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4.1.- Situació geogràfica 

 

La comarca de la Selva està situada en el nord-est de la península 

Ibèrica i amb una extensió d’uns 1.000 km2 s’estén des dels vessants 

muntanyosos del Montseny, a més de 1.000 metres d’altitud, fins a la Costa 

Brava Mediterrània ocupant la part septentrional de la Depressió Pre-litoral 

Catalana (Imatge 1).   

 

Imatge 1: Mapa comarcal de Catalunya Font: www.turismerural.com 

La Selva és una regió que inclou 26 municipis repartits entre el litoral, 

la plana i la muntanya mitjana. 
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Imatge 2: Mapa de la comarca de La Selva Font 

http://www.ea3rac.org/multiplicadors/ref_selva.jpg 

El terme municipal de Santa Coloma de Farners té 71,31 km2. Es troba 

situat a la part. central de la comarca de la Selva, al sector de contacte entre 

la Serralada Prelitoral (extrem oriental del Montseny i sud de les Guilleries) i la 

depressió gironina. El terme actual limita a tramuntana amb els termes d'Osor 

i Brunyola; al sud, amb Riudarenes i Sant Feliu de Buixalleu; a llevant, amb 

Vilobí d'Onyar i Riudarenes, i a occident, amb Sant Hilari Sacalm i Arbúcies. 

Inclou els veïnats i les parròquies de Sant Miquel de Cladells, Sant Pere 

Cercada, Castanyet, Vallors i Vall. La ciutat s'aixeca a la plana, sobre una 

terrassa fluvial, però el sector nord-occidental del terme comprèn una ampla 

zona de muntanyes que no arriben als 1.000 metres. 
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Imatge 3: Mapa del terme municipal de Santa Coloma de Farners Font: www.webgipal.net 

 

4.2.- Ubicació del centre 

 

L’IES Santa Coloma de Farners és un institut públic que està ubicat a l’ 

Avinguda Salvador Espriu, s/n, de Santa Coloma de Farners (La Selva). ). A la 

imatge 4 es pot observar la foto aèria de les instal�lacions del centre; a l’Annex 

18 s’adjunta el plànol general del centre. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                                                                                           N                                                                                                                             

 

 

 

 

Imatge 4:Foto aèria de l’institut   Font: Projectes Verds, S.L 
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4.3.- L’educació a Santa Coloma de Farners 

 

Al terme municipal de Sta Coloma de F. Consta dels següents centres 

educatius: 

 

� CEIP Sant Salvador d’Horta 

� CEIP Castell de Farners 

� Col�legi La Salle 

� Escola de Capacitació Forestal Casa Xifra 

� IES Santa Coloma de Farners 

 

L’IES Sta Coloma de F. és un institut que acull alumnes de les 

poblacions més properes: Vilobí, Salitja, Sant Dalmai, Riudarenes, Sils i les 

urbanitzacions corresponents. 

Ofereix estudis d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat 

(modalitats de Ciències de la salut, de Tecnologia i d’Humanitats i Ciències 

Socials), Cicles Formatius de grau mitjà de Gestió administrativa i d’Equips i 

instal�lacions electrotècniques, Cicles Formatius de grau superior 

d’Administració i finances i d’Educació infantil, i el programa de formació 

ocupacional anomenat “Casa d’oficis”. 

 

PERSONAL DE L’ INSTITUT 

Alumnes 760 

Professors 80 

Conserges 3 

Personal 

d’administració  

5 

Cuineres 2 

Personal del bar 3 

Monitors 7 

Personal de neteja 15 
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4.4.- Instal�lacions de l’institut 

 

El centre està en funcionament des de el curs 1990-1991; ha sofert una 

ampliació a causa del nou model d’educació. Per implantar l’ESO, l’institut a 

l’any 1998, es va veure obligat a ampliar les instal.lacions per la part est 

d’aquest; durant un període de cinc anys, part de l’alumnat va presenciar en 

barracons.  

