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 Centre Educatiu Fax és un centre concertat d’Ed. Infantil (3-6 anys), Ed. Primària (6-12 anys) i 
Ed.Secundària Obligatòria – ESO ( 12-16 anys) 

 

 Durant el curs 2021-2022 tots els nivells tindran CONCERT amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

 Horari d’ESO: tots els dies de la setmana de 8:50 a 13:10 als matins i de 3 a 5 a les tardes tots els 
dies del curs escolar.  

 

 Quotes mensuals previstes curs 2021-2022 84,30 € (total) 
o Ens. Reglat SENSE QUOTA (Concert) 
o Act. Complementàries 73,81 €/mes 
o Quota plataforma educativa i Educat 3.62 € 
o Gabinet Psicopedagògic  6,87 €/mes 

 

 Quotes anuals previstes curs 2021-2022: 55,75 € (total) 
o Assegurança d’accidents, responsabilitat civil, trencament d’ulleres, dents ...16,65 € 
o Materials fungibles de classe, material informàtic, fotocòpies...39,10 € 

 

 Professorat: tots els professors tenen la titulació corresponent a les àrees impartides i tenen una 
dilatada experiència en aquest nivell educatiu.. 

 

 Característiques pedagògiques: 
o Els resultats ens avalen: Tots els alumnes que van cursar 4t d’ESO el curs 2013/14, el 95,8 % del 

14/15, el 85% del 15/16 el 90% 16/17 el 93,6% del 17/18 i el 96,9% del 18/19 van obtenir el Graduat 
d’ESO. Segons l’avaluació de competències bàsiques de 4t d’ESO curs 14/15, el 93,1% (català), 
96,43% (castellà), 96,43% (anglès)i 86,21% (mat.) estan en les franges mitjana i alta. El curs 15/16 van 
ser, el 78,9% (català), 84,2% (castellà), 72,2% (anglès) i 89,5% (mat.). El curs 16/17 van ser, el 86,7% 
(català), 93,3% (castellà), 89,66% d’Anglès, 86,2% (mat.) i 89,7% (cient.-tecn.). El curs 17/18  van ser 
el 96% (català), 96,0% (castellà), 96,2 d’Anglès, 96% (mat.) i 96,2% (cient.-tecn.). El curs 18/19 han 
estat el 100% (català), 100,0% (castellà), 100,0% d’Anglès, 96% (mat.) i 96,2% (cient.-tecn.). 

o La continuïtat dels mateixos alumnes i les famílies al llarg de la seva escolaritat obligatòria ens permet 
tenir un gran coneixement i relació amb  les famílies.   

o Integració de les Noves Tecnologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Fax1x1 fomenta 
l’ús de l’ordinador de l’alumne com a recurs habitual de formació, comunicació, col·laboració  i estudi. 

o Implantació de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (T.I.C.) a totes les matèries de tots 
els cursos. Projectors i pissarres digitals interactives a totes les aules. Connexió wifi en totes les aules 
a disposició dels alumnes i professorat. Implantació progressiva del G Suite for Education. 

o Introducció de continguts en Llengua Anglesa (AICLE) en diferents matèries curriculars. 
o Plataforma escolar Clickedu per a la gestió, informació i comunicació del centre. 
o Participació dels alumnes de primer d’ESO en el projecte d’APS “Trobades per la Tolerància” amb el 

centre ocupacional per disminuïts psíquics Alpi (Can Serra). 
o Participació  dels alumnes de 3r i 4t d’ESO en diferents accions de voluntariat (APS). 
o Classes d’Educació Física en el pavelló cobert del Poliesportiu Les Planes. 
o Activitats complementàries: Teatre, Taller de matemàtiques, Guitarra, Ping-Pong, etc.  
o Incorporació de la robòtica com a contingut quadrimestral a tots els alumnes de 1r i 2n d’ESO. 
o Gabinet Psicopedagògic que ofereix atenció psicològica als alumnes, famílies i suport a les tutories 

