
Blanes
als instituts públics
de Blanes

portes obertes
Jornada de

Dimecres, 13 | 03 | 2019
Dijous, 14 | 03 | 2019
hores convingudes  (ESO)

Dijous, 09 | 05 | 2019
a partir 17 h (Cicles formatius de grau
mitjà, ensenyaments esportius i programes 
de formació i inserció)

a partir 18 h (Batxillerat)

a partir 19 h
(cicles formatius de grau superior)

INSTITUT SERRALLARGA
c. Joan Benejam, 1

972 33 10 05

Diumenge,  24 | 03 | 2019
d'11 a 13 h  (ESO)

Dijous, 09 | 05 | 2019
de 18.30 a 20.30 h

(Batxillerat i Cicles Formatius)

INSTITUT S'AGULLA
Ctra. de Malgrat, 13

972 33 14 60

ensenyament
públic

L'ensenyament públic de Blanes vol obrir les 

seves portes a la població per tal de poder mostrar 

les seves instal·lacions i exposar les activitats que es 

duen a terme durant el curs escolar.

Els que treballem als tres instituts públics estem 

convençuts que per professionalitat, per 

instal·lacions i per dedicació estem donant un 

ensenyament de qualitat. La millor educació per al 

nostre jovent. Comptem amb recursos, imaginació i 

empenta per tal de donar resposta a la diversitat que 

ens trobem a les aules. Intentem atendre les 

necessitats que es puguin presentar.

Aprofita aquesta jornada per preguntar, per 

informar-te de quina és la situació i com respon 

cadascun dels instituts als reptes de l'educació.

Volem continuar treballant amb tota la comunitat 

educativa per construir, dia a dia, el millor dels futurs 

per als nostres alumnes.
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horaris portes obertes
INS SERRALLARGA
Dimecres, 13 i dijous 14 de març de 2019
Hores convingudes (ESO)
Dijous, 9 de maig de 2019
a partir de les 17 h
(Cicles formatius de grau mitjà, ensenyaments 
esportius i programes de formació i inserció)
a partir de les 18 h (batxillerat)
a partir de les 19 h (cicles formatius de grau superior)

INS S'AGULLA
Diumenge, 24 de març de 2019
d’11 a 13 h  (ESO)
Dijous, 9 de maig de 2019
de 18.30 a 20.30 h
(Batxillerat i Cicles Formatius)

INS SA PALOMERA
Dimecres, 20 de març de 2019
18 h xerrada informativa ESO
19 h visita a les instal·lacions
Diumenge, 24 de març de 2019
de 10 a 13.30 h portes obertes i visita guiada alumnes 
Dimarts, 30 d’abril de 2019
18 h xerrada informativa a les famílies interessades en 
l'oferta de batxillerat i CFGM de sistemes 
microinformàtics i xarxes

Dimecres, 20 | 03 | 2019
18 h xerrada informativa ESO
19 h visita a les instal.lacions

Diumenge, 24 | 03 | 2019
de 10 a 13.30 h portes obertes
i visita guiada alumnes 

Dimarts, 30 | 04 | 2019
18 h xerrada informativa
a les famílies interessades
en l'oferta de batxillerat
i CFGM de sistemes
microinformàtics i xarxes

