 amb 13 infants per aula
2 aules de P2 amb 20 infants per aula
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PROJECTES DE CENTRE
Projecte fruita: considerem que la fruita és essencial a la 
dieta diària dels nostres infants. Aprofitant que en aques-
tes edats és on es forma la base de l’alimentació, introduïm 
aquest hàbit en els petits àpats que fem a la llar. 

Festes tradicionals catalanes: a la llar celebrem la 
Castanyada, el Nadal, Carnestoltes i Sant Jordi. Convi-
dem tots els familiars dels infants a gaudir d’aquestes 
festes amb nosaltres. 

Setmana de la música: al novembre se celebra el mes de 
la música i la setmana de Santa Cecília es convida les fa-
mílies i diversos col·lectius a apropar la música als infants.

Identitat i entorn: apropem els infants a les festes po-
pulars i tradicionals de Calafell per tal que coneguin i 
estableixin vincles amb el seu entorn proper. En aquest 
sentit, a través d’una metodologia vivencial, també se’ls 
convida a observar i palpar diferents objectes i materials 
que poden torbar al seu abast i vida quotidiana.

Jocs d’aigua: durant el mes de juliol sortim al pati a 
jugar amb l’aigua i amb diversos objectes/materials 
que proporcionen als infants la descoberta de les pro-
pietats d’aquest element.

Comunicació directa: una comunicació constant i fluida 
amb la família pot ajudar a entendre millor situacions que 
es donen a l’aula, així com ajudar la família a ser cons-
cient dels canvis que es produeixen en l’infant. Utilitzem 
aquest mètode on l’educadora està en contacte directe i 
a diari amb les famílies, les quals considerem un factor 
bàsic per l’acompanyament i l’educació dels infants. 

Sortides pedagògiques: amb els infants de P2 visitem la 
Confraria de Pescadors i anem a la Granja. Durant el curs 
organitzem activitats amb les escoles del municipi.

Hort: quan arriba la primavera amb ajuda de la família  
preparem l’hort. Els infants es fan responsables de 
les diferents tasques que suposa: planten, reguen i 
tasten tot el que cultiven. Adquireixen valors com la 
responsabilitat i el respecte, tot introduint-se en el 
coneixement del medi que els envolta, així com d’on 
provenen els aliments. 

Mes de la família: al maig celebrem el mes de la fa-
mília i convidem els pares i mares del centre perquè 
vinguin a realitzar una activitat. També elaborem un 
racó a l’aula amb les fotografies de les diverses famí-
lies, on els infants podran reconèixer la pròpia i la dels 
companys/es.

LLAR D’INFANTS EL PETIT PRÍNCEP

Av. Central, 29
43820 Calafell Parc
Tel. 977 692 970
ebmelpetitprincep@cemssa.cat

Horari d'entrada: de 9 a 9.30 h i 
de 15 a 15.15 h
Horari de sortida: d'11.45 a 12 h, 
de 12.45 a 13 h, de 15 a 15.15 h i de 
16.30 a 17 h
Servei d’acollida: de 8:30 a 9 h
i/o de 17 a 18 h
Horari de secretaria: de dilluns a 
divendres de 15 a 16.30 h

Directora: Andrea Lladó Garcia
Capacitat: 61 infants
1 aula de nadons (mínim 4 mesos) 
amb capacitat de 8 infants
1 aula de P1 amb 13 infants per aula
2 aules de P2 amb 20 infants per aula
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PROJECTES DE CENTRE
• En l’etapa d’Educació Infantil es realitza el 

treball per projectes i ambients.
• Inici d’anglès i informàtica a P5. Desdoblament 

anglès/TAC a primària.
• Fem teatre / El meu hort / Tots som amics/ 

educació emocional.
• Utilització de pissarres digitals i altres recursos 

TAC a totes les aules.
• Iniciació cant coral a 5è amb participació a la 

Trobada de corals de Tarragona.
• Servei de mediació i tutories personalitzades.
• Patrimoni històric de Calafell/Representació 

Ciutadella Ibèrica de Calafell / Treballem amb la 
gent gran del municipi / Comiat de 6è.

