INFORMACIÓ GENERAL DEL CENTRE
CENTRE
CODI
TITULARITAT
ADREÇA
MUNICIPI

Centre concertat Salesians Sant Vicenç dels Horts
08032063
Congregació Salesiana
Carrer Rafael Casanova, 132
Sant Vicenç dels Horts

Per la present, faig públics els següents elements del Centre d’acord amb l’article 4 del
Decret EDC 75/2007 de 27 de març, la Llei 12/2009 del 10 de juliol i resolució EDU/576/2020
de 28 de febrer, pel qual s’estableixen els procediments d’admissió de l’alumnat als centres
docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

1. L’OFERTA D’ENSENYAMENTS I L’OFERTA DE VACANTS
1.1. L’oferta d’ensenyaments
El concert amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya abasta els
següents nivells que s’imparteixen en el Centre:
•

ESO (concert general)

•

BATXILLERAT (concert singular)

•

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (concert singular)
Carrosseria
Mecanització
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Gestió Administrativa
Activitats Comercials

•

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (concert singular)
Administració i Finances
Automatització i robòtica industrial

Altres nivells autoritzats pel Departament d’Educació:
•

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (autoritzat pel Departament
d’Educació.
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1.2. L’oferta de vacants

CURS

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO

PLACES

PLACES
PER
ALUMNES
DEL
CENTRE

OFERTA DE
PLACES
ORDINÀRIES

OFERTA
PLACES
PER A
ALUMNES
NEE

90
90
90
90

0
85
95
87

81
5
0
3

9
0
0
0

OFERTA
PLACES
VIA 1

0
0
0
0

OFERTA
PLACES
VIA 2

0
0
0
0

OFERTA
PLACES
VIA 2

0
0
0
0

1r Batxillerat
2n Batxillerat
1r CGGM Carrosseria
2n CFGM Carrosseria
1r CFGM Mecanització
2n CFGM Mecanització
1r CGGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques
2n CFGM Instal·lacions
elèctriques i automàtiques
1r CFGM Gestió
administrativa
2n CFGM Gestió
administrativa
1r CFGM Activitats
Comercials
2n CFGM Activitats
Comercials
1r CFGS Administració i
Finances
2n CFGS Administració i
Finances
1r CFGS Automatització i
robòtica industrial
2n CFGS Automatització i
robòtica industrial
Programa de Formació i
Inserció

CFGM
CFGS

Via 1:
Via 2:
Via 1:
Via 2:
Via 3:

accés per l’ESO o ensenyaments equivalents (2n BUP i FP1)
accés per prova, curs de formació específica o altres titulacions
accés per batxillerat o ensenyaments equivalents (COU)
accés per curs de formació específica
accés per prova o altres titulacions
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2. L’ÀREA DE PROXIMITAT DEL CENTRE
Atès l’article 11.1 del Decret 75/2007 de 27 de març el Consell Escolar Municipal ha
aprovat que les àrees d’influència del Salesians Sant Vicenç dels Horts són la 1 i la 2.
Segons resolució del 26 de febrer de 2015 del Director de Serveis Territorials al Baix
Llobregat es modifica l’àrea de proximitat a tot el municipi als centres públics i concertats.

3. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CENTRE
3.1. Caràcter propi del centre queda recollit a la Proposta educativa de les Escoles
Salesianes que es lliura en el moment de la preinscripció, igualment es pot llegir en
aquest taulell d’anuncis un extracte.
3.2. Criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes d’acord amb la llei actual, existeix
un acord de vinculació amb dos centres d’educació primària de Sant Vicenç dels
Horts:
CENTRES VINCULATS A
SALESIANS SANT VICENÇ DELS
HORTS

• La Immaculada
• Col·legi Sant Vicenç

Per la qual cosa les sol·licituds de plaça dels alumnes de primària, provinents dels
anomenats centres té caràcter PRIORITARI.

4. LES ACTIVITATS ESCOLARS
D’acord amb l’article 51.2 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), en els centres
concertats les activitats escolars complementàries no podran tenir caràcter lucratiu.
El cobrament de quantitats als alumnes en concepte d’activitats escolars
complementàries del nostre Centre ha estat aprovada pel Consell Escolar i
autoritzada pel Departament d’Educació.
Igualment, d’acord amb l’article 51.4 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), les activitats
escolars complementàries dels centres concertats tenen caràcter voluntari, aquest
curs 2019-2020 son les següents:
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ACTIVITATS
COMPLEMENTÀRIES
EINES WEB 2.0
COMPETÈNCIA SOCIAL I
MEDIACIÓ
COMPROMÍS AMB
L’ENTORN
GPS GESTIÓ PERSONAL
DE SITUACIONS

