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1. PLA INSTITUCIONAL I PROJECTE EDUCATIU DE L’INSTITUT F. X. 

LLUCH I RAFECAS 
 

Aquest pla institucional està incorporat en el Programa de Qualitat i Millora 

Contínua que des de fa uns anys estem implementant en el centre de 
forma gradual.  

 
MISSIÓ 

 
Som un institut públic del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya que ofereix ensenyaments d’educació secundària obligatòria i 
ensenyaments post obligatoris de batxillerat i de formació professional de 

grau mitjà i de grau superior. 
 

És voluntat del centre formar, orientar i acreditar l’alumnat en l’adquisició 
de les competències bàsiques; oferir una formació integral de qualitat 

capaç de formar persones amb aptituds per seguir estudis universitaris i de 
formar professionals ben qualificats, afavorint així la seva inserció laboral i 

la seva promoció professional. 

 
 

VISIÓ 
 

L’ Institut F.X. Lluch i Rafecas vol: 
 

Arribar a ser centre de referència de la comarca, tant d’educació 
secundària com de formació professional, tant per tradició i història, com 

pels seus resultats acadèmics i de formació. 
 

Ser un centre que fomenti l’aprenentatge significatiu i constructiu a través 
de l’observació, la manipulació, l’experimentació i la recerca. 

 
Aconseguir un entorn educatiu que tingui un prestigi per la qualitat de la 

seva gestió, la seva imatge externa i la seva relació amb l’entorn social, 

institucional, tecnològic i empresarial de la comarca. 
 

VALORS 
 

Els valors que defineixen la identitat de l’ Institut són: 
 

- El diàleg i el consens dins de la comunitat educativa, entenent que l’ 
Institut és una organització en la qual les actuacions de cadascun 

dels seus membres s’han de complementar i no neutralitzar, evitant 
les conductes personalistes, descoordinades o insolidàries. 

- La participació activa en els processos democràtics del centre. 
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- La gestió, basada en el lideratge participatiu, el treball en equip i la 

responsabilitat de cadascun dels membres que treballen en el centre, 
en un clima que afavoreixi la participació activa i creativa. 

- La implantació gradual dels principis de la Qualitat i Millora Contínua, 

entesos com l’autèntic catalitzador de la feina ben feta. 
- La implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge, formació i 

educació dels seus fills i filles. 
- La creació dels elements necessaris per que el treball de totes les 

persones del centre estigui basat en la participació, la innovació i en 
la voluntat per afrontar canvis i nous models. 

- El respecte i estima al medi ambient. 
 

 
Trets d’identitat 

 
La denominació específica de Francesc Xavier Lluch i Rafecas fou aprovada 

el gener de 1995, en honor a qui fou insigne enginyer vilanoví (1818-1889) 
i qui elaborà el projecte de creació a Vilanova i la Geltrú d’una de les 

primeres Escoles d’Arts i Oficis de tot l’Estat. 

 
Les diferents etapes per les quals ha anat passant aquest institut queden 

resumides de la següent forma: Centre Teòric i Pràctic d’Arts i Oficis 
(1881-1886), Escola d’Arts i Oficis(1886-1901), Escola Superior 

d’Indústria(1901-1911), Escola Industrial(1911-1925), Escola 
Elemental(1925-1929), Escola de Treball Elemental i Superior(1929-

1955), Escola de Mestratge Industrial(1955-1970), Institut Politècnic 
de Formació Professional(1970-1994), Institut Politècnic d’F.P. 

“Francesc Xavier Lluch i Rafecas”(1994-1996), Institut d’Educació 
Secundària “Francesc Xavier Lluch i Rafecas”(1996-2010) i finalment 

Institut “Francesc Xavier Lluch i Rafecas”(2010-   ) 
 

 
Objectius 

 

En aquest espai resumim algun dels objectius que estan en el nostre 
Projecte Educatiu. 

 
És objectiu prioritari de l’Institut la millora contínua de la qualitat de 

l’ensenyament que oferim als nostres alumnes i que aquest doni una 
resposta adequada a les seves necessitats, aptituds i interessos. És per 

això que cal adoptar les mesures organitzatives que permetin aprofundir en 
la coordinació i harmonització dels esforços del conjunt del professorat. En 

aquest sentit s’estableixen els següents objectius: 
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 Promoure el treball en equip del professorat, tant dins de les diferents 

Àrees de Coneixements, com fomentant el contacte entre professorat i 
tutors dels diferents equips docents. 

 

 Fer el seguiment, avaluar i, si s’escau modificar el Projecte Curricular 
en funció de la pràctica docent, l’experimentació i la innovació 

educatives. 
 

