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Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)
1a llengua estrangera: anglès
2a llengua estrangera: francès

Batxillerat
Modalitats:
• Ciències i tecnologia
• Humanitats i Ciències Socials
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

Cicles formatius de grau superior
• Serveis socioculturals i a la comunitat: integració social
• Serveis socioculturals i a la comunitat: educació infantil

ALTRES SERVEIS:
• Atenció individual i d'orientació psicopedagògica (2 psicopedagogs/gues, 1 tècnica d'integració social)
• Unitat de Suport a l’Educació Especial
• Servei de biblioteca en horaris no lectius
• Auxiliar de conversa en llengua anglesa a l’ESO i batxillerat (1 hora setmanal a tots els cursos)
• Servei d'assessorament i de validació de l'experiència laboral dels cicles formatius: famílies professionals de   

     sanitat i serveis a la comunitat

PROJECTES DEL CENTRE:
• Projecte de Qualitat i Millora Continua
• Jornades tècniques "Montse Capellà Miranda" de formació professional
• Programa Impuls a la Lectura
• Impuls de l’anglès com a llengua vehicular en matèries no lingüístiques



PLANTA BAIXA:

PRIMER PIS:

1.1. Despatxos direccióDespatxos direcció

2.2. Aula músicaAula música

3.3. Aula audiovisualsAula audiovisuals

4.4. Aula d’idiomesAula d’idiomes

5.5. Taller odontològicTaller odontològic

6.6. Aula informàticaAula informàtica

7.7. CuinetaCuineta

8.8. Taller sanitatTaller sanitat

9.9. Aules ordinàriesAules ordinàries

10.10. MenjadorMenjador

11.11. GimnàsGimnàs

12.12. PatiPati •1•2•3•4•5•6•7•8

•9 •9 •9 •9
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13. 13. DepartamentsDepartaments       20. Laboratori biologia20. Laboratori biologia

14. Sala professorat14. Sala professorat       21. Laboratori física i química21. Laboratori física i química

15. Biblioteca15. Biblioteca 22. Taller tecnologia22. Taller tecnologia

16. Aules ordinàries16. Aules ordinàries

17. Aula visual i plàstica 17. Aula visual i plàstica 

18. Aula informàtica18. Aula informàtica

19. Aula taller19. Aula taller
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