Oferta educativa
2021-2022
Sant Fruitós de Bages

Presentació de sol·licituds de preinscripció:
Educació infantil de segon cicle i educació primària
del 15 al 24 de març de 2021
Educació secundària obligatòria
del 17 al 24 de març de 2021
Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d’arts
plàstiques i disseny
de l’11 al 17 de maig de 2021
Cicles de grau superior de formació professional i d’arts
plàstiques i disseny
del 25 al 31 de maig de 2021

QUÈ CAL FER
PER INSCRIURE
EL VOSTRE FILL
O FILLA:
- Conèixer el calendari del procés
- Consultar els centres
- Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i
reunir la documentació que els acredita, si és el cas, presentar la
sol·licitud i la documentació
- Consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les
llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional i quan es
publiquen aquestes llistes amb la puntuació un cop resoltes les
reclamacions
- Consultar el centre assignat i fer la matrícula
La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta per correu
electrònic a l’adreça oficial de correu del centre, junt amb la
documentació acreditativa (escanejada o fotografiada per les dues
cares), dins el termini indicat. Només es pot presentar una sol·licitud
de preinscripció per infant i municipi.

Calendari escolar
Inci de curs: 13 de setembre de 2021
Fi de curs: 22 de juliol de 2022

Camí de les Oliveres, s/n
93 878 89 51 / a8062602@xtec.cat
llardinfantslesoliveres.blogspot.com.es
La Llar d’Infants Municipal Les Oliveres som un centre educatiu de gestió
directa per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, destinat a infants
de 16 setmanes a 3 anys, amb l’objectiu d’ajudar des d’una intervenció
educativa de qualitat al desenvolupament de l’infant en tots els seus àmbits:
afectiu, social, motriu i cognitiu.
Adoptem una metodologia que promou la curiositat, la creativitat, el
descobriment, l’experimentació, la manipulació i la comunicació de l’infant,
tot respectant el seu propi ritme maduratiu, en un marc de seguretat i
estabilitat.
Donem importància al treball per Ambients. Organitzem i preparem
diferents espais on els nostres alumnes poden construir els seus aprenentatges de manera espontània, passant a ser els protagonistes, aprenent per
ells mateixos i lliurement. Aquesta llibertat els hi permet satisfer les seves
inquietuds i necessitats bàsiques tot construint, modelant i desenvolupant
les seves capacitats.
En el nivell de 2 a 3 anys iniciem la immersió de l’infant a la llengua anglesa
i participem en el projecte musical Rexics.
La nostra Llar d’Infants valora el caràcter participatiu de les famílies, que
afavoreix el diàleg i el treball conjunt entre escola-família.
Amb la pandèmia de Covid-19 hem reorganitzat la dinàmica interna de
funcionament i reconduït les propostes pedagògiques, mantenint els valors
i l’essència que ens caracteritza.
Nivells: 1r Cicle d’Educació Infantil (de 16 setmanes a 3 anys)
Horari lectiu: Matí de 9:00h a 13:00h / Tarda de 15:30h a 18:00h

Serveis
- Tic-Tac de 8:00h a 9:00h
- Menjador de 12:30h a 15:30h
- Jocs de 18:00h a 19:00h
Preinscripcions i matrícula
Lliurament de sol·licituds i documentació de les preinscripcions:
Dilluns, dimecres i divendres de 9:00h a 11:00h
Dimarts i dijous de 9:00h a 11:00h i de 16:00h a 18:00h
AMPA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes dona suport i col·labora amb l’equip
docent en les festes i altres activitats del curs.
ampalesoliveres@gmail.com
Jornada de portes obertes
El dia 17 d’abril de 2021 (garantint les condicions de seguretat sanitària,
seguint les Instruccions del Departament d’Educació).

Calendari escolar
D’acord amb el calendari fixat pel Departament d’Ensenyament.

