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Sant Celoni, més i millors oportunitats educatives per a tothom

Tinc el goig de presentar-vos la guia educativa per al proper curs 2022 - 2023,  
on hi trobareu tota l’oferta d’educació reglada de Sant Celoni i La Batllòria. 

Els nois i noies aprenen en tots els espais de la seva vida quotidiana, a l’escola,  
amb la família, a casa, als carrers i a les places, a les activitats esportives i de lleure... 
i també quan són davant les pantalles. Les escoles de Sant Celoni treballen conjun-
tament amb l’entorn més proper (famílies, entitats del municipi, equipaments, espai 
natural, Ajuntament...), proposant una perspectiva global de l’educació que tingui en 
compte que s’aprèn i s’educa arreu. D’aquesta manera de treballar, en diem  
Educació 360.

Una altra de les línies de treball conjunt entre els centres educatius i el municipi  
és la lluita contra la segregació escolar. L’any 2019 l’Ajuntament de Sant Celoni  
va signar el “Pacte contra la segregació escolar”. La signatura d’aquest document  
comporta el compromís de país per combatre la segregació escolar i refermar la 
voluntat de les institucions catalanes de vetllar per una escola inclusiva i integradora 
que asseguri les expectatives d’èxit de tot l’alumnat, tenint-ne en compte la  
diversitat social.

L’informe de la Fundació Bofill “Estat i evolució de la segregació escolar a  
Catalunya. 2020” conclou que les actuacions dels municipis són determinants  
per reduir la segregació escolar. Cal felicitar-nos com a comunitat educativa perquè 
l’informe esmenta Sant Celoni com un dels 18 municipis catalans que aborden  
correctament la segregació escolar i que porten més de 12 anys reduint l’índex,  
que té nivells baixos de segregació tant a l’educació primària com a la secundària.

Espero, doncs, que aquesta guia us sigui molt útil per escollir l’escola on estudiaran 
els vostres fills i filles i per posar en valor que s’aprèn i s’educa arreu.

Us desitjo molta salut a tots i a totes!!!

La regidora d’Educació
Anaïs Medina Terradas



Oficina Municipal d’Escolarització

Com contactar-hi
Rectoria Vella 
Passeig de la Rectoria Vella, s/n 
Tel. 93 864 12 13 
educacio@santceloni.cat

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 15 h

Informació sobre tot el procés de preinscripció a: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

- Informar de l’oferta formativa dels centres educatius de Sant Celoni i la Batllòria

- Acompanyar i orientar a les famílies en tot el procés d’admissió

- Donar publicitat als resultats del procés de preinscripció

- Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
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L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és una oficina que col·labora amb el Departament d’Educació en 
el procés d’escolarització dels alumnes d’educació infantil, educació primària i educació secundària 
obligatòria. Està situada a la Rectoria Vella i les seves tasques són:



DATA DE
PREINSCRIPCIÓ SOL·LICITUD EN LÍNIA

1r cicle  
d’Educació infantil 

(0 - 3 anys)
Del 9 al 20 de maig https://preinscripcio.gencat.cat 

- Escoles bressols amb cita prèvia

2n cicle d’Educació 
infantil 

i primària (3 - 6 anys)
Del 7 al 21 de març

https://preinscripcio.gencat.cat 
- Centres educatius amb cita prèvia 
- OME (rectoria Vella amb cita prèvia)

2n cicle  
d’Educació secundària 

obligatòria (12 -16 anys)
Del 9 al 21 de març

https://preinscripcio.gencat.cat 
- Centres educatius amb cita prèvia

Batxillerat Del 20 al 26 d’abril

Cicles formatius  
de grau mitjà

Del 20 al 26 d’abril 
(alumnat de continuïtat d’ESO)

Del 17 al 23 de maig 
(resta d’alumnat)

Cicles fromatius  
de grau superior Del 25 al 31 de maig

Cicle d’arts plàstiques 
i disseny de grau mitjà Del 17 al 23 de maig

Calendari 2022 - 2023

A on s’han de presentar les sol·licituds?
Les sol·licituds i tot el procediment de preinscripció ho podeu trobar a  
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

Les sol·licituds es poden tramitar en línia, directament a les escoles o a l’OME.