• Tallers de ceràmica i robòtica / iniciació escacs 
/ Matemàtica lúdica (mini conferències a l'aula).

• Esmorzars saludables / Pla de consum de fruita 
del Departament d’Educació.

• Rua de Carnaval.
• Revista escolar El Drac Màgic.
• Concerts de Nadal / Festes tradicionals / Jorna-

des culturals/ Concursos/ Xerrades.
• Biblioteca, bibliopati, padrins de lectura...
• Reutilització de llibres de text.
• Escola formadora de futurs mestres/ Pla de 

formació constant del professorat.
• Escola participant en el Pla Educatiu d’Entorn: 

“A Calafell fem pinya”

AMPA
• Colònies de 4t i 6è
• Venda de llibres de text
• Casal d'estiu i Setmana Santa
• Festes tradicionals.
• Projecte de millores del centre 20-21
• Extraescolars obertes a nens/es i adults

 - Judo i defensa personal
 - Cambridge English (Escola examinadora)
 - Intel·ligència emocional
 - Ioga, mindfullness, xerrades, etc.

ESCOLA SANTA CREU DE CALAFELL

C/ Joan Nin 5-7. Calafell
Tel. 977 69 1 7 60
e3000706@xtec.cat
xtec.cat/ceipsantacreudecalafell
Matí: de 9 a 12.30 h
Tarda: de 15 a 16.30 h
Acollida: de 8 a 9 h
Menjador: de 12.30 a 15 h

Telèfon menjador: 610 178 221

Assessorament
psicopedagògic setmanalment
Directora: Myriam Abenia
Horari de secretaria: de dilluns a 
divendres de 9.15 a 12.30 h
Capacitat del centre
Educació Infantil 2 aules de P3 i P4 i 
3 aules de P5. 
Educació Primària 3 aules de 1r, 2 
aules de 2n i 3r, 3 aules de 4t fins a 6è

Dades de l’AMPA
Tel. 722 507 273
ampasantacreu@gmail.com
Horari: de dilluns a divendres de 
16.30 a 17.30 h
President: Antoni Serrano
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PROJECTES DE CENTRE
• Impuls de les activitats TAC amb pissarres 

digitals a les aules, ordinadors i tauletes.
• Tallers de robòtica.
• Projecte Big Band: viola, violí i violoncel 

(a partir de 4t).
• Aprenentatge inicial de la lectura: consciència 

fonològica, descodificació, club de lectura, 
racons de lectura, lectura per parelles, lectura 
individual, hora del conte (Comunitats de petits).

• Impuls a la lectura: club de lectura, llegim sols, 
lectura expressiva, tipologies textuals i tallers 
de lectura (hipòtesi, idees principals, inferèn-
cies, resum i mapes conceptuals).

• Inici de l’aprenentatge de la llengua anglesa des 
de P3

• Activitats sistematitzades de convivència i 
mediació.

• Educació emocional i orientació tutorial.
• Immersió lingüística.
• Projecte reutilització de llibres.
• Bibliopati, Espai pati tranquil, 

musicpati,coralpati, pequepati.
• Hort escolar

• Biblioteca.
• Conferències i xerrades de divulgació.
• Esmorzars saludables.
• Sortides pedagògiques i colònies.
• Formació permanent del professorat.
• Escola formadora de mestres.
• Escola oberta al municipi.
• Projectes de medi a tots els nivells.
• Espais d'aprenentage de P3 a 3r.
• Plans de treball, capses d'aprenentatge.
• Escola participant del pla de consum de fruita 

del Departament d'Educació.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Bàsquet
Patinatge
Diveresport

Anglès
Gimnàstica 
rítmica

Robòtica
Kapla
Batukada

Les activitats extraescolars les organitza l’AMPA. Cada 
inici de curs es fa l’oferta i es porten a terme aquelles 
en les quals hi ha un mínim d’alumnes. A l’inici del curs 
s’estableixen els dies i les edats dels grups.

