
Horaris

ESO: 
de  dilluns  a  divendres  de 
8:15 a 14:45.

BATXILLERAT: 
                                de dilluns a divendres de 8:15 a 14:45.

INSTITUT JOAN PUIG I FERRETER
 C/ Abel Ferrater, 2
 43470 La Selva del Camp
Tel. 977 845930 
Fax. 977 844289
e30008511@xtec.cat
www.xtec.cat/sesjoanpuigiferreter

              La Selva del Camp

    ESO                BATX
                           Socials i Humanitats
                                 Ciències i Tecnologia    
  
PORTES OBERTES: 
     10 de març                    PREINSCRIPCIÓ
                                  ESO: Del 10 al 17 de març
                                  BAT: Del 12 al 19 de maig

http://www.xtec.cat/sesjoanpuigiferreter
mailto:e30008511@xtec.cat


El nostre projecte educatiu    
El nostre Institut és un lloc d’integració per a tots els nois i noies. Un lloc on es té en 
compte  la  diversitat  de  ritmes  d’aprenentatge  i  d’interessos  dels  alumnes  i  on 
procurem crear les condicions necessàries perquè tots i cadascun d’ells desenvolupin 
les seves capacitats i aptituds.
L’INS Joan Puig i Ferreter forma part del projecte Escola Verda i intenta transmetre 
als nois i noies el respecte pel seu entorn i pel medi ambient  i, al mateix temps, 
incorpora  noves  tecnologies,  com  ara  les 
pissarres digitals.
El  nostre  Pla  d’Acció  Tutorial  inclou  la  tutoria 
individual i  de grup, la relació amb la família, la 
tutoria  del  treball  de  recerca,  l’orientació 
psicopedagògica,  universitària  i  professional, 
l’educació  per  a  la  salut,  l’educació  viària  i 
xerrades informatives de caràcter social, educatiu 
i formatiu.

Les instal·lacions i els equipaments
L’INS Joan Puig i Ferreter es troba situat a la partida “La Rasa” de la Selva del Camp 
i consta d’un edifici de tres plantes (8200 m2 construïts) i un pati de 4000 m2.     
Els  equipaments:  cafeteria-menjador,  biblioteca-videoteca,  sala  d’audiovisuals, 
sala polivalent (gimnàs, teatre, sala d’actes), pistes poliesportives (futbol, bàsquet, 
handbol, voleibol) 2 aules d’informàtica,  3 laboratoris, 2 tallers de tecnologia,  16 
aules-grup,  2 aules de desdoblament,  aula de visual i plàstica,  aula de música, 
secretaria,  consergeria,  sala  de  professors,  sala  de  reunions,  departaments, 
despatxos de direcció,  despatx de l’AMPA i d’infermeria,  ascensor i  aparcament 
municipal.

  

Serveis
* Transport escolar i cantina menjador.
* EAP: Servei d’assessorament pedagògic.
* USEE: Unitat de Suport als alumnes amb Necessitats Educatives Especials.
* Consultes de Salut Jove a càrrec de la infermera de l’ABS, un cop per setmana. 
* Reunions periòdiques amb els professionals dels Serveis Socials.
* APMA: Associació de Pares i Mares d’Alumnes que, entre moltes d’altres coses, 
gestiona els llibres de text de l’ESO.

Activitats
Visites culturals a museus, teatre, concerts i audicions, 
empreses, exposicions…
Excursions a la natura i viatge de fí de curs a 4t d’ESO i 
Batxillerat.
Premi literari de Sant Jordi, revista La Rasa i suplement La 
mitja Rasa, exposicions, Setmana del medi ambient.
Participació en concursos i premis externs : Cangur, 
ONCE, Marató de TV3, Concurs bíblic, Fotografia de 
monuments, Baldiri Reixac, Premis de recerca jove 
(CIRIT).

Premis:  Curs 2012-13
Premi URV del treball de recerca per a l’alumne Miguel Mansergas.
1r premi a la composició cristal·lina per a les alumnes 
Anna Aixalà, Maria Martinez i Gemma Vilalta de 1r de Bat.
Curs 2013-14
Premi Consell Social de la URV pel treball de recerca de 
l’alumna Maria Martínez Teruel.
3r Premi Fundació Reddis, pel treball de recerca de 
l’alumna Laura Aixalà.
 