 Establir contactes de col·laboració entre el professorat del centre i dels 
altres centres de la ciutat i de la comarca. 

 
El nostre projecte educatiu ens defineix com a centre públic i laic que 

fomenta la cultura i tradició pròpies, i la coneixença per les cultures d’altres 
països. Es basa en el respecte, el diàleg i el consens dins la comunitat 

educativa (alumnes, pares, mares, professorat, conserges, 
administració...) 

 
2. EL BATXILLERAT 

 

 
Què és el batxillerat? 

 
El batxillerat són els estudis post obligatoris en què es preparen als alumnes 

per  cursar els diferents graus universitaris, o bé per a la realització de Cicles 
Formatius de Grau Superior de la Formació Professional. 

 

Són estudis en els que es treballa tant la part més acadèmica i curricular, com 
la maduresa personal per afrontar uns estudis superiors amb esperit crític i 

constructiu. 
 

 
Requisits 

 
Per poder fer el batxillerat cal tenir el graduat en Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) o bé estudis equivalents 
 

 
Modalitats del  Batxillerat en l’INS F.X. Lluch i Rafecas 

 
Les modalitats de Batxillerat ofertades són: 

 

 De les humanitats i les ciències socials 
 De les ciències i les tecnologies 
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Els ensenyaments del Batxillerat 
 

El Batxillerat és l’etapa d’educació post obligatòria que té com a finalitat 

proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, 
coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu 

desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida laboral activa, i a 
l’educació superior. 

 
Des del seu vessant preparatori, el batxillerat aporta l’adquisició de les 

tècniques i procediments de coneixements necessaris per poder-se adaptar 
adequadament a l’inici d’estudis posteriors. 

En l’aspecte orientador, facilita recursos perquè l’alumnat canalitzi les seves 
preferències i capacitats en un marc de referència apropiat i amb l’orientació 

adequada. Per tant, els diferents components del currículum (activitats de 
tutoria, treball de recerca, matèries optatives, etc.) s’han d’interpretar com a 

recursos que serveixen a aquesta funció orientadora. 
 

 

Fomentar l’aprenentatge al llarg de tota la vida implica que el jovent ha de 
tenir una formació completa, tant en coneixements com en competències, que 

li permeti seguir aprenent amb l’activitat laboral o amb altres activitats. 
 

 
L’estructura del batxillerat 

 
El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics. S’organitza en matèries 

comunes obligatòries a totes les modalitats, matèria comuna d’opció de 
modalitat, matèries de modalitat i matèries específiques.  

 
Al llarg dels dos cursos l’alumnat ha de fer, com a mínim, sis matèries de la 

modalitat triada (incloent la comuna d’opció). Les altres dues matèries es 
poden triar entre les de modalitat o bé les matèries específiques. 

 

Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb 
els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària 

com la de cicles formatius de grau superior. 
 

 
A l’Institut F.X.  Lluch i Rafecas, oferim totes les matèries de les 

modalitats de ciències i tecnologies, i les ciències socials i les humanitats. A 
més d’ algunes matèries específiques dissenyades pel propi centre. 
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L’estructura del batxillerat és:  

 

Matèries Hores 

Llengua catalana i literatura I 2 2 

Llengua castellana i literatura I 2 2 

Llengua estrangera I (anglès) 3 3 

Filosofia 2  

Educació Física 2  

Ciències per al món 
contemporani 

2  

Història de la filosofia  3 

Història  3 

Tutoria 1 1 

Matèria comuna d’opció 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Matèria de modalitat 4 4 

Modalitat o específiques 4 ó 

2+2 

4 ó 

2+2 

TOTAL 30 30 

 

 
És obligatori fer la matèria marcada com a “matèria d’opció” en el moment 

que es tria la modalitat de batxillerat que es vol fer. 
 

 
Per complementar el currículum cal triar cada curs de batxillerat, o bé: 

 
 Dues matèries de la modalitat i una específica a cada curs, o bé 

 Tres matèries de modalitat. 

Aquestes matèries es triaran d’entre les que hi ha marcades en els següents 
requadres.  