ESCOLA CASTELL DE CALAFELL

C/ Cosme Mainé, 11-17. Calafell
Tel. 977 694 120
e3009898@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceipcastelldecalafell
Matí: de 9 a 12.30 h
Tarda: de 15 a 16.30 h
Acollida: de 8 a 9 h
Menjador: de 12.30 a 15 h

EAP Baix Penedès

Assessorament
psicopedagògic setmanalment
Directora: Ana Gordo
Horari de secretaria: dimarts i 
dijous de 9 a 15 h
Capacitat del centre
Educació Infantil 2 aules de P3 a P5 
Educació Primària 2 aules de 1r fins a 6è

Preinscripció i matrícula: 
preinscripcio@escolacastelldecalafell.com

Dades de l’AMPA
ampacastelldecalafell@gmail.com
Horari: dilluns 9.30 a 10.30 
i dimecres 16.30 a 18 h
Presidenta: Montserrat Torres
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L’ESCOLA QUE VOLEM
Democràtica, inclusiva, tolerant, responsable, ho-
nesta, flexible, autònoma, participativa, coeducativa, 
crítica, científica, plurilingüe, tecnològica, ecològica, 
saludable...

PRINCIPIS GENERALS
• Escola de qualitat.
• Amb un alumnat implicat en el seu procés 

d’aprenentatge.
• On el docent aplica metodologies competen-

cials: tallers de matemàtica manipulativa, taller 
d’escriptura, projectes de treball a medi...

• Escola verda: considerem el pati com a espai 
d’aprenentatge. Amb  galliner,  plantes remeieres, 
arbres fruiters, menjadores d’ocells, hotel d’insec-
tes, hort escolar, estació meteorològica, etc. 

• Socialitzadora: reutilització de llibres i material 
socialitzat.

• Fomenta l’educació per a la salut: conferències, 
tallers, esmorzars saludables, Pla de consum de 
fruita a l’escola...

• Promou l’aprenentatge de l’anglès des de P.3. Formem 
part del Grup Experimental Plurilingüe (GEP).

• Aposta per les noves tecnologies: pissarres digi-
tals a totes les aules, portàtils, tauletes i robòtica.

• Fomenta l’art plàstic: projectes d’autor 
• Fomenta la lectura: préstec de llibres, anima-

cions lectores, padrins lectors, lectura diària.
• Una escola vinculada a Calafell: programa de 

sortides pel nostre patrimoni al llarg de tota 
l’escolaritat.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Anglès
Patinatge
Diveresport

Ball
Coach
Robòtica
Judo

Tennis
Futbol
Zumba

Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim 
d’alumnes i poden variar l’hora i el dia per realitzar-les.

ESCOLA VILAMAR

Passatge del Ferrocarril, 32-33
Tel. 977 691 848
e3011121@xtec.cat
agora.xtec.cat/escvilamar
Matí: de 9 a 12.30 h
Tarda: de 15 a 16.30 h
Acollida: de 7.30 a 9 h

i de 16.30 a 17.30 h
Menjador: de 12.30 a 15 h

Directora: Teresa Llevadies Soler
Horari de secretaria:
Dimarts i dijous de 9 a 16.30 h.
Capacitat del centre
Tots els nivells tenen una línia, des de 
P3 a 6è de primària.

Dades de l’AMPA
ampaescolavilamar@gmail.com
Horari: amb cita prèvia a través 
del mail
Presidenta: Laia Serrano

5x2=10
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PROJECTES DE CENTRE
• Projecte ExpeArt, Projecte ExpeLlum, Treball per 

ambients i Racons de joc. Projectes de treball 
per fomentar i afavorir els aprenentatges a 
Educació Infantil.

• Projecte Biblioteca Escolar. Fomenta l’hàbit 
lector, el plaer i gust per la lectura amb activitats 
com: Bibliopati, maletes viatgeres a Cicle Infan-
til, Cicle Inicial i 6è; Hora de la reina i el rei del 
conte i racons temàtics; celebracions d’efemèri-
des; lectura diària; visites d’autors i il·lustradors 
treballats a l’aula.