In
fo

rm
ac

ió
 g

en
er

al



Educació infantil Educació obligatòria

MÓN
LABORAL

Universitat

Si estàs treballant o vols tornar a estudiar

CFGSProva d’accés a
CFGS

Prova d’accés a la
Universitat per majors

de 25 anys
Universitat

CFGM UniversitatCFGS

Educació secundària
obligatòria (ESO)

12 - 16 anys

Educació primària
6-12 anys

Educació infantil
Segon cicle

3-6 anys

Educació infantil
Primer cicle

0-3 anys

Ensenyaments
inicials

Prova d’accés a
CFGM

Formació per
a l’ocupació

Idiomes

Tecnologies de la
 Informació

i la Comunicació

Esquema educatiu
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CFGM CFGS Universitat

BATXILLERAT

Selectivitat

CFGS

Universitat

Universitat

CFGM CFGS Universitat

CFGM CFGS Universitat

Prova d’accés
a CFGM

PQPI-PTT

GESO

Selectivitat UniversitatBATXILLERAT

UniversitatCFGS
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al Directori de centres

Institut Escola Pallerola

Col·legi La Salle

Escola Soler de Vilardell

Institut Escola La Tordera

Institut Baix Montseny

PTT
Pla de Transició al Treball

Centre de Formació 
d’Adults Baix Montseny

Oficina de Català

Escola Montnegre

Escola Cor de Maria

Escola L’Avet Roig

Escola Bressol Pascual

Escola bressol municipal 
El Blauet
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Què necessites per fer la 
sol·licitud electrònica?
- Ordinador, tauleta o telèfon 
mòbil amb connexió a Inter-
net: Cal un dispositiu electrònic 
amb connexió a Internet perquè la 
preinscripció es fa del tot en línia.

- Eina d’identificació digital: 
el DNI electrònic, la T-CAT,  
el sistema Cl@ve o l’idCAT Mòbil.

- Codi RALC identificador del 
Registre d’alumnes de Cata-
lunya de l’alumne o alumna:  
el codi identificador de l’alumne 
o l’alumna.( amb aquest codi no 
cal presentar cap documentació 
identificativa). 

 A on localitzar el número RALC: 
Escoles bressols, centres educa-
tius on hagi estat matriculat l’infant 
o al localitzador consulta identifica-
dor alumne/a RALC

- Pels criteris complementaris cal 
adjuntar documentació justificativa

* És molt important verificar tota 
la informació, en cas que no sigui 
correcta s’ha de sol·licitar una rec-
tificació de les dades, adjuntant la 
documentació que correspongui

Què necessites per fer  
la sol·licitud sense  
identificació digital?
- DNI/NIE/PASSAPORT o document 
d’identitat d’un país de la UE, de la 
persona que presenta la sol·licitud.

- Llibre de família o altres docu-
ments relatius a la filiació.

- Resolució acreditativa de la situa-
ció d’acolliment o tutela.

* cal escanejar o fotografiar tots 
els documents demanats per 
ambdues cares i tenir-los dispo-
nibles en el dispositiu que utilitza-
reu per emplenar el formulari de 
preinscripció, ja sigui un ordinador, 
una tauleta o un telèfon intel·ligent, 
per tal de poder-los adjuntar.

1. Criteris prioritaris 
a) Existència de germans  
matriculats al centre:
- Per tenir germans matriculats o 
germanes matriculades al centre 
en el moment en què es presenta 
la sol·licitud de preinscripció (2n ci-
cle infantil, EPRI I ESO): 50 punts.

- No s’aplica aquest criteri en el cas 
que els germans matriculats esti-
guin matriculats en els ensenya-
ments de primer cicle d’educació 
infantil i es vulgui accedir a un altre 
ensenyament en el mateix centre 
educatiu.

No cal aportar cap documentació.

b) Proximitat del domicili  
habitual de l’alumne/a al  
centre o lloc de treball pare, 
mare o tutor legal
- Quan el domicili de la persona  
sol·licitant estigui en la zona edu-
cativa del centre: 30 punts.

Volant d’empadronament 
- Quan a instància del pare o 
mare, tutor o tutora, guardador 
o guardadora, o de l’alumne o 
alumna quan sigui major d’edat, 
es prengui en consideració, en 
comptes del domicili de l’alumne o 
alumna, l’adreça del lloc de treball 
d’un d’ells, i aquest és dins la zona 
educativa del centre: 20 punts.

Contracte de treball o certificat 
emès per l’empresa 
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c) Renda anual de la  
unitat familiar
- Quan el pare o la mare, tutor o 
tutora, siguin beneficiaris de l’ajut 
de la renda garantida de ciutada-
nia,calculat en funció dels fills a 
càrrec de la persona perceptora: 
15 punts. 
Document acreditatiu de ser be-
neficiari de la prestació econòmica 
de la renda garantida de ciutada-
nia. (només aquesta renda)

2. Criteris complementaris
a) Discapacitat de l’alumne/a, 
pare o mare, tutor/a o  
germans
- Quan l’alumne/a acredita una dis-
capacitat de grau igual o superior 
al 33 %, o quan el pare o mare, 
tutor/a o un germà/na de l’alum-
ne/a acredita una discapacitat 
igual o superior al 33 %.  
15 punts. 
Aportar targeta acreditativa

b) Pare, mare, tutor o tutor/a 
legal treballant al centre  
educatiu:
- Quan el pare, la mare o el tutor o 
tutora legal treballen al centre en 
el moment en què es presenta la 
sol·licitud de preinscripció:  
10 punts.

