
FITXA DE CENTRES ESCOLARS 

CURS 2021/2022  

 

DENOMINACIÓ DEL CENTRE: Col·legi Santa Cruz (Infantil-Primària-ESO-CFGM) 
 
ADREÇA: C/ Palleter, 12; Camí Vell de Xirivella, 5 
 
TELÈFON DE CONTACTE: 963835342-963835891 
 
CORREU ELECTRÒNIC: secretaria@colsantacruz.es 
 
ETAPES EDUCATIVES:  

ESO i Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Gestió Administrativa. 
(A més a més, el centre oferta Infantil -1r i 2n Cicle- i Primària). 
 

Núm. DE LÍNIES DE QUÈ DISPOSA EL CENTRE: 1 línia 
 
HORARIS: 

➢ ESO:  
1r i  2n ESO: Dl-Dv de 8:00 a 14:00 h 
3r i 4t ESO: Dl-Dm de 8:00 a 15:00 h / Dx-Dj-Dv de 8:00 a 14:00 h 

 
➢ CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ: GESTIÓ ADMINISTRATIVA. 

Grup Matí: Dl - Dv de 8:00 a 14:00 h 
Grup Vesprada: Dl - Dv de 15:00 a 21:00 h 
 

PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE: 
➢ PLC-PEPLI 

 
OBJECTIUS EDUCATIUS: 

▪ Oferir una educació inclusiva per tot l'alumnat, atenent les seues necessitats educatives 
i socioculturals diverses i prioritzant la màxima participació en l'entorn escolar i social. 

▪ Som una escola cooperativa. Per això, apostem per un projecte basat en una educació 
en valors: la llibertat, la cooperació, la democràcia, la creativitat i, en definitiva, tots 
aquells aspectes que fan possible un desenvolupament integral del xiquet i del jove. En 
aquesta concepció integradora de l’educació juga un paper fonamental la participació 
de tota la comunitat escolar: professorat, alumnat, famílies i el propi entorn del Centre. 

▪ Aquest model pedagògic inspira totes les activitats del Centre, des de les estrictament 
acadèmiques fins a les de caràcter més lúdic, amb l'objectiu d'ajudar tot l’alumnat a 
desenvolupar d’una manera integral les seues competències i potencialitats. 

▪ Ens definim com un centre laic i pluralista en el qual el respecte vers la diversitat cultural 
de l'alumnat i les seues famílies es fa coherent amb els principis i valors que emanen de 
la Declaració Universal dels Drets Humans. 

▪ En el cas concret de l’alumnat nouvingut, donem a conèixer i promovem els valors propis 
de la societat d'acollida en un context d'obertura a la diversitat sobre els principis de 
l’educació intercultural. 

 
FUNCIONAMENT MENJADOR ESCOLAR: 

• Comptem amb menjador en les etapes d'Infantil, Primària i ESO. 

• L'alumnat d'ESO, assisteix a menjador després de la finalització de la jornada matinal. 

mailto:secretaria@colsantacruz.es


• Disposem d'un menú adaptat a cada alumne: menú general, menú infantil, menú 
musulmà, menú amb pollastre halal i menú per a al·lèrgics o intolerants. 

 
ALTRES PROJECTES SIGNIFICATIUS DEL CENTRE: 
 

➢ ESO 
 

1. Projectes europeus ERASMUS+ 
Realitzem activitats subvencionades per la Unió Europea d'intercanvi amb altres 

països del nostre entorn amb l'objectiu de despertar, fomentar i inculcar l'esperit 
solidari en els joves tant en el seu entorn immediat com a nivell europeu. Amb les 
mobilitats el nostre alumnat coneix altres cultures i millora les seues competències 
socials, lingüístiques i digitals. 
Actualment estem desenvolupant un projecte amb Polònia, Bulgària i Turquia, 
anomenat Your Voice for Tomorrow’s Europe. 

 
2. Projecte d'Aprenentatge Servei (ApS).  

L’ApS és una metodologia que combina processos d'aprenentatge i de servei en 
la comunitat en un únic projecte articulat en què els alumnes aprenen alhora que 
treballen sobre necessitats reals de l'entorn amb la finalitat de millorar-lo. Des del curs 
2013-2014, el centre ha desenvolupat amb èxit diferents projectes d’ ApS en l'etapa de 
l'ESO, comptant com a entitats socials col·laboradores amb el Centre d'Acollida a 
Refugiats (CAR) de Mislata, i amb el Centre de Dia per a Persones Majors Dependents 
“Arniches” de València, totes dues entitats del barri de la Creu. 