• Projecte Interdisciplinari dels artistes. Treballem 
pintors/es, arquitectes i escultors/es contempo-
ranis/es.

• Projecte hort escolar.
• Projecte Cintet Ràdio.
• Projecte revista escolar ETS i UTS en format digital.
• Aprenem English des de P3 fins a 6è.
• Treball del patrimoni cultural municipal (Ciu-

tadella Ibèrica, Castell, Ermita de Sant Miquel i 
Biblioteca Ventura Gassol).

• Projecte d’escacs, des de 1r fins a 6è.
• Aprenem amb els Jocs Matemàtics.
• Fem teatre.

• Sortides pedagògiques i colònies cicle infantil i 
acabament d’educació primària.

• Impuls de  les activitats TAC, amb Pdi, tauletes i 
ordinadors; des de P3 fins a 6è.

• Projecte festes tradicionals: Cantada nadalenca, 
Rua de Carnaval, Sant Jordi i Festival de Fi de curs.

• Setmana Cultural.
• Convivència i mediació escolar.
• Esmorzars saludables. Pla de consum de fruita.
• Escola formadora de mestres.
• Projecte reutilització de llibres de text.
• Projecte TEA - Taller d'Estudi Assistit. Forma 

part del Pla Educatiu d'Entorn.
• Pla de millora d'oportunitats educatives. PMOE.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Dansa moderna
Anglès lúdic
Futbol

Bàsquet
Reforç escolar
Ludiesport

Patinatge

Som artistes
Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un 
mínim d’alumnes i poden variar l’hora i el dia per realit-
zar-les (depenen de l'evolució de la pandèmia).

ESCOLA MOSSÈN JACINT VERDAGUER

C/ Josep Lluís de la Rosa, 2-30
Segur de Calafell
Tel. 977 160 431 
escolacintosegur@xtec.cat
agora.xtec.cat/escolacintosegur
Matí: de 9:00 a 12:30 h, 
Tarda: de 15:00 a 16:30 h.

Menjador: de 12.30 a 15 h

Assessorament psicopedagògic 
setmanalment
Directora: Núria Micó
Horari de secretaria:
de dilluns a divendres de 9 a 12 h
Capacitat del centre
Educació Infanti: 2 grups per cada 
curs, des de P3 fins a P5   
Educació Primària: un grup de 1r 
i 2 grups per cada curs, des de 2n 
fins a 6è.

Dades de l’AMPA
Horari:
Dilluns de 9:15 a 10:30 
cintet.2012@gmail.com 
Presidenta: Jennifer Pérez
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PROJECTES DE CENTRE
• Impuls de les noves tecnologies (tauletes, PDI's, 

robòtica, treball competencial digital).
• Treball per ambients lliure circulació a infantil.
• Projecte de biodiversitat (hort, laboratori, reciclat-

ge, hàbits saludables…). 
• Tallers internivells a educació infantil i primària.
• Activitats per a potenciar el gust per la lectura: 

maletes viatgeres, el mag del conte, visites d’au-
tors i il·lustradors, padrins de lectura, pla lector, 
apadrinament de llibres, bibliopati…).

• Projecte de reutilització de llibres.
• Aula multisensorial i aula SIEI.
• Coneixement del medi a cicle inicial mitjançant 

projectes.
• Escola adherida al pla d'entorn del municipi.

• Descoberta de l’entorn a educació infantil a tra-
vés de projectes, tallers i ambients de lliure cir-
culació.

• ANGLÈS: Classes d’anglès per adults.
• Coneixement del medi a 4t, 5è i 6è en anglès. 
• Anglès des de P3 fins a 6è.
• Projectes per afavorir el plurilingüisme (GEP, AI-

CLE...)

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Taekwondo
Anglès
Robòtica

Futbol sala
Batukxics (timbals)
Taller art/creativitat

Les activitats es realitzaran sempre que hi hagi un mínim 
d’alumnes i poden variar l’hora i el dia per realitzar-les.