 

Matèria de la modalitat 

científico-tecnològica 
 

1r 2n 

Biologia I i II 4 4 

Ciències de la Terra I i II 4 4 

Física I i II  4 4 

Química I i II 4 4 

Dibuix Tècnic I i II 4 4 

Tecnologia Industrial I i II 4 4 

Electrotècnia  4 

 
 

Opció 

Modalitat 
batxillerat 

Matèria comuna 

d’opció 

CIÈNCIES I 
TECNOLOGIA 

Matemàtiques I, II 

HUMANITATS Llatí I, II 

CIÈNCIES 

SOCIALS 

Matemàtiques 

aplicades a les 
ciències socials I, 

II 
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Matèria de la modalitat 
humanístic-social 

 

1r 2n 

Literatura catalana  4 

Literatura castellana  4 

Literatura universal 4  

Economia 4  

Economia de l’Empresa I i II 4 4 

Geografia  4 

Hª Art  4 

Hª món contemporani 4  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Les matèries específiques quedaran combinades des del propi centre per tal 
de completar les 4 hores setmanals. 

 
Les matèries optatives de centre que portem fent els darrers anys són: 

robòtica industrial a 1r Batxillerat, per complementar la matèria de 
modalitat d’Electrotècnia de 2n Batxillerat 

 
Es fan desdoblaments en la matèria d’anglès per tal de treballar en grups més 

reduïts la comprensió oral i treballar les eines multimèdia d’aquesta matèria. 

 
 

Modalitat de les Ciències i les Tecnologies 
 

Adreçada a alumnat que estigui interessat en : ciències experimentals, 
matemàtiques, estudis relacionats amb continguts científic-sanitaris, estudis 

relacionats amb el món dels processos tecnològics i dels materials, 
instruments, aparells i màquines, enginyeries, arquitectura,.... 

 
 

 Les matèries de Química i de Física tenen desdoblaments per tal de 
realitzar les pràctiques en els laboratoris amb grups reduïts. 

 Robòtica Industrial, és matèria dissenyada pel propi centre i es 
complementa a 2n de Batxillerat amb la matèria de modalitat 

d’Electrotècnia. Orientada a la branca tecnològica. 

 

Matèries específiques 

 

h/set 

Psicologia 2 

Sociologia 2 

Optativa de centre. Robòtica 
industrial 

4 
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Projectes que es desenvolupen en el centre dins l’àmbit científic- tecnològic: 
 

 

 Projecte tecnològic: Introducció a la Robòtica, com a matèria 
optativa i dins les matèries tecnològiques.  

 
 Participació en les Olimpíades de Biologia, Física i Química de Catalunya. 

 
 Projecte científic: es treballa des de les matèries de Física, Química, 

Biologia i Geologia. És l’aplicació dels coneixements que es fan a l’aula 
posats en pràctica i treballats en projectes durant el viatge que es fa a 

mitjan de curs al CERN de Ginebra (Consell  Europeu per la Recerca 
Nuclear), amb visita a l’accelerador de partícules 

 
 Participació en els Tastets d’Enginyeria de la UPC de Vilanova i la Geltrú. 

 
 

Modalitat de les ciències socials i les humanitats. 

 
Adreçada a l’alumnat que tingui inquietuds relacionades amb: estudis 

lingüístics i literaris, filosofia, manifestacions culturals, ciències socials, 
jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i l’administració pública, la 

comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme, serveis d’oci... 
 

Projectes que es realitzen en el centre dins l’àmbit humanístic-social: 
 

 Premis literaris 
 

 Activitats al teatre: obres literàries 
 

 Treball de camp i sortides històriques per conèixer el nostre entorn. 
 

 El projecte: Vilanova i la Geltrú com a eix transversal en les diferents 

matèries, que es materialitza en visites a la ciutat, col·laboracions 
periòdiques amb Canal Blau Ràdio, col·laboracions amb l’Ajuntament de 

Vilanova i la Geltrú (la Memòria del Futur) 
 

 Projecte Buchenwald, centre impulsor des del curs 2011-2012, en 
col·laboració amb l’Amical Mauthausen. L’objectiu és que l’alumnat 

treballi la cultura de la pau i dels valors democràtics a partir de les 
experiències dels camps d’extermini nazi a través de les àrees de 

llengua catalana i història. Viatge a Alemanya a 1r de batx (camp 
d’extermini nazi de Buchenwald i ciutat de Weimar).  A partir d’aquesta 

experiència, els alumnes de batxillerat explicant a l’alumnat de l’ESO del 
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nostre centre i d’altres centres, com ha estat la seva experiència en el 

projecte, el que han viscut en el viatge i tot el que han aprés. 
 