Actualment, el centre presenta: 

 

INSTAL�LACIONS DE L’ INSTITUT 

Aules 27 

Laboratoris 

departaments 
5 

Sala d’ordenadors 2 

Biblioteca 

Sala de professors 

Aula polivalent 

Sala de guàrdies 

Secretaria 

Administració 

Coordinació pedagògica 

Direcció 

Sala Cap d’ Estudis 

Gimnàs 

1 

Tallers 3 

Pati 2 

Consergeria 

Menjador 

cuina 

1 

Serveis 10 

Hort i jardí 1 
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4.5.- Servei de menjador 

 

Els nens que utilitzen majoritàriament el menjador són els d’educació 

secundària obligatòria, els dilluns, dimarts i dijous. La resta de personal 

menja de dilluns a dijous, a excepció dels alumnes de batxillerat i formació 

professional que no dinen al centre. El menjar s’ elabora en el propi centre, 

comprant les primeres matèries a petites empreses de les rodalies de Sta. 

Coloma F. ja que els aliments són de pròpia producció catalana i no pas 

importat de l’estranger amb tots els factors que això comporta.    

El nombre de persones que dinen al centre diàriament pot arribar als 

300 com a màxim (alumnes, professors i monitors). El menjador només pot 

acollir un total de 130 persones, gestionant l’àpat en dos torns. El primer torn 

és a les 12:40 i el segon comença a les 13:35; els professors s’adapten al torn 

segons la seva disponibilitat horària. 

L’AMPA gestiona el servei de menjador juntament amb el servei de 

transport escolar. Gràcies a una sèrie d’ajudes del Consell Comarcal, aquests 

dos serveis són gratuïts pels alumnes que venen de fora de Sta. Coloma de F., 

però per als alumnes de Sta. Coloma de F. residencial, el servei de menjador 

els hi suposa un cost de 6€. 

El servei de menjador i de bar escolar és gestionat pel Consell Comarcal 

de la Selva que és gratuït per als alumnes d’ESO dels municipis veïns. 

 

4.6.- El professorat 

  

 Els professors poden triar la quantitat d’hores que poden fer en la seva 

jornada laboral; a causa d’això, depenent del trimestre, hi ha un nombre o 

altre de professors interins. Per tant, el nombre exacte de professors no està 

determinat, però roman sobre els 80 professors (en total), distribuits en els 

següents departaments: 

 

� Ciències experimentals 

� Matemàtiques 

� Ciències socials 

� Expressió 

� Llengües 

� Llengües estrangeres 



Ecoauditoria IES Santa Coloma de Farners                               ANTECEDENTS 
 
 

 

21 

� Orientació 

� Electricitat 

� Tecnologia 

� Jardí d’infància 

� Administració 

 

4.7.- Les activitats escolars 

Nadal 

Sant Jordi 

Dia Mundial del medi ambient (Consultar Annex 1) 

 

4.8.- El Consell Verd 

 

 L’escola ha organitzat un Consell per tal d’organitzar i avaluar l’evolució 

de l’aplicació del Pla d’Acció, anomenat Consell Verd,  compost per professors i 

alumnes. Es reuneixen un cop al mes, seguint un ordre del dia realitzat 

prèviament, elaborant un acta que es comunica a la resta de membres que no 

hagin pogut assistir-hi. 

 

4.9.- Situació de partida de l’IES 

  

 La valoració inicial del centre és molt bona, tant en termes ambientals 

com en instal�lacions i a nivell curricular. L’Institut exerceix un mínim 

impacte sobre el seu entorn, fet que afavoreix a l’assoliment de la 

sostenibilitat. 

 Un fet molt important i valorable, és la gran iniciativa que tenen a 

l’hora de realitzar activitats i que en molts casos són tot un èxit tant per part 

del professorat com per l’alumnat. 

 El problema és que el centre va improvisant activitats i els actes 

respecte el medi ambient, això provoca una inseguretat a l’hora de pensar si 

ho fan d’una forma correcta. Per tant, el que realment es necessita, és un 

document tècnic que gestioni i doni suport al centre amb temàtica ambiental.  

 