ESCOLA LA GINESTA

C/ Les Garrigues, 14-16
Segur de Calafell
Tel. 977 164 723 / 671 040 773
e3010098@xtec.cat
agora.xtec.cat/esc-laginesta-
segurdecalafell
Matí: de 9 a 12.30 h
Tarda: de 15 a 16.30 h
Acollida: de 7.30 a 9 h

i de 16.45 a 18.45 h
Menjador: de 12.30 a 15 h

(cuina pròpia)

Assessorament
psicopedagògic setmanalment
Directora: Fran Chanzá
Horari de secretaria:
de dilluns a divendres de 9 a 13 h
Horari direcció: dimarts, dime-
cres i divendres, de 15 a 16.25 h
Capacitat del centre
Educació Infantil 2 grups de P3, 2 
grups de P4 i 2 grups de P5. 
Educació Primària: 2 grups per cada 
curs de 1r fins a 6è.

Dades de l’AMPA
laginesta.ampa@hotmail.com
Tel. 655 166 554
Horari: Dilluns i dimecres de 9 a 10 h
Presidenta: Mercé Sierra Sànchez
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PROJECTES DE CENTRE
• Serveis a la comunitat.

• Arts escèniques.

• Patrimoni-Ciutadella-La Talaia.

• Escoles verdes.

• Comunicació.

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: 

1r i 2n de Jardineria i Floristeria
Adreça: Av. Comte Gómez de Orbaneja, 108
(Segur de Calafell).
Telèfon de contacte: 977 67 33 91

CAPACITAT DE CENTRE
ESO:

5 grups de 1r
5 grups de 2n

4 grups de 3r
3 grups de 4t

BATXILLERAT:

1r/2n Arts (mig grup) i 1r/2n Humanitats (1 grup)

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ.  
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT): 

"Auxiliar de vivers i jardins"

INS LA TALAIA

C/ Brasil, 8
43820 Segur de Calafell
Tel. 977 159 233
ins-latalaia@xtec.cat
institutlatalaia.cat
Matí: de 8 a 14.30 h
Director: Sergio Gallart Narbón

Horari de secretaria:
De dilluns a divendres
de 9 a 13.30 h

Dades de l’AMPA

Horari:
Dilluns i dimecres de 8:00 a 9:30
Cita prèvia al telèfon: 623 189 806
ampalatalaia07@gmail.com
Presidenta: Anto Chirigoni
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CAPACITAT DEL CENTRE

ESO: 5 grups de 1r, 5 grups de 2n, 5 grups de 3r i 5 
grups de 4t
BATXILLERAT: 3 grups de 1r i 2 grups de 2n
CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ:  
1r i 2n de Gestió administrativa
1r i 2n Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR:  
Desenvolupament d’aplicacions web (DAW)
ASIX (Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa)
PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ
PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL (PFI-PTT)
Especialitats: 
• "Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració"
• "Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotèc-

niques en edificis"
• "Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic"

PROJECTES DE CENTRE
• Impuls de la lectura (ILEC)
• Mediació escolar
• Salut i Escola
• Aula Connecta't
• Programa de tutoria entre iguals
• Projectes de Servei Comunitari
• Escoles Verdes
• Hàbits de vida saludable
• Brigada Z
• Activitats internacionals
• Revista escolar: https://revista.inscamidemar.cat

INS CAMÍ DE MAR

C/ Jaume Pallarès, 8
Calafell
Tel. 977 695 711 - 977 695 712
e3007257@xtec.cat 
www.inscamidemar.cat
Instagram: @inscdm
Twitter: @inscdm
Matí de 8 a 14.30 h
CFGS Horari de tardes

Director:
Ermini Antoni Aixut Vallverdú
Horari de secretaria:
De dilluns a divendres de 10 a 13 h

Dades de l’AMPA
Tel. 639 445 103
ampainscamidemar@gmail.com 
Presidenta: 
Francesca Vendrell Cinca
Horari: dimecres, de 17 a 19 h
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