Aportar contracte laboral

c) Criteri de la condició legal de 
família nombrosa:
- Quan l’alumne o alumna formi 
part d’una família nombrosa:  
10 punts.

d) Criteri de la condició legal  
de família monoparental:
- Quan l’alumne o alumna formi 
part d’una família monoparental: 
10 punts.

e) Criteri dels alumnes nascuts 
en part múltiple
- Quan l’alumne o alumna hagi nas-
cut en un part múltiple: 10 punts.

Aportar llibre de família

f) Criteri de la situació  
d’acolliment familiar de  
l’alumne o alumna:
- Quan l’alumne o alumna es trobi 
en situació d’acolliment familiar: 
10 punts.

Aportar resolució d’acolliment del 
Departament de Drets socials

g) Criteri de la condició de  
víctima de violència de gènere  
o de terrorisme:
- Quan s’acrediti la condició de 
víctima de violència de gènere o 
terrorisme d’acord amb el règim 
regulador: 10 punts.

Aportar la sentència judicial de 
qualsevol ordre jurisdiccional, l’or-
dre de protecció vigent, o l’informe 
dels serveis socials o el certificat 
que acredita la condició de víctima 
de terrorisme que emet la Sub-
dirección General de Apoyo a 
Víctimas del Terrorismo del Ministeri 
de l’Interior.

Les famílies que no puguin fer 
les sol·licituds en línia poden 
demanar cita prèvia a:
- Centres escolars sol·licitats en 
primera opció, o bé

- L’Oficina Municipal  
d’Escolarització (OME)  
situada a la  
Rectoria Vella s/n  
Sant Celoni  
telèfon 93 864 12 13 o a  
educacio@santceloni.cat



QUINS VALORS I PRINCIPIS SOSTENEN 
L’EDUCACIÓ 0-16 A SANT CELONI I LA BATLLÒRIA?
Totes les escoles del municipi participen i col·laboren del Pla educatiu 360º. El pla aplega
projectes que posen en valor l’educació 360º, és a dir, connecten aprenentatges que es produeixen
dins i fora l’escola per tal de garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els infants i joves.

Les escoles de Sant Celoni i la Batllòria són:

Escoles innovadores i de qualitat
Escoles acollides i inclusives
Escoles amb professionals qualificats i compresos
Escoles obertes i connectades amb l’entorn: entitats, AFA...
Escoles que col·laboren i comparteixen entre elles
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COMPARTIM

Les escoles del municipi participen
d’aquests projectes

PLA

SANT CELONI
360

EDUCATIU

Robotseny i
Montquímic

Projecte Rumb

Reforç 
escolar
a l’estiu

Projecte Xarxa 

Casals
d’estiu

Guia
d’extraescolars

CUEME

Pla Català 
de l’Esport

Voluntariat 
educatiu

Projecte
ETHOS

Lecxit

Acompanyament 
escolar Càritas

Activitats 
educatives 

Servei 
comunitari 

a l’ESO

Ajuts llibres, 
casals d’estiu, 

sortides 
escolars...

Creixem 
en família

Piscina 
gratuïta
(1 curs)

PROJECTES!

Incentivar vocacions
 científiques i 
tecnològiques 

Garantir la igualtat 
d’oportunitats 
a les activitats 
extraescolars

Orientació 
formativa i 
professional

arts escèniques,
patrimoni, natura, 

convivència, 
salut

Promoció de 
l'Emprenedoria

acompanyament
lector 





1r cicle 
d’Educació  

Infantil
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Carrer Pere Ferrer, 15 - Tel. 93 867 38 87 - Fax 93 867 57 28 
elblauet@santceloni.cat - www.santceloni.cat/elblauet  
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Escola Bressol Municipal El Blauet
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Titularitat 
Pública 

Codi de centre  
08070295

Etapes educatives impartides 
1r cicle d’educació infantil

Aules 
1 aula 0-2 anys   
2 aules 1-2 anys   
1 aula 1-3 anys   
3 aules 2-3 anys

Horari escolar 
- Servei escolar de 9 a 12 i de 15 a 17 h 
- Servei bon dia de 7.45 a 9 h  
- Servei de menjador de 12 a 13 h  
  o de 12 a 15 h   
- Tarda de 15 a 17 h

Permanències migdia de 12 a 13 h i 
tarda de 17 a 18 h (serveis condicionats 
per la demanda existent)

Directora 
Yolanda Valiente Pavón

Horari de secreteria 
De 8 a 15 h

AMPA 
ampadelblauet@gmail.com

Preinscripció 
Les famílies poden demanar  
informació durant tot l’any.