INSTITUT SA PALOMERA
c. Vilar Petit, 24

972 35 09 09



INSTITUT SA PALOMERAINSTITUT SA PALOMERA INSTITUT SERRALLARGAINSTITUT SERRALLARGA
nivells educatius

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
•  INS de la Vela (ensenyament específic de la pràctica de la vela lleugera a l’ESO)
•  Titulació: Graduat en Educació Secundària
•  Projecte Aules Obertes
•  Tallers d’Estudi assistit 
•  Intensificació de l’aprenentatge de les llengües estrangeres (ESO i Batxillerat): anglès
PQPI - Programes de Qualificació Professional Inicial
•  Auxiliar de pintura
•  Auxiliar de manteniment i muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas
Batxillerat
•  Batxillerat artístic: Arts escèniques, Música i Dansa
•  Batxillerat de Ciències i Tecnologia (possibilitat de cursar Busseig a les hores d’Educació Física)
•  Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Cicles formatius de grau mitjà. Famílies professionals:
•  Administració: Gestió administrativa i Gestió administrativa de l’àmbit jurídic
•  Electricitat i electrònica: Instal·lacions elèctriques i automàtiques
•  Comerç: Activitats comercials
•  Cicle de Règim Especial d’Esports: Cicle de Vela amb aparell fix i lliure i Cicle de Busseig esportiu
 amb escafandre autònom
Cicles formatius de grau superior. Famílies professionals:
•  Administració: Administració i finances
•  Electricitat i electrònica: Sistemes electrotècnics i automatitzats (FORMACIÓ DUAL)
•  Comerç: Màrqueting comercial turístic i cultural (FORMACIÓ DUAL). Línia francès i alemany.
•  Química: Química Industrial (FORMACIÓ DUAL)
Curs d’accés als cicles formatius de grau superior. Prova d’accés als cicles formatius
•  Grau mitjà per a majors de 17 anys
•  Grau superior per a majors de 19 anys
Servei d’Orientació i Assessorament
•  Validació de l’experiència laboral amb certificació acadèmica de les famílies: administració i 
    gestió, comerç i màrqueting, electricitat i electrònica
Centre formador Màster de professorat de secundària
Centre col·laborador amb l’IOC (formació pràctica dels cicles formatius)
Centre col·laborador amb l’Institut Goethe (Barcelona)

instal· lacions
•  Gimnàs i pista esportiva  •  Laboratoris (Física, Química i Biologia)
•  Aules d’informàtica i edició  •  Aules de tecnologia i robòtica
•  Tallers industrials  •  Sala polivalent
•  Biblioteca amb accés a Internet

altres serveis
•  Mostra de teatre dels instituts gironins
•  Servei de cantina
•  Associació Esportiva Escolar INS Serrallarga (pilates, jiu-jitsu...)
•  Atenció i orientació pedagògica
•  Activitats organitzades per l’AMPA

projectes 
•  Intercanvi amb alumnes d’Alemanya (Batxillerat) •  Centre amb certificat ISO
•  Certificació Microsoft (MOS) IT Academy  •  Projecte eTwinning de llengua anglesa
•  Projecte d’Immersió lingüística en anglès (MEC) •  Projecte ERASMUS (ESO i FP)
•  Xarxa ECVET, reconeixement d’estudis a l’estranger •  Intercanvis
•  Sistema europeu de crèdits per a l’educació i la formació professional
•  FCT-Formació en centres de treball:
- Pràctiques en empreses de Blanes i rodalies  
- Erasmus-Realització de pràctiques en empreses o institucions d’altres països
- Estada a l’empresa per als alumnes de batxillerat
•  GEP (generació plurilingüe)
•  Certificacions del programa experimental del marc comú europeu de referència (EOI / Blanes)

nivells educatius
Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
•  De 12 a 16 anys
Titulació: Graduat en Educació Secundària
1a llengua estrangera: anglès
2a llengua estrangera: francès

Cicles formatius de grau mitjà
•  Serveis socioculturals i a la comunitat: tècnic en atenció a persones en situació de dependència
•  Sanitat: cures auxiliars d’infermeria

Batxillerat
De 16 a 18 anys. Modalitats: 
•  Ciències i tecnologia
•  Humanitats i Ciències Socials
Titulació: Batxiller (2 cursos)
1a llengua estrangera: anglès · 2a llengua estrangera: francès

Cicles formatius de grau superior
•  Serveis socioculturals i a la comunitat: integració social
•  Serveis socioculturals i a la comunitat: educació infantil
•  Serveis socioculturals i a la comunitat: animació sociocultural i turística (formació dual). Només 2n curs

instal· lacions
•  Pistes esportives
•  2 aules d’informàtica
•  4 aules d’informàtica mòbils a 1r i 2n d’ESO (equips de 20 PC portàtils cadascun:
   1 PC per a cada 2 alumnes)
•  Aula de tecnologia
•  Aules d’idiomes, dibuix i música
•  Gimnàs i vestidors
•  Biblioteca amb racó multimèdia (12 ordinadors amb connexió a internet)
•  2 laboratoris de ciències
•  Aula taller
•  Taller sanitari
•  Taller d’educació infantil
•  Taller sociosanitari
•  Aules ordinàries dotades amb projector i connexió a Internet Wifi a tot el centre
•  Aules amb dotació d’ordinadors i pissarres digitals interactives
•  Taller d’animació sociocultural i turística
•  Servei de bar