de tots els cursos. Confecciona un informe i test orientador al final de la seva escolaritat obligatòria. 
o Revisió mèdica pels alumnes de 2n d’ESO 
o Comunicació diària de l‘assistència i puntualitat dels alumnes i setmanal d’actitud. 
o Aplicació de la mediació com a mètode per a la resolució de conflictes. 
o Participació en el programa Órdago de prevenció escolar de l’abús de drogues.  
o Participació en un gran FESTIVAL de fi de curs. 
o Activitat extraescolar: Anglès amb col·laboració del centre Kids&Us. 
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Calendari de preinscripció 2021-2022 (pendent de publicació) 

Segon cicle d'educació infantil i ensenyament obligatori 

Fases de la preinscripció Dates 

Presentació de sol·licituds telemàtiques infantil i primària 15 a 24 de març 

Presentació de sol·licituds telemàtiques E.S.O. 17 a 24 de març 

Presentació de documentació acreditativa de prioritats 25 a 26 de març (si no s’ha fet) 

Llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional 19 abril 

Presentació de reclamacions 20 al 26 d’abril 

Llistes amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions  30 d’abril 

Sorteig del número de desempat 5 de maig 

Llista ordenada definitiva 7 de maig 

Ampliació de peticions per alumnes sense plaça 26 a 28 juny 

Publicació de l’oferta final de places escolars 4 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos i llistes d’espera 7 de juny 

Període de matriculació Infantil, Primària i 1r ESO 14 a 18 de juny 

Període de matriculació 2n, 3r i 4t ESO 28 de juny a 2 de juliol 

 

Sol·licitud i documentació per realitzar la preinscripció:  
Caldrà introduir una adreça de correu electrònic de contacte i conèixer el número RALC de l’alumne/a 
(número identificatiu que proporciona l’actual centre) Les preinscripcions es poden fer DE TRES FORMES: 

1) Sol·licitud electrònica mitjançant la identificació digital (IdCat mòbil, cl@ve o DNI electrònic). 
2) Sol·licitud amb suport informàtic. S’ha de lliurar la fotografia o escanejat dels documents demanats. 
Caldrà escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles 
en el dispositiu (ordinador, tauleta o telèfon) que fem servir per omplir el formulari de preinscripció. 
3) En cas justificat presencialment al centre amb cita prèvia i amb els documents necessaris. 

 

 Resguard de preinscripció realitzada per Internet i generat en el moment de la sol·licitud) 

 DNI de l’alumne o alumna si el té o és major de 14 anys. 

 Llibre de família o equivalent (Partida o certificat de naixement). 

 DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor) o si és estranger de la targeta de 
residència NIE ,passaport o document d’identitat d’un país de la U.E, 

 Per al·legar un domicili diferent al que consta al DNI/NIE de la persona sol·licitant, s’ha 
d’aportar certificat municipal de convivència amb l’adult sol·licitant i resguard de renovació 
del DNI o comunicació a la Delegació del Govern del canvi de domicili. 

 Per al·legar feina a l’àrea d’influència, còpia del contracte o certificat d’empresa. 

 Documents acreditatius de condició de família nombrosa, discapacitat, renda garantida de 
ciutadania, etc. si s’al·leguen. 

 

Criteris de prioritat: 
Criteris generals 

 Germans o pares al centre    40 

 Àrea de proximitat: 
o Domicili a l’àrea d’influència   30 
o Feina a l’àrea d’influència   20 
o Mateix municipi    10 

 Renda garantida de ciutadania   10 

 Discapacitat ≥ 33% alumne, pare, mare, germà 10 
Criteris complementaris 

 Família nombrosa o monoparental   15 
 
En cas d’empat les preinscripcions seran ordenades pel sorteig que es farà al Departament d’Educació.  
 
 
Més informació per la preinscripció:   http://preinscripció.gencat/ca/inici/    https://www.cefax.org  

TOTS 

http://preinscripció.gencat/ca/inici/
https://www.cefax.org/


 


