HORARI
Aquesta carta de serveis és una mostra del compromís
que l'Institut Lluís Companys ha adquirit amb la qualitat en la
prestació dels serveis educatius a la comunitat, especialment,
als alumnes, famílies, empreses col·laboradores, i a la societat en general.

•

MATÍ:
De 8.15 a 14.45 h (ESO i BATXILLERAT)
• TARDA
De 15.00 a 21.30 h (CICLES FORMATIUS)

Amb aquesta carta volem posar de manifest el nostre
compromís amb l’ensenyament públic de qualitat, la recerca de
l'excel·lència educativa i la millora contínua, fomentant el treball en xarxa amb altres centres, empreses i entitats

FORMACIÓ REGLADA
ESO
BATXILLERAT:
Humanitats i Ciències Socials.
Ciències i Tecnologia.
CFGM:
Atenció a les persones en situació
de dependencia.
CFGS:
Educació infantil.
Integració Social

SERVEIS COMPLEMENTARIS

SERVEIS RELACIONATS AMB ORIENTACIÓ I
EMPRESA
•
•

Orientació acadèmica i professional
Formació pràctica en centres de treball
(FCT).
• Jornades Tècniques.
• Servei d’Assessorament i Reconeixement.
• Innova FP.
• Gestió de les ofertes de treball.

• Tecnificació esportiva (Pla Català d’Esport
a l’escola)
• Programa Salut i Escola.
• Pla per a l’ús del català (PUC).
• Festes de graduació (ESO, Batxillerat i I Cicles).
• Esport extraescolar (futbol, bàsquet, Hiphop).
• Reforç extraescolar (AMPA).
• Convenis amb l’Ajuntament (TAP i Taller de
circ).
• Mediació i Resolució alternativa de conflictes (RAC).
• Campus ítaca (UAB).
• Viatges final estudis.

CARTA DE SERVEIS
INSTITUT LLUÍS COMPANYS
Carretera de l’Estació, 7
08291 Ripollet
tel: 93 580 31 42
fax: 93 580 19 69
www.institutlluiscompanys.org
a8037206@xtec.cat

COM ARRIBAR-HI
En transport públic
• Autobús V20 o 622 de l’empresa FONT
• línia Ripollet-Barcelona (per carretera o per
autopista)
• parades al carrer de Balmes i al carrer de Nostra Sra dels Àngels
• Autobús B2 de l’empresa SARBUS
• línia Sabadell-Ripollet
• parades al carrer de Balmes

• Renfe rodalies
• línies C4 i C7
• estació de Cerdanyola del Vallès
En vehicle particular
• Carretera N152
• Autopista C58
• Carretera de Santiga
DAVANT DE L’AJUNTAMENT I DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