1r ESO
2n ESO

Hores
setmanals
1
1

3r ESO

1

16.50 €

4t ESO

1

16.50 €

Nivell impartit

Quota autoritzada
16.50 €
16.50 €

* En el Consell Escolar del curs 2011-2012 es va aprovar la distribució del total anual
de l’import de les activitats complementàries en 9 quotes, això representa un cost
mensual de16.50€, que repartits en 10 quotes suposaria un cost de 14.86 €.
5. ELS SERVEIS ESCOLARS
D’acord amb l’article 51.3 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), el cobrament dels
serveis escolars podran contribuir al manteniment i a la millora de les instal·lacions.
D’acord amb l’article 51.4 de la Llei Orgànica 8/1985 (LODE), els serveis escolars
dels centres concertats tenen caràcter de voluntari.
El nostre centre no ofereix cap servei escolar. Sí té un servei de menjador amb una
empresa de càtering, es disposa de menús especials per malalties cròniques dels
sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
El preu del menú per als alumnes és el següent per al curs 2019-2020:
Preu Dinar

Fix – 7,50€
Esporàdic – 8,10€

6. EL RÈGIM DE FINANÇAMENT
La nostra escola és una escola cristiana i no té caràcter lucratiu. D’acord amb el
Caràcter Propi del centre, la institució titular té la ferma voluntat d’aconseguir que
l’escola es mantingui oberta a tothom i no discrimini ningú per motius econòmics. Per
aquest motiu, sempre que és possible sol·licita el finançament públic amb vista a
garantir a totes les famílies l’exercici del dret de lliure elecció d’escola, d’acord amb
el principi proclamat en la Constitució: “Els poders públics ajudaran aquells centres
docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi” (CE 27.9).
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En el curs 2020-2021, el finançament dels diferents ensenyaments curriculars que
l’escola ofereix a les famílies és el següent:
•
•

•
•

ESO: les unitats de l’etapa d’educació secundària obligatòria son objecte
de concert general, així el desplegament curricular oficial és gratuït.
BATXILLERAT: les unitats de l’etapa de Batxillerat són objecte de concert
singular que suposa un finançament parcial dels ensenyaments
curriculars, de tal manera que les famílies dels alumnes fan una aportació
econòmica mensual de 40€ (9 quotes, si es repartís en 10 quotes
suposaria un cost de 36 €), fixada en la Llei dels Pressupostos Generals
de l’Estat i modificat al RD 20/2012.
CICLES FORMATIUS DE GRAU: les unitats dels cicles formatius de grau
mitjà són objecte de concert singular, les activitats curriculars són gratuïtes.
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: els cicles formatius de Grau
Superior són objecte de concert singular que suposa un finançament
parcial dels ensenyaments curriculars, de tal manera que les famílies dels
alumnes fan una aportació econòmica mensual de 40 € (9 quotes, si es
repartís en 10 quotes suposaria un cost de 36 €), fixada en la Llei dels
Pressupostos Generals de l’Estat, modificat al RD 20/2012.

NOTA: El fet que el finançament públic que rebem com escola concertada és
insuficient (fet reconegut per la pròpia Administració pública i palesa en el Pacte
Nacional per a l’Educació), la direcció i tot l’equip educatiu de l’escola agraeixen la
col·laboració de les famílies, amb la seva aportació voluntària ens ajuden a garantir
una educació de qualitat i a millorar contínuament les instal·lacions i recursos
pedagògics del centre. Del finançament i de la gestió econòmica de l’escola, el titular
n’informa regularment el Consell escolar, que cada any aprova tant el pressupost
com la rendició de comptes.

7. BEQUES I AJUTS ECONÒMICS PEL FINANÇAMENT DELS ESTUDIS
Tots els alumnes poden sol·licitar beques o ajuts econòmics:
a) BEQUES DE LES ADMINISTRACIONS EDUCATIVES
Les beques de l’administració són concedides en base a uns requisits i
terminis establerts anualment per les diferents administracions, els alumnes i
les seves famílies poden informar-se en la Secretaria del centre. N’hi ha de
diferents tipus:
- Beques d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material didàctic
complementari en els nivells obligatoris, convocades pel Departament
d’Educació.
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-

Beques i ajuts de caràcter general pels estudis en els nivells
postobligatoris no universitaris, convocades pel Ministeri d’Educació,
Política Social i Esport

b) AJUTS ECONÒMICS OBERTS ALS ESTUDIANTS DE L’ESCOLA
SALESIANS SANT VICENÇ DELS HORTS
Els ajuts econòmics de l’Escola Salesians Sant Vicenç dels Horts i de la
Fundació Sant Joan Bosco són parcials i es destinen a tots els estudiants que,
per raons econòmiques, no poden fer front al finançament del cost dels
estudis. L’estudiant rep aquest ajut prèvia presentació del model de sol·licitud
d’ajut econòmic als estudis i entrevista amb Direcció, ordinàriament en el mes
de setembre i de forma extraordinària quan es presenti un empitjorament
econòmic que dificulti la continuïtat dels estudis. Cal renovar l’ajut a l’inici del
curs escolar.
8. El Centre disposa de mitjans per adaptar-se a les exigències que requereixen
determinades discapacitats de l’alumne.

Xavier Somoza
Titular
Sant Vicenç dels Horts, 18 de març de 2020
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