 

 Projecte humanitats-socials. Projecte UE: orientat a l’alumnat de la 
modalitat social-humanística. Es treballen les fortaleses i les febleses de 

la Unió Europea, des de diferents matèries (geografia, història, art, 
matemàtiques aplicades a les ciències socials, economia), les llengües 

de la UE (anglès, francès,...). Té entre d’altres objectius apropar 
l’alumnat a la realitat europea, valorar positivament la diversitat de 

llengües de la Unió Europea, el model de ciutats, l’activitat econòmica, 
etc. Es planifica un viatge cultural a un país de la Unió Europea, els 

darrers cursos a Atenes i el Peloponès.  
 

 
Els itineraris que es realitzen en el centre en cada una de les modalitats i 

distribuïts en cada curs de 1r i 2n Batxillerat són:  
 

1r Batxillerat 

 

Franja 1: 

Científic-Tecnològic: 
Tecnologia Industrial I 

Química I 
 

Humanitats-Socials: 
Llatí I 

Mates Aplicades a les Ciències 

Socials I 
 

Franja 2: 

Científic-Tecnològic: 
Física I 

Ciències de la Terra I 
 

Humanitats-Socials: 
Literatura Universal 

Economia de l’Empresa I 

 

Franja 3: 
Científic-Tecnològic: 

Mates I 
 

Humanitats-Socials: 
Història del Món Contemporani 

 

Franja 4: 
Científic-Tecnològic: 

Dibuix Tècnic I 
Biologia I 

 
Humanitats-Socials: 

Economia 
 

Específiques 

Robòtica Industrial 
Psicologia i Sociologia 
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2n Batxillerat 

 

 
 

3. EL TREBALL DE RECERCA 
 

 
El treball de recerca representa el 10% de la qualificació del batxillerat. És un 

treball d’investigació en el qual l’alumne ha d’anar desenvolupant la seva 

autonomia, aplicant els coneixements ja obtinguts i adquirint  nous 
coneixements que sorgiran en el mateix treball. 

 
En el Lluch i Rafecas, el treball de recerca es comença a 1r de Batxillerat, amb 

orientacions a la tutoria, escollint el tema del treball, i adjudicant La tutoria 
individualitzada i personal del treball de recerca. 

 
Es lliura i s’avalua a 2n de Batxillerat. 

 
Els temes que es treballen en els diferents treballs de recerca són: 

 

Franja 1: 
Científic-Tecnològic: 

Tecnologia Industrial II 
Química II 

 
Humanitats-Socials: 

Llatí II 
Mates Aplicades a les Ciències 

Socials II 

Franja 2: 
Científic-Tecnològic: 

Física II 
Ciències de la Terra II 

 
Humanitats-Socials: 

Literatura Catalana 
Economia de l’Empresa II 

 
 

Franja 3: 

Científic-Tecnològic: 
Mates II 

 
Humanitats-Socials: 

Geografia 
 

Franja 4: 

Científic-Tecnològic: 
Dibuix Tècnic II 

Biologia II 
Electrotècnia 

 
Humanitats-Socials: 

Història de l’Art 

Literatura Castellana 
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 Temes relacionats amb Vilanova i la Geltrú, tant en la part més 

històrica com la social, seguint un dels eixos transversals dels 
nostres projectes de centre. 

 

 Temes científics relacionats amb estudis tecnològics, físics, 
químics,... 

 
 

 O bé temes més humanístics i socials. 
 

 
Es volen potenciar aquests treballs de recerca presentant-los a diferents 

concursos i premis, gràcies a diferents treballs realitzats pels nostres alumnes 
s’han aconseguit alguns premis entre els quals: 

 
 

 Simposi dels treballs de recerca organitzat pel Centre de Recursos 
Pedagògics del Garraf, amb alumnes finalistes, premiats i mencions 

d’honor, en les diferents edicions. 

 
 

 Premis de Cercle Professional d’Empresaris, havent aconseguit 
primers i segons premis en les seves edicions. 

 
 

 1r i 2n premi del concurs d’aplicacions tecnològiques per a futurs 
enginyers i enginyeres de la EPSEVG 

 
 

 Menció especial i premi especial de Recerca per a la Pau 
 

 
 1r premi del concurs “ Si eres original, eres de libro”, sobre 

construcció d’un autòmata programable per a aplicacions industrials 

 
 

 1r premi Eugeni Molero en la categoria del Premi d’Investigació per a 
alumnes de batxillerat 

 
 

 1r premi en el concurs d’Aplicació d’Energies Renovables i l’ús 
eficient de l’energia. 
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 Finalista en el VIII Premi UPF de Treball de Recerca en Enginyeria i 

Matemàtica Aplicada 
 

 

 Premi Recerca Jove 2014, treball de recerca sobre economia i 
viabilitat de creació d’una empresa a la ciutat. 