Portes obertes concertant cita prèvia 
durant el mes d’abril.

A l’EBM El Blauet partim d’un 
infant que es construeix a sí mateix, 
actiu, amb capacitats i en contínua 
evolució. Acompanyem el seu 
desenvolupament fent-lo sentir 
valorat, estimat, respectat, acollit 
i escoltat.

El nostre projecte educatiu es 
basa en la metodologia d’am-
bients d’aprenentatges interiors 
i exteriors. Els ambients creats 
contemplen les diferents àrees de 
coneixement i, són alhora poliva-
lents i oberts per tal d’adequar-se a 
les necessitats i moments evolutius 
de cada infant. Aquesta manera de 
fer, afavoreix la seva autonomia 
personal, estimula els seus desitjos 
de coneixement i els proporciona un 
entorn enriquidor on poder relacio-
nar-se amb el món que els envolta.

Família i escola treballem conjun-
tament per a l’educació dels infants 
i ens definim com a escola oberta, 
acompanyant a les famílies en les 
seves vivències.
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Carrer Vallgorguina, 2 - Tel. 93 867 43 76 
escolabressolpascual@gmail.com - www.escolabressolpascual.cat 

Titularitat 
Privada 

Codi de centre  
08025757

Etapes educatives impartides 
1r cicle d’educació infantil

Aules 
8
Horari escolar
- Servei Bon dia de 7.45 a 9 h
- Matí de 9 a 12 h
- Permanència migdia de 12 a 13 h
- Menjador de 12 a 15 h
- Tarda de 15 a 17 h
- Permanència tarda de 17 a 18 h

Directora 
M. Montserrat Pascual Camps

Horari de secreteria 
De 8 a 17 h 

Preinscripció 
Informació a les famílies durant tot l’any. 
Cal concertar visita.

Portes obertes: durant el mes d’abril

Altres informacions
- Anglès amb el programa Baby English 

de Cambridge School
- Centre subvencionat pel Departament 
d’Educació

- Ticket Guarderia de Edenred
- Ticket Guarderia de Sodexo

Escola Bressol Pascual

 19

L’Escola bressol Pascual es defi-
neix com una escola activa que vol 
afavorir el gran potencial creatiu que 
cada infant té per naturalesa pre-
sentant-li un entorn ric en estímuls 
perquè l’infant es manifesti amb 
tot el seu potencial. L’espai ha de 
respondre a les necessitats indivi-
duals de cada nen o nena. Els infants 
no han de seguir patrons creats pels 
adults, sinó que cada nen o nena 
pugui aprendre al seu ritme seguint 
els interessos que van mostrant.

Per afavorir aquest aprenentatge 
treballem amb ambients on l’infant 
manipula, experimenta i descobreix, 
on aprèn al seu ritme i s’enriqueix 
amb l’intercanvi i la cooperació amb 
altres infants. A través d’aquests 
ambients volem que l’infant descob-
reixi els diferents llenguatges, al seu 
ritme, segons els seus interessos de 
manera individual i també col·lec-
tiva.

L’escola està oberta a la participa-
ció de les famílies que en són part 
fonamental i imprescindible.





2n cicle d’Educació Infantil,  
Educació Primària i  

Educació Secundària Obligatòria
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Carrer Bruc, 4 - Tel. 93 867 39 23 
escola@avetroig.com - www.avetroig.com

Escola l’Avet Roig
PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA

Projecte CREIX
Projecte “C rea” 
- Escola Creativa
- Atelier (aula taller)  

a Educació Infantil 

Projecte “R aona” 
Incentivem el raonament lògic i  
el pensament abstracte amb: 
- Matemàtiques manipulatives 
- Robòtica i programació en 

anglès des de P-4 
- Gamificació (aprenentatge i 

raonament a través dels jocs)
 
Projecte “E xpressa” 
- Expresió a través llenguatges: 

verbal corporal, emocional o 
artístic

Projecte “I nternacionalitza” 
- Impartició de matèries no lin-

güístiques en anglès des dels 3 
anys, i francès i alemany a l’ESO 

- Participació en projectes virtuals 
d’eTwinning entre escoles 
europees 

- Participació en Projectes  
d’Erasmus + amb mobilitat 
d’alumnat 

- Auxiliars de conversa d’anglès 
d’arreu d’europa 

- Exàmens oficials d’anglès 
d’Oxford 

- Batxillerat Dual (High School 
d’Estats Units) a partir de  
2n d’ESO 

- Immersió lingüística en anglès  
a l’hora de menjador 

- Escola d’Idiomes a la tarda

Projecte “X ala llegint” 
- Apadrinament lector i redactor 

amb grups de diferents edats 
- Biblioteca a l’aula 

Altres trets diferencials
- Escola “Google”:  

fem servir l’entorn google 
- Escola solidària amb ONG 

pròpia: TUBAB 
- Projecte “L’Hort a l’Escola” 
- Intercanvi d’experiències  

científiques 
- Grups reduïts i tallers  

intergrupals 

Titularitat  
Privada concertada

Codi de centre  
08032622

Etapes educatives impartides 
Educació Infantil, Educació 
Primària, Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerats

Línies educatives 
Una línia a infantil, primària i  
ESO i dues a Batxillerats  
(científico-tecnològica i  
social-humanístic)

Horari escolar
Infantil i primària:  
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Secundària: 
de 8 a 13 h i de 15 a 17 h 
(divendres tarda lliure)

Directora   
Montse Boter

Horari de secreteria 
De 8 a 13 h i  
de 15 a 17.30 h

AFA 
afa@avetroig.com

Serveis 
- Extraescolars i acollida matinal 

(de 7.45 a 9 h)
- Servei de: psicologia, logopè-

dia, reeducació, optometrista i 
fisioteràpia pediàtrica 

- Menjador amb cuina pròpia 
- Piscina a Infantil i  

Cicle Inicial de Primària

Preinscripció 
Entrevistes personals  
concertades 
Portes obertes 4 i 5 de març  
amb cita prèvia  
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L’Escola l’Avet Roig som  
l’Escola privada-concertada 
que ofereix l’ensenyament 
des dels 3 fins als 18 anys.
 
Desenvolupem el nostre 
Projecte Educatiu empode-
rant els i les nostres alumnes 
per tal que siguin homes i 
dones lliures, autònoms, 
crítics i compromesos. 
Comptem sempre amb la 
participació de les famílies 
i amb l’ajuda d’un entorn 
incomparable com és el 
Montseny respectant en tot 
moment l’evolució indivi-
dual de l’alumne. Entenem 
l’ensenyament com un 
procés individual i col·lectiu 
de maduració i d’adquisició 
de coneixements, treballant i 
potenciant les emocions per 
tal de gaudir en tot moment 
del procés d’aprenentatge. 

Aquest projecte té com a 
valors essencials el treball, 
l’excel·lència acadèmica, 
la internacionalització, la 
creativitat, la llibertat, la 
responsabilitat, la solidari-
tat i l’acceptació de la diver-
sitat individual i col·lectiva. 
Comptem amb un gran equip 
pedagògic que ens permet 
oferir una educació de 
qualitat.
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Avinguda Verge del Puig, 3 - Tel. 93 867 03 98  
cordemaria@cordemariasantceloni.cat - www.cordemariasantceloni.cat

 PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA

- Projecte d’Arts Escèniques: 
expressió i música. Des de  
P3 fins a 4t d’ESO

- Llengües estrangeres: arts 
plàstiques en anglès, francès a 
ESO i optatives en anglès, exà-
mens de Cambridge i auxiliar 
de conversa nadiu

- Robòtica educativa des de  
P3 a 4t d’ESO 

- Matemàtiques a través del 
pensament creaitu, (EMAT i 
ONMAT) 

Projecte cientificotecnològic: 

- Centre ACTIC, centre col·la-
aborador amb la Generalitat de 
Catalunya

- Robòtica integrada a l’aula: tec-
nologia Lego, VEX i micro:bit 

- Eines TIC: Alexia família i Offi-
ce365 de P3 a ESO4, projecte 
Ninus a EI, tauletes a CI i CM i 
Classroom i portàtils personals 
a CS i ESO. 

- Agermanament amb Renolit 

- Educació en valors i  
competència espiritual 

- Educació emocional i desen-
volupament d’habilitats no 
cognitives. 

- Col·laboració amb Creu Roja, 
Càrites i altres entitats solidàries 

- Campanyes de Prevenció

- Apadrinem el nostre patrimoni. 
Projecte d’innovació reconegut 
pel Departament d’Educació 

- Com actuar davant d’una  
emergència? Pla de suport  
vital bàsic a l’escola. Escola  
de referència

Titularitat 
Titularitat Fundació Educativa  
Cor de Maria 

Codi de centre  
08025769 

Etapes educatives impartides  
2n cicle d’Educació Infantil, Pri-
mària i Secundària Obligatòria 

Línies educatives  
Una línia 

Horari escolar  
Infantil i primària:  
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h 

1r i 2n ESO: Dll, dmt, dj i dv: 
de 8 a 13.30 h i de 15 a 17 h  
Dmc: de 8 a 13.30 h 

3r i 4t ESO: Dll, dmt, dj:  
de 8 a 13.30 h i de 15 a 17 h  
Dmc i dv: de 8 a 14 h

Directora  
Judit Lacomba i Masmiquel 

Horari de secretaria  
De 9 a 13 h i de 15 a 17 h 

AMPA  
ampa.cordemaria@gmail.com 

Serveis extraescolars  
- Activitats esportives (judo, multi 

esports, futbol sala, escacs) 

- Robòtica (Innova’t Educació)

- Expressió artística (cant coral, 
conjunt instrumental, dibuix...) 