 
3. Projecte d'atenció socioeducativa fora de l'horari lectiu. 

Projecte desenvolupat en coordinació amb Save the Children, es dirigeix a 
alumnat de Primària i ESO i a les seues famílies. Es treballen l'autonomia de l'alumnat 
així com les habilitats socials a fi d'aconseguir una millor integració socioeducativa. 
 

4. Actuacions específiques del Pla d’Actuació per a la Millora (PAM). 
Per tal d’optimitzar les capacitats de l’alumnat i per ajudar-los a gaudir d’una 

igualtat d’oportunitats, realitzem actuacions encaminades a desenvolupar activitats 
d’acollida, inclusió i reforç educatiu millorant així l’èxit escolar de l’alumnat en situació 
de desavantatge socioeducatiu.  Aquest desavantatge es deu a la seua recent arribada 
al nostre sistema educatiu amb desconeixement de les llengües vehiculars de l’escola o 
per circumstàncies socials, econòmiques, culturals, ètniques o personals.  

Així doncs desenvoluparem una actuació denominada “Superem les dificultats 
en l’àmbit lingüístic, humanístic i social (LHUS) ” i altra “Superem les dificultats en l’àmbit 
científic, tecnològic i matemàtic (CTEM) ”.  Tal com determina el seu nom, agrupem les 
matèries per àmbits de coneixements en dos actuacions del PAM. L’alumnat 
s’incorporarà a una o les dues actuacions, donant prioritat a aquells que el seu 
desavantatge estiga motivat pel desconeixement dels idiomes o amb necessitats 
específiques de suport educatiu.    
Amb tota aquesta organització del PAM d’ESO esperem donar respostes ràpides i 
adequades per a la consecució i assoliment de les competències clau i objectius de l’ESO 
del nostre alumnat.  
 

5. Gabinet Psicopedagògic de Centre i Departament d'Orientació.  
Mitjançant aquest recurs contribuïm a assegurar la igualtat d'oportunitats en el 

dret a l'educació per a tot l'alumnat gràcies a l'accés a un servei d'atenció 
psicopedagògica de qualitat. 



 
6. Escola de famílies.  

La necessitat d'implicar les famílies en l'educació dels seus fills i filles i de 
compartir amb l'escola el desenvolupament dels seus aprenentatges és un element 
central dels processos de millora relacionats amb la qualitat educativa. A fi de fer costat 
a les famílies en l'educació dels seus fills i augmentar la seua implicació en els processos 
d'ensenyament-aprenentatge que es donen en el centre, l'Escola de Famílies coordina 
un conjunt divers d'actuacions: formatives, informatives i de participació. 

 
 

➢ CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ: GESTIÓ ADMINISTRATIVA. 
 

• Som un centre FP Dual. 

• Possibilitat d’assistir a les classes en torn de matí (8:00 - 14:00) o de vesprada 
(15:00 -21:00). 

• Programes Europeus: Erasmus+, Xarxa FP Mislata i FCT Europa. Amb aquestes 
beques de mobilitat l’alumnat pot realitzar les pràctiques en empreses de 
cuitats europees. Des de l’any 2015 participem en projectes europeus. Els 
nostres projectes són: 

o Projecte Erasmus+ Xarxa FP Mislata.  
o Projecte Erasmus+ de Cicles Formatius KA102: “Nuevas Oportunidades 

de Formación y Trabajo en Europa” . 
o Projecte Erasmus+: “Mejora de la Empleabilidad y Formación de los 

Refugiados”. 
o Projecte Erasmus+ de Cicles Formatius KA102: “Mejora de la 

Empleabilidad y Formación de los Estudiantes”. 
 

• Assessorem en la tramitació de les beques del Ministeri d’Educació. 

• Oferim orientació professional i borsa de treball. 

• Assessorem en la tramitació telemàtica. 
 
 
WEBS D’INTERÉS i XARXES SOCIALS: 

 
▪ Youtube: Colegio Santa Cruz - Mislata 
▪ Twitter: @StaCruz_Mislata 
▪ Facebook: @ColegioSantaCruzMislata 
▪ Instagram: @StaCruz_Mislata 
▪ Web: colsantacruz.es 

 
 
LOGO DEL CENTRE: 
 
 
 
 
 
CENTRE D’ADSCRIPCIÓ: Col·legi Santa Cruz 

https://www.youtube.com/channel/UCjvOdfXIBNcuN19LO3-hM6w
https://twitter.com/stacruz_mislata?lang=es
https://es-es.facebook.com/ColegioSantaCruzMislata/
https://www.instagram.com/StaCruz_Mislata/
https://colsantacruz.es/va/inici/