Avinguda Sant Joan, s/n
93 876 19 74 / 634 794 991
escolapladelpuig@xtec.cat / info@pladelpuig.cat
www.pladelpuig.cat
L’escola Pla de Puig és una escola pública d’Infantil i Primària, situada al
sector del Puig. Provisionalment, fins la construcció de l’edifici definitiu, està
ubicada en mòduls prefabricats que anomenem casetes: la caseta del cel, la
caseta del puig, la caseta del sembrat, la caseta del sol i el pinar amb un espai
i pati exterior molt ampli i en plena natura.
La nostra és una escola petita, propera i familiar. És una escola arrelada a
l’entorn i oberta al món i aquest tret d’identitat és un dels principis del
nostre Projecte Educatiu. Diem que la nostra escola s’arrela a l’entorn quan
treballem el nostre paisatge, la nostra llengua, els nostres costums, les
nostres tradicions, la nostra gent…i ens interessem pels nostres orígens i pel
passat més llunyà, endinsant-nos cada any en un projecte d’història. Parlem
d’una escola oberta al món, quan, per aprendre, sortim de les casetes, de les
parets de les aules per observar entorns i realitats diferents i, també, quan
convidem a entrar-hi persones de fora de l’escola que ens ajudin a aprendre
i a conèixer una mica més el món a partir del seu treball i de les seves
experiències.
Entenem l’ensenyament com una responsabilitat compartida amb les
famílies, el municipi i l’entorn.
L’esforç, el treball, la feina ben feta, la constància, el respecte i la responsabilitat són valors imprescindibles que transmetem als nostres alumnes.
Nivells: 2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària
Horari lectiu: Matí de 9:00h a 12:30h / Tarda de 15:00h a 16:30h

Serveis
- Acollida matinal de 8:00h a 9:00h
- Acollida de migdia de 12:30h a 13:30h
- Menjador amb càtering gestionat pel Consell Comarcal del Bages
- Transport Escolar
- Activitats extraescolars organitzades per l’AFA
Preinscripcions i matrícula
Tota la informació la trobareu actualitzada a la pàgina web del centre.
Segons la normativa vigent la sol·licitud i la presentació de documentació
serà electrònica.
AFA
L’Associació de Famílies d’Alumnes porta a terme projectes i accions que
complementen i ajuden a tirar endavant les iniciatives previstes per l’equip
docent i altres que promouen la cohesió i la col·laboració entre les famílies.
Jornada de portes obertes
Es farà una visita guiada al centre en franges de 30 minuts, en grups reduïts
i respectant les mesures de seguretat establertes. Cal demanar cita prèvia
per telèfon o correu electrònic.
8 de març a les 17:00h i a les 17:30h
10 de març a les 17:00h i a les 17:30h
13 de març a les 10:00h, 10:30h, 11:00h, 11:30h, 12:00h i a les 12:30h

Calendari escolar
D’acord amb el calendari fixat pel Departament d’Ensenyament

Plaça Pau Casals, 1
93 876 02 97 / a8026464@xtec.cat
www.escolamonsenyorgibert.cat
L’Escola és pública i catalana, arrelada a la realitat històrica, social i cultural
del nostre país. Per tant volem promoure actituds positives envers les
diverses manifestacions de la cultura catalana.
L’escola considera imprescindible fomentar i potenciar unes relacions
positives, d’afecte i col·laboració entre els nens i les nenes, tant dins del seu
grup-classe com amb la resta de companyes i companys de l’escola, tinguin
l’edat que tinguin.
Què i com treballem a l’escola
- Ambients: de P-3 a 5è
- Padrins de lectura
- La ràdio a l’escola
- Projecte maletes viatgeres
- Pla català de l’esport
- 30 minuts de lectura diària
- Projecte “Music Corner”

- Projecte música 2h setmanals
- L’hort escolar a infantil i primària
- Treball per projectes en les àrees de medi
- Projecte transversal de les emocions
- Taules d’experimentació a educació
infantil

Treball en llengua catalana i matemàtiques amb plataformes digitals i
Chromebooks a tota la primària.
Treball de la llengua anglesa de forma competencial i comunicativa a partir
de plataformes digitals i materials interactius.
Nivells: 2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària
Horari lectiu: Matí de 9:00h a 12:30h / Tarda de 15:00h a 16:30h

Serveis
- Hora despertador de 8:00h a 9:00h
- Menjador amb cuina pròpia
- Atenció psicopedagògica:tseguiment individualitzat i logopèdia
- Activitats extraescolars: organitzat per l’AMPA
- Transport escolar
Preinscripcions i matrícula
Preinscripció: Del 15 de març al 24 de març de 2021
Lliurament de sol·licituds i documentació: De dilluns a divendres de 9:00h a
12:30h i de 15:00h a 16:30h de la tarda
AMPA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) gestiona les activitats
extraescolars i col·labora en les festes i altres activitats.
ampamgibert@gmail.com
Jornada de portes obertes
9 de març a les 16:45h i a les 17:45h
11 de març a les 16:45h i a les 17:45h
13 de març a les 10:00h, a les 11:00h i a les 12:00h
És necessari demanar cita prèvia mitjançant la web o telefònicament.