 
 Premi Recerca Jove 2017, treball de recerca titulat:  “Exploring the 

physical and technological  pillars of a tele presence system to 
operate at Mars surface in a pre-colonial context”. Antics premis 

CIRIT 
 

 Primer premi en l’Exporecerca Jove 2018, organitzat per Universitat 
Ramon Llull, campus La Salle, amb el treball titulat: “Seeking for the 

principles behind non-invasive early càncer detection by thenuse of 
nanoparticle SERS and probabilístic analysis” 

 
 Dos premis Recerca Jove 2018, per dos treballs de recerca 

realitzats per dues alumnes del centre 

 
Tot i així, no només han estat premiats els treballs de recerca dels alumnes 

del centre, sinó que en diferents ocasions s’ha reconegut la tasca d’aquests 
alumnes en altres àmbits com són: 

 
 Premi Recerca Jove per fomentar l’esperit científic del jovent 

(PRJ) 2018. Premi concedit al centre per la trajectòria en el 
desenvolupament dels diferents treballs amb l’alumnat 

 
 

 Participació d’alumnat de batxillerat en olimpíades de Biologia, de 
Física i de Química de Catalunya. Arribant a les finals en més d’una 

ocasió, i participant en les estatals. 
 

 

 1r premi de Catalunya en el concurs “Tú puedes hacer” de l’Obra 
Social de Caja Madrid, realitzant un projecte conjunt d’eficiència 

energètica entre alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius. 
 

 
 Selectivitat: cada curs s’assoleix alguna excel·lència a les PAU. Les 

excel·lències signifiquen que els nostres alumnes van treure més 
d’un 9 només en les qualificacions dels exàmens de selectivitat. 
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4. MATERIALS I COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES 
 

En cada una de les matèries es fan servir llibres de text i material específic 

depenent de la matèria de modalitat. S’elaboren apunts i recursos digitals 
que es pengen a la plataforma virtual d’aprenentatge i a la que l’alumnat i 

les famílies tenen accés.  
 

 
Per fer la despesa dels llibres de text, el centre i l’AMPA oferim la 

possibilitat que les famílies adquireixin els llibres en el sistema de 
reutilització de llibres amb l’empresa iddink,  arribant a tenir un estalvi de 

fins a un 60%. 
 

Sistema de comunicació amb les famílies 
 

El sistema de comunicació d’incidències amb les famílies es fa mitjançant 
una plataforma digital. Això ens permet notificar a les famílies qualsevol 

incidència del seu fill/a (falta assistència, retard, manca de material o 

deures, etc) de manera immediata i telemàtica. 
 

La família rep una notificació per correu electrònic, en el cas que es 
produeixi alguna de les esmentades incidències. 

 
Aquesta plataforma permet també l’accés directe de la família per 

consultar les incidències personals dels seus fills/es. 
 

Tanmateix, existeix un correu electrònic de tutoria mitjançant el qual 
s’envien informacions a les famílies, i, si és el cas, per concertar 

entrevistes amb el tutor en el centre. 
 

 
5. DATES I CRITERIS DE PREINSCRIPCIÓ 

 

 
Dates a tenir en compte per la preinscripció: 

 
Presentació de sol·licituds de forma telemàtica: 

del 27 de maig al 3 de juny 
 

Data màxima per presentar documentació : 4 de juny de 2020 
 

Telèfons de contacte per consultes:  
938153767  i 618675518 
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Correu electrònic per enviar el resguard de sol·licitud de preinscripció amb 

suport informàtic i la documentació escanejada: 
rafecas.preinscripcio@fxlluchirafecas.cat 

 

La resta de dates del calendari de preinscripció la podeu consultar en el 
web del Departament d’Educació, poden patir alguna variació depenent de 

l’evolució de la pandèmia. 
 

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/ 
 

 
Criteris de prioritat 

 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/documentacio/ 

 
 

Criteris generals: 
 Germans escolaritzats en el centre: 40 punts 

 Domicili en àrea d’influència, empadronat a la ciutat: 30 punts, o 
domicili fora de la ciutat, però es treballa a la ciutat: 20 punts 

 Renda anual de la unitat familiar:10 punts 
 Discapacitat (igual o superior al 33%): 10 punts 

 Expedient acadèmic: qualificació amb dos decimals = punts 

 
Criteris complementaris 

 
 Família nombrosa o monoparental: 15 punts 

 
 

 
 

Actualitzarem les informacions i notícies de darrera hora en la pàgina web 
del centre:  

 
 

 

https://agora.xtec.cat/ieslluchirafecas/ 
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