altres serveis
•  Atenció individual i d’orientació psicopedagògica (2 psicopedagogs/gues, 1 tècnica d’integració social)
•  Atenció educació especial 
•  Servei de biblioteca en horaris no lectius
•  Auxiliar de conversa en llengua anglesa a l’ESO i batxillerat (1 hora setmanal a 2n, 4t, ESO i 1r Btx)
•  SIEI (suport intensiu per a l’escolarització inclusiva)

projectes del centre
•  Projecte de Qualitat i Millora Continua 
•  Programa lector
•  Jornades tècniques “Montse Capellà Miranda” de formació professional
•  Impuls a la robòtica
•  GEP (generació plurilingüe)

servei de formació professional
•  Servei d’assessorament i de validació de l’experiència laboral dels cicles formatius: famílies 
    professionals de sanitat i serveis a la comunitat

INSTITUT S'AGULLAINSTITUT S'AGULLA
nivells educatius

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
•  De 1r a 4t (12-16 anys) •  Servei Comunitari
•  1a llengua estrangera: anglès •  2a llengua estrangera: francès i alemany
Batxillerat diürn 
1r i 2n de batxillerat (16-18 anys). Modalitats: 
•  Ciències i tecnologia •  Humanitats i Ciències Socials
•  1a llengua estrangera: anglès •  2a llengua estrangera: francès i alemany
Batxibac
Doble titulació batxillerat i Baccalauréat (batxillerat francès)
Batxillerat nocturn (a partir de 18 anys)
1r i 2n de batxillerat nocturn (de 17.00 a 21.30 h). Modalitats: 
•  Ciències i tecnologia
•  Humanitats i Ciències Socials
•  1a llengua estrangera: anglès
Cicle formatiu de grau mitjà. Família professional:
•  Informàtica: Sistemes microinformàtics i xarxes
    En horari de matí i tarda      • 350 h de formació en centres de treball
Cicle formatiu de grau superior. Famílies professionals:
•  Informàtica: Administració de sistemes informàtics en xarxa
    En horari de tarda      • 317 h de formació en centres de treball
•  Informàtica: Desenvolupament d'aplicacions web en modalitat dual 
    En horari de matí       • 1043 hores d’estada en un centre de treball
Centre formador del Màster de professorat de secundària
Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres
Centre preparador i seu dels exàmens oficials de Cambridge: KET, PET i FCE
Centre preparador de l’examen oficial FIT in Deutch2 (A2) del Goethe Institut
Preparació de l’examen oficial DELF (diplôme d’études en langue française) A2
Centre examinador de certificats oficials:
Microsoft Office Specialist (MOS) de Microsoft
Microsoft Technology Associate (MTA) de Microsoft
Linux Essentials de Linux Professional Institute

sortides i intercanvis
1r d’ESO: Sortida al camp d’aprenentatge de la Garrotxa.
2n d’ESO: Entorn d’aprenentatge a Cardona.
3r d’ESO: Sortida a la Vall d’Aran i intercanvi amb Anglaterra.
4t d’ESO: Sortida final d’ESO i intercanvi amb França i Alemanya.
1r Batxillerat diürn: Sortida al Pallars i intercanvi amb França.
2n Batxillerat diürn i nocturn: Viatge cultural a Madrid.

certificats
Diplomes d’assistència: Networking Academy de Cisco Systems  Oracle Academy
It Academy de Microsoft Linux Professional Institute It Academy Program de VMWARE

serveis de suport educatiu del centre
• Aula d’acollida • Aula Oberta
• Atenció en grup reduït a 1r i 2n d’ESO • Atenció psicopedagògica
• Tallers a la tarda (laboratori de ciències, robòtica, teatre, matemàtiques, guitarra, anglès, jardineria,
 lliga de debat, defensa personal, esports)
• Intercanvis escolars amb Anglaterra, França i Alemanya

Instal lacions
• Gimnàs i pistes esportives, Laboratoris (Química, Biología i Geologia), aula tecnología, aula d’idiomes, 
 aula de visual i plàstica, aula de música, aula polivalent, aules amb pissarres digitals i connexió Wifi, 
 biblioteca amb accés a internet.

altres serveis
Bar amb servei de cuina i menjador, biblioteca escolar (oberta patis), sortides escolars, tallers, xerrades i intercanvis

projectes
• Projecte apadrinem el nostre patrimoni •  FCT - Formació en centres de treball
• Projecte de llengües estrangeres •  Projecte Hort
• Dinamització de la biblioteca (club de la lectura, formació d’usuaris...)
• Projecte de reciclatge d’ordinadors