Avinguda Girona, 41-73
93 876 02 71 / 93 876 01 24
esport@escolapaidos.cat / ampa@escolapaidos.cat
www.escolapaidos.cat
Som una cooperativa de mestres compromesos amb l’educació des de fa 50
anys.
El nostre projecte educatiu està basat en estimular el desenvolupament
harmònic dels nens i nenes i totes les seves capacitats físiques, intel·lectuals,
afectives i socials a través de l’educació emocional, com a eina imprescindible del nostre dia a dia.
Promocionem la pràctica esportiva com a eix principal per a uns hàbits de
vida saludables i per a fomentar el sentiment de pertinença i cooperació.
Potenciem l’autonomia personal, l’adquisició de seguretat afectiva i emocional, així com la força del grup i el treball cooperatiu.
Som capdavanters en l’ús de la teconologia com a eina d’aprenentatge i en
l’educació telemàtica (l’Escola des de casa).
Desenvolupem la capacitat d’observar, explorar i experimentar amb els
elements naturals i socials de l’entorn i de respecte al medi ambient.
Iniciem l’aprenentatge de l’anglès a la Llar d’Infants i incorporem progressivament matèries en aquesta llengua des de 1r de Primària. (AICLE)
Treballem sobre la base d’una metodologia integradora que respecta les
deferències individuals i ajuda a acceptar-les. I disposem d’un servei d’orientació i atenció psicopedagògica al mateix centre.
La nostra Llar d’infants és un espai de coneixements i de vivències emocionals, d’interacció i integració social. I compta amb un equip específic per
atendre els infants en un marc de confiança i d’acompanyament en el seus
primers passos. (Horaris flexibles)
Nivells: 1r i 2n cicle d’Ed. Infantil (de 0 a 6 anys) / Educació Primària (de
6 a 12 anys) / Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)
Horari lectiu: A partir de les 8:00h fins a les 17:30h

Serveis
- Orientació i atenció psicopedagògica
- Menjador amb cuina pròpia
- Acollida matinal de 8:00h a 9:00h
- Activitats extraescolars els migdies i de 17:30h a 18:30h
- PIDCES (Punt d’informació juvenil)
- Escola de música
- Centre examinador CAMBRIDGE
- Activitats d’estiu
- Campus esportiu (setembre)
Preinscripcions
Del 15 al 24 de març
Jornada de portes obertes
Entrevistes personalitzades amb cita prèvia.
Dissabtes 13 i 20 de març (visites guiades en grups reduïts i amb cita prèvia)
Altres projectes
- Pla Català de l’Esports
- International Projects
- Robòtica a partir d’E.I 3
- Projecte d’Aprenentatge i Comunitat
- Hort ecològic
- Cooperativa d’alumnes: “La força del grup”
- Padrins de lectura
- Projectes intercentres de la Fundació Tr@ms
- Projecte ODS’s 2030

