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Oferta d’ensenyaments sufragats amb fons públics del centre i l’oferta de llocs 
escolars vacants : 
 
 

Curs 
Places 
reservades- 
promoció 

Reserva 
repetidors 

Places ofertades 
ordinàries 

Places ofertades 
NEE 

1r  BAT 40 7   23 0 

2n BAT 46 3   21 0 

1r TAPS- 
Grau Mig 

0 8   48 4 

2n TAPS–
Grau Mig 

33 8   15 4 

1r 
Integració 
Social 

0 0 28 2 

2n 
Integració 
Social 

27 0 1 2 

1r Educació 
Infantil 

0 2 54 4 

2n 
Educació 
Infantil 

47 4 5 4 

 
 
 
El Projecte educatiu del centre està penjat a la pàgina web: 
http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/intranet 
 

 

Projecte Educatiu  

MISSIÓ 

L’Institut Antoni Pous i Argila és un centre públic d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, 
Cicles Formatius de grau mitjà d’Atenció Sociosanitària, de grau superior d’Educació Infantil i 
d'Integració Social. 
 
Té com a objectiu la formació integral de nois i noies perquè esdevinguin ciutadans responsables, 
solidaris, respectuosos amb els altres, amb l’entorn i el medi ambient, i competents en les habilitats 
socials i personals, que els permetin incorporar-se profitosament a la societat i al món laboral. La 
nostra tasca educativa és també aconseguir la implicació de les famílies en el procés educatiu dels 
seus fills. Procurant una escolarització inclusiva, on la llengua catalana és l’eina vehicular, 
d’ensenyament i aprenentatge, per a aconseguir la cohesió social dintre d’un context multicultural. 
 
El nostre centre és no confessional respectuós amb totes les creences. També valorem l’ús de les 
noves tecnologies, i la innovació en l’àmbit tecnològic i científic. Procurem facilitar la integració i 
orientació de l'alumnat en el món laboral. 

  

http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous/intranet
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VISIÓ 
L’Institut Antoni Pous i Argila vol ser el centre referent de les escoles públiques de primària de 
Manlleu i el centre referent de batxillerat del nostre poble amb un compromís de qualitat i 
excel·lència. 
 
El centre també vol ser referent a la comarca d’Osona i comarques properes en l’oferta de cicles 
formatius de la família professional de Serveis a la Comunitat. 
 
Volem que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que 
contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’un marc de llibertat, 
tolerància, solidaritat i respecte al medi ambient. 
 
Volem aconseguir una millora com a escola inclusiva a tots els nivells educatius (ESO, Batxillerat, 
Cicles), oferint una metodologia d’ensenyament-aprenentatge enfocada a cada una de les 
necessitats educatives de l’alumnat. 
 
Volem també que els nostres alumnes obtinguin un nivell de formació tècnica i acadèmica de primer 
ordre, de manera que estiguin capacitats per desenvolupar els seus projectes laborals o formatius 
amb garanties d’èxit. També volem ser un centre innovador en l’ús de les noves tecnologies de la 
informació. 
 
Tots aquests objectius i funcions estan englobats dins de projectes innovadors que portem a terme 
com el projecte d’Escola Verda, el projecte d’Escola Inclusiva, la incorporació de les noves 
tecnologies dins de l’àmbit acadèmic i social,i totes les activitats que es realitzen a nivell curricular i 
extraescolar. 

  

  

VALORS 

Els valors que inspiren la nostra tasca són: 

 El respecte a la diversitat humana i cultural, a l’entorn i al medi ambient. 

 El foment de la convivència basada en el diàleg, la llibertat, la pluralitat i la participació 
democràtica. La voluntat d'integració i inclusió com a valors que faciliten el respecte a totes 
les persones i la seva educació independentment del seu origen social, cultural, llengua, 
sexe, capacitat. 

 El foment de l’esforç, la responsabilitat, el treball ben fet, la curiositat i el sentit crític. 

La tolerància, igualtat, empatia i solidaritat. 
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Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat de batxillerat: 
 

Criteri específic 

 Té preferència l'alumnat que procedeixi dels centres i ensenyaments que hi són 
adscrits. 

 
 

Criteris  generals 

 Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin: 40 punts  

 Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre: 

o Quan el domicili habitual estigui a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. 

o Lloc de treball a l’àrea de proximitat centre:20 punts.  

o Domicili habitual és al mateix municipi del centre: 10 punts. 

 Beneficiaris renda mínima inserció: 10 punts 

 Discapacitat de l'alumne/a, pare, mare o germans igual o superior al 33%: 10 punts 

 Expedient acadèmic:  Punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient dels estudis que permeten 

l’accés al batxillerat, o si l’alumne/a encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud 
d’admissió, la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament, en ambdós casos, 
calculada amb dos decimals. 

 

 

Criteris complementaris 

 

 Família nombrosa o monoparental: 15 punts. 
 

 Si l’alumne/a té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos 
els celíacs: 10 punts. 

 

 Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats, en ensenyaments declarats 
actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.  
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Criteris de prioritat en l’admissió de l’alumnat de cicles: 
 
 

Criteris específics de prioritat 

 
 
 
Cicles formatius de grau mitjà  
 
Qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o qualificació de la prova d’accés. 
 

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la 
prova que permeten l’accés al cicle. 
 
Per a alumnes que hi accedeixi mitjançant la via d’ESO o estudis equivalents, es fa una reserva de places del 
80%.  
 
Per a alumnes que hi accedeixin via prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, curs específic 
d’accés o que tenen titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20%. 
 
Si la prova d’accés no és numèrica es considera que és un 5. 
 
Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. 

 
 
 
 
 
Cicles formatius de grau superior 
 
Qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o qualificació de la prova d’accés. 
 
Les peticions s’ordenen, dins de cada via d’accés i d’acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació 
mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permeten l’accés al cicle. 
 
Per a alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat, es fa una reserva de places del 60%. Tenen prioritat 
els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent. 
 
Per a alumnes que accedeixin via curs específic d’accés hi ha una reserva del 20% de places. Per aquesta via 
s’apliquen les prioritats següents: 
 
En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària. 
 
En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària. 
 
En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària. 
 
En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària. 
Per a alumnes que accedeixen via prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen 
altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 20%. 
 
Per desfer les situacions d’empat després de l’aplicació de tots els criteris, s’aplica el resultat del sorteig. 
 
Si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es 
repartiran a la resta de les vies de forma proporcional a les seves reserves. 
 
 