- Preparació d’exàmens oficials 
d’anglès (First Certificate, KET, 
PET i Young Learners)

- Diplomes Dual i estades a 
l’estranger

Serveis 
- Acollida matinal (de 8 a 9), 

menjador amb cuina pròpia, 
gabinet psicopedagògic

Preinscripció 
- Portes obertes cada dia 

(cita prèvia)

- Entrevistes concertades:  
www.cordemariasantceloni.cat

Escola Cor de Maria
A la nostra escola, l’alumne 
esdevé el centre i és el 
protagonista de la nostra 
tasca educativa.
 
Formem part d’una xarxa 
d’escoles arreu del territori, 
les escoles Cor de Maria - 
Sant Josep.
 
El nostre projecte educatiu 
es basa en la formació de 
persones que esdevinguin 
competents per a una socie-
tat dinàmica i canviant.
 
Acompanyem al nostre 
alumne per esdevenir la  
persona que ens il·lusiona. 
Ens il·lusiona una persona... 
Emprenedora, reflexiva, 
conscient, compromesa, i 
competent.
 
L’escola té com a finalitats 
de la seva tasca educativa: 
Proporcionar una educació 
de qualitat, en una escola 
oberta i respectuosa amb la 
diversitat. Aportar-los  
coneixements, cultura 
i valors. Fomentar una 
actitud curiosa i crítica per 
a construir, d’acord amb el 
compromís del propi benes-
tar, una societat més humana 
i més justa. Els valors que 
defineixen la nostra escola 
són la innovació, la respon-
sabilitat, la participació, la 
sostenibilitat, la proximitat i 
la diversitat.
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Carrer de les Escoles, 10 - La Batllòria - Tel. 93 847 00 29
a8037504@xtec.cat - https://agora.xtec.cat/escolamontnegre

PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

- Hort escolar 
- Treball per Ambients a educació  

Infantil i una tarda a la setmana a 
Primària (fins a 3r) 

- Treball de les matemàtiques  
INNOVAMAT 

- Treball per projectes a cicle Mitjà i 
Superior 

- Projecte Tocabosc (reconegut com 
a projecte d’Innovació Educativa pel 
Departament d’Educació) 

- Comerç Just 

Titularitat  
Pública 

Codi de centre  
08037504 

Etapes educatives impartides 
2n cicle d’educació Infantil i Primària 

Línies educatives 
Una línia 

Horari escolar 
Infantil i primària: 
de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h 

Directora 
Glòria Giménez i Ubach 

Horari de secretaria 
Directora: dimarts de 15 a 16 h i  
dijous de 10 a 11 h 
Secretaria: dimarts de 15  a 16 h i  
dijous 10 a 11 h
Administrativa: dimarts i dijous  
de 9 a 13 h i de 15 a 16 h 

AFA 
afanyatmontnegre@gmail.com

Altres serveis 
Menjador amb cuina pròpia 
Colònies P5, 2n, 4t i 6è 
L’AFA, coordinada amb l’equip  
directiu ofereix: 
- Servei d’activitats extraescolars 
- Servei d’acollida matinal 

Serveis extraescolars 
Natació, acollida matinal, multiesports, 
dansa i anglès patinatge 

Preinscripció 
- Entrevistes concertades 21, 22, 23  

de febrer a partir de les 16.45 h
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Som una escola petita i familiar 
ubicada a la Batllòria. El nostre 
projecte educatiu pretén desen-
volupar en l’alumnat les capaci-
tats d’autonomia, responsabili-
tat, esperit crític, coneixements 
i enriquiment humà. Així doncs, 
vetllem per oferir un aprenen-
tatge significatiu i funcional on 
l’infant és el protagonista del seu 
propi aprenentatge. Com a eix 
transversal del centre, realitzem 
un treball de les emocions duent 
a terme diferents dinàmiques 
amb l’objectiu de formar perso-
nes que sàpiguen gestionar els 
seus sentiments i emocions.

Som una escola oberta a les 
famílies, ens agrada compartir el 
dia a dia escolar i comptar amb 
elles en la celebració i/o prepara-
ció d’algunes festes.

