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HORARI ESCOLAR 
 
L’horari lectiu és de dilluns a divendres de 8h a 14.30h, amb un temps d’esbarjo d’11h a 
11.30h. 

Hi ha quatre línies en cada nivell de l’ESO, tres a 1r de batxillerat, dos a 2n de batxillerat i 
una a cada un dels cursos del CFGM de Gestió Administrativa. 
 

ÀREA D’INFLUÈNCIA DEL CENTRE I ADSCRIPCIÓ 
 
L’àrea d’influència és tot el municipi d’Arenys de Mar. 

Les escoles adscrites són l’Escola Joan Maragall i l’Escola Sinera. 
 

PROJECTE EDUCATIU 
 
El podeu consultar visitant la pàgina web: www.elstresturons.cat , dins l’apartat 
Documentació del centre . 
 

CENTRE SENSE BARRERES AQUITECTÒNIQUES 
 
El centre disposa d’ascensor. 
 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 
 
Activitats curriculars de caràcter obligatori 
 
1r d’ESO 

• Activitat de piscina, import 12€. 
• Treball de Síntesi, que té una durada d’una setmana i inclou una sortida de tres dies 

al Delta de l’Ebre. L’import de la sortida és 180 € aproximadament i es realitza 
fraccionat en tres terminis. 

 
2n d’ESO 

• Activitat de piscina, import 12€. 
• Treball de Síntesi, que té una durada d’una setmana i inclou una sortida de tres dies 

al Pallars Jussà. L’import de la sortida és 180€ aproximadament i es realitza 
fraccionat en tres terminis. 

 
3r d’ESO 

• Activitat de piscina, import 12€. 
• Treball de Síntesi, que té una durada d’una setmana i inclou sortides pel Maresme. 

L’import és de 25 € aproximadament i es realitza fraccionat en tres terminis. 
 
4t d’ESO 

• Activitat de piscina, import 12€. 
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Activitats complementàries de caràcter voluntari 
 
Sortides realitzades fora del centre, incloses en la programació general anual i aprovades 
pel CE del centre, organitzades per la tutoria o pels diferents departaments, totes elles 
lectives. L’import anirà en funció de les característiques de la sortida. 

En aquest cas quan hi hagi alumnes que no hi participin, el centre organitzarà l'atenció 
educativa d'aquests alumnes, d'acord amb el protocol que determinin les normes 
d'organització i funcionament per a aquests supòsits. 
 
Activitats extraescolars 
 
Organitzades per l’AMPA, poden tenir un import econòmic. Aquest curs escolar l’activitat ha 
estat de reforç per als alumnes nouvinguts. 
 
 

MESURES I SUPORT DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE PER A ALU MNAT AMB 
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES 
 

• Plans individualitzats (PI) 
• Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) 
• Col·laboració ONCE i CREDA 
• Col·laboració EAP 
• Grups flexibles i PIM a les matèries instrumentals 
• Suport de dos professors a l’aula en les matèries instrumentals 
• Desdoblaments a Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, Anglès, Educació 

Visual i Plàstica i Socials. 