Institut
Gerbert
d’Aurillac
Avinguda Lluís Companys, s/n
93 876 18 21 / iesgerbert@xtec.cat
esport@escolapaidos.cat / ampa@escolapaidos.cat
www. https://agora.xtec.cat/iesgerbert
Som l’institut públic de Sant Fruitós de Bages i un dels més ben qualificats
de la comarca. Col·laborem amb les famílies en la millora del rendiment
acadèmic dels alumnes.
El nostre projecte potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb
el batxillerat francès o batxibac , les classes d’alemany a ESO i batxillerat, els
programes Erasmus+ i les classes de matèries no lingüístiques en anglès a
l’ESO amb metodologia CLIL. També treballem l’educació emocional a l’aula.
Projectes rellevants
- Intercanvi ERASMUS+ de mobilitat d’alumnes
- Intercanvi amb el lycée Jean Giraudoux de Châteauroux (França)
- Programa d’estades d’un mes a França
- Programa GEP (generació plurilingüe) del departament d’Ensenyament
per fer matèries no lingüístiques en anglès
- Pla de suport a la lectura
- Teatre a ESO i a batxibac (en francès)
- Aula de suport (primer cicle d’ESO) i aula oberta amb treball a l’empresa
(segon cicle de l’ESO)
- Estada a l’empresa al batxillerat
- Servei comunitari en conveni amb l’Ajuntament i diverses entitats del poble
- Projecte de prevenció i lluita contra l’assetjament escolar: “stopbuylling”
- Accés prioritari als exàmens DELF de francès
- Projecte amb l’Amical de Mauthausen (Xarxa Mai més)
- Programa de sensibilització per la igualtat
- Dinamització de patis en col·laboració amb l’Ajuntament
Nivells: Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys) / Batxillerat
(de 16 a 18 anys) / Batxibac, currículum mixt batxillerat – baccalauréat
(de 16 a 18 anys) / Grau Superior de Formació Professional en màrqueting i publicitat amb perfil enològic (majors de 18 anys)
Horari lectiu: De 8:00h a 14:35h

Serveis
- Transport escolar
- PIDCES (punt d’informació juvenil)
- Biblioteca
- Aula socioeducativa
- Orientació i atenció psicopedagògica
Preinscripcions i matrícula
Pendent d’instruccions del Departament d’Educació. Probablement es farà
de manera telemàtica (consultar-ho a la web)
AMPA
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes dona suport i col·labora amb
l’institut ampaiesgerbert@gmail.com
Jornada de portes obertes
ESO: Dissabte 13 de març
Inscripcions amb cita prèvia per mitjà de la web
Ensenyaments postobligatoris (batxillerat, batxibac i CFGS en Màrqueting i
Publicitat): un dissabte de maig a concretar segons les dates definitives de
preinscripció (consultar-ho a la web)
Prova d’accés al Batxibac
Dimecres 28 d'abril a les 15:45h

Matrícules
Del 3 al 14 de maig
Atenció al públic de secretaria
De dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h
Tel. 93 8276719 (ext.2)
email: matricula.emansf@gmail.com
De P3 a 1r
Nivell inicial: cançó, dansa, audició i joc com a eines per a la iniciació muscial
A partir de 2n de primària
Nivell Elemental: Llenguatge musical, conjunt coral, expressió corporal, orff,
audicions i altres.
A partir de 1r d’ESO
Nivell post-elemental: llenguatge muscial, conjunt coral, expressió corporal,
ORFF, audicions...
A partir de 18 anys
Ensenyament adults: llenguatge musical, instrument, formacions vocals i
instrumentals.
Altres estudis
Combo, guitarra col·lectiva, cor, mòduls i altres.
Extraescolar de música a P3 de Monsenyor Gibert
A la mateixa escola.

PROJECTES
EDUCATIUS
MUNICIPALS
Cal Clic-Espai socioeducatiu

Servei municipal des del qual es porta a terme una tasca socioeducativa
adreçada als inants i adolescents de Sant Fruitós. Servei dirigit i assistit per
un educador social.
Es realitza un treball educatiu amb grups d’infants a través de sessions que
combinen taller, ludoteca, suport a l’aprenentatge i sortides.
Dies: un o més dies a la setmana
Horari: de 17:00h a 18:30h i de 18:30h a 19:00h
Edats: de 4 a 12 anys
Lloc: Altell de la secció infantil de la Biblioteca
Inscripció i informació: al mateix servei o a l’oficina de l’Àrea de Serveis a
les Persones (c/Padró, 72-74)
Preu: gratuït

Programa PIDCES

L’ANNEXE és el nom que se li va donar al Programa d’Inormació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES) de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola
Paidos. Va néxier el curs 2006-2007.
Els serveis que s’ofereixen als centres es concreten en:
- Punts al pati
- Material i recursos de suport al professorat
- Catàleg amb propostes d’activitats i dinamitzacions
- Programa de corresponsals

+ informació
Àrea d’ensenyament
C/Padró, 72-74
93 878 80 31
Punt d’Informació Juvenil NexeJove
Pl. Alfred Figueres, s/n
93 878 89 83
www.queestudiar.gentcat.cat
www.santfruitos.cat