Celebrem les festes tradicionals 
catalanes com la Castanyada i el 
Carnestoltes amb el seu tradi-
cional Ball de Gitanes a la plaça 
del poble. 





 29
2n

 c
ic

le
 d

’e
du

ca
ci

ó 
in

fa
nt

il,
 e

du
ca

ci
ó 

pr
im

àr
ia

 i 
ed

uc
ac

ió
 s

ec
un

dà
ria

 o
bl

ig
at

òr
ia

PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

- Treball per projectes, racons, 
ambients i tallers a Ed. Infantil 
i a Primària 

- Treball globalitzat i codocència 
a la ESO 

- Grups flexibles i desdobla-
ments 

- Impuls a la lectura 
- Projecte càlcul mental i  

matemàtiques manipulatives 
- Projecte robòtica CS, CM i P-5 
- Projecte Tutors Tic  

(apadrinament digital) 
- Projecte “Speaking”  

d’anglès a Primària 
- Projecte “e-twinning” i  

erasmus d’anglès a ESO 
- Projecte Revista 
- Projecte Lectura 
- Projecte Educa Cont 
- Projecte PiEFcitos 
- Projecte Lego 
- Projecte Escacs de 4t  

de Primària a ESO 
- Cantània (4t de primària) 
- Piscina (3r de primària) 
- Setmana temàtica 
- Socialització i reutilització  

de llibres de text 

- Dotació TAC 
- Participació a la Xarxa de 

Competències Bàsiques 
- Formem part de la nova Xarxa 

d’Instituts Escola de Catalunya 

Titularitat  
Pública 

Codi de centre  
08076522 

Etapes educatives  
impartides  
2n Cicle d’Educació Infantil i 
Primària i ESO (fins a 2n durant 
el curs 2020-21) 

Línies educatives  
Dues línies 

Horari escolar 
Educació Infantil:  
de 9 a 12 h i de 15 a 17 h  
(servei d’acollida per als ger-
mans d’alumnes de primària 
que no es queden a menjador) 

Educació Primària:  
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h 

ESO:  
Dilluns, dimecres i divendres de 
8 a 14.45 h Dimarts i dijous  
de 8 a 12.45 h i de 15 a 17 h 

Directora  
Sandra Pla Mir 

Horari de secretaria 
Matins de 9 a 13 h 

AFA 
pallerolairoca@yahoo.es 

Serveis 
- Servei Bon dia  

(segons necessitat) 
- Servei de menjador amb 

cuina pròpia i programació 
d’activitats 

Serveis extraescolars  
- De 17 a 18.30 h  

(esports, anglès, dansa...) 
- Colla gegantera 

Preinscripció  
Portes obertes: 19 de febrer  
10 i 12 h. Cita prèvia 

Consolat del Mar, s/n - Telèfon. 93 867 18 02 - fax 93 867 57 00 
escolapallerola@escolapallerola.cat - www.escolapallerola.cat - www.ampa.escolapallerola.cat

Institut Escola Pallerola
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A l’Institut Escola Palle-
rola gaudim d’unes àm-
plies instal·lacions i d’uns 
patis extensos integrats en 
el paratge natural on ens 
trobem. 

Tot i tenir aprovada la 
construcció d’un nou 
edifici per l’ESO dins el 
mateix recinte, la situació 
actual ha fet que els 
tràmits s’endarrereixin i 
que provisionalment els 
alumnes de l’ESO ocupin 
mòduls.
 
Ser un centre que integra 
tres etapes educatives 
diferenciades (infantil, 
primària i secundària) 
amb a un gran equip de 
persones ens permet dur a 
terme projectes que afa-
voreixen el desenvolupa-
ment íntegre dels nostres 
alumnes. Som una escola 
inclusiva i arrelada a 
l’entorn, participant acti-
vament en el pla educatiu 
del municipi. Ens definim 
com a una escola plural i 
participativa, on les fa-
mílies tenen un important 
paper en el nostre projecte 
educatiu. Escola i AFA 
treballen conjuntament 
per tal d’oferir uns serveis 
de qualitat. 
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Carrer Campins, 59 - Tel. 93 867 02 65 - Fax 93 867 51 77 
santceloni@lasalle.cat - www.lasallesantceloni.cat 
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PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

- Música a l’escola - Centre 
vinculat al Conservatori del 
Liceu de Barcelona 

- Mètode Totsona de Damaris 
Gelabert a Infantil 

- Música a l’aula: A 1r i 2n de Pri- 
mària amb pràctica instrumental 
(violí, violoncel i instruments 
orff), amb una certificació del 
nivell bàsic 

- Primària musical: possibilitat 
de traçar un itinerari formatiu 
musical combinant horari lectiu 
en grups desdoblats i horari  
extraescolar a l’Escola de  
Música La Salle

Escola Multilingüe 
- AICLE: impartició de matèries 

comunes en anglès 
- Centre preparador dels exàmens 

oficials de Cambridge : Young 
Learners, KET, PET i FIRST, i 
Francès (DELF) 

- Auxiliars de conversa 
- Estades a l’estranger en període 

lectiu (un trimestre) 
- Programa d’Immersió lingüística 

a Anglaterra i França 
- Colònies en anglès a CS  

de primària 

Batxillerat Dual 
(Català i Americà) 
- Permet als alumnes obtenir  

2 titulacions simultànies: el 
Batxillerat Espanyol i l’American 
High School Diploma. 

Projecte propis 
- Projecte BAPMEDIA:  

ràdio i TV a l’escola 
- Projecte HARA: 

treballa la interioritat 
- Projecte Hort 
- Geriesco: compartim i  

juguem amb la gent gran 
- Express’ART: projecte trans-

versal d’expressió, llengua i 
tecnologia. Song Contest,  
teatre musical, cabaret de circ 

Atenció a la diversitat 
- SIEI (Suport intensiu a  

l’escolarització inclusiva), per 
primària, infantil i secundària 

- Projecte Cosmos d’atenció  
a les altes capacitats 

- Projecte Singular de Diversifi-
cació curricular ESPAI (3r i 4t 
d’ESO) 

Titularitat 
La Salle Catalunya 

Codi de centre 
08025745 

Etapes educatives 
2n cicle d’Educació Infantil,  
Primària i Secundària obligatòria 

Línies educatives  
Dues línies 

Horari escolar 
Infantil i primària: de dilluns a di-
vendres de 9 a13 h i de 15 a 17 h 
ESO: de 8 a 13 h i de 15 a 17 h 
de dilluns a dijous. 
Divendres de 8 a 13 h. 

Serveis 
- Servei de psicopedagogia propi 
- Servei de Mediació 
- Servei de “Bon Dia” i de “Bona 

Tarda”: de 8 a 9 cada matí i de 
17 a 18 cada tarda 

- Menjador amb cuina pròpia 

Serveis extraescolars 
- Escola de Música La Salle 
- Escola d’Idiomes La Salle 
- Robòtica 
- Handbol 

Educació en el lleure 
Agrupament escolta i Guia EROL 

Director 
Xavier Català del Río 

AMPA 
hola@ampalasallesantceloni.com 

Horari de secretaria 
De dilluns a divendres 
de 8 a 13.30 h i de 15 a 17 h 

Preinscripció 
Entrevistes personalitzades a:  
santceloni.lasalle.cat/ 
portesobertes o al 
whatsapp 93 867 02 65 
o santceloni@lasalle.cat 
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La Salle Sant Celoni, 
aposta per un Projecte 
Educatiu on l’alumne/a 
n’és el protagonista. 
Un projecte que dona 
resposta a les necessitats 
de les famílies; amb la 
qualitat educativa i el 
desenvolupament de la 
persona com a pilars 
essencials.

Una educació compro-
mesa a formar persones 
responsables, solidàries, 
creatives, que suscita 
l’esperit crític i la impli-
cació amb l’entorn, que 
cultiva la interioritat i 
obre a la transcendència.
 
Oferim un itinerari aca-
dèmic personalitzat que 
permet a cada alumne 
desenvolupar les seves 
potencialitats.
 
La Salle Sant Celoni, 
Compromesos amb  
el teu futur
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Plaça Muriel Casals, 1  - Tel. 93 867 24 39 
a8065305@xtec.cat - www.solerdevilardell.cat

PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

 
- Tecnologies digitals per  

a l’aprenentatge 
- Setmana científica-matemàtica 
- Projecte de filosofia 3/18 
- Projecte de biblioteca (préstec de 

llibres, apadrinament lector, visita 
d’escriptors i il·lustradors...) 

- Treball manipulatiu de les  
matemàtiques 

- Transformació digital àmbit  
administratiu i educatiu 

- Projectes de treball 
- Treball per racons 
- Projecte hort 
- Projecte Escacs a l’escola  

(cicles inicial i mitjà) 
- Cultura digital (pissarres digitals a 

totes les aules, dotació de portàtils, 
chromebooks i tablets)

- Projecte bosc a infantil 
- Sortides, colònies i activitats 

esportives 

Titularitat  
Pública 

Codi de centre  
08065305 

Etapes educatives impartides  
Educació Infantil i Primària 

Línies educatives  
Una línia 

Horari escolar 
Infantil: de 9 a 12 h i de 15 a 17 h 
Primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h 

Directora  
Montserrat Valero López 

AFA  
afasolerdevilardell@gmail.com 

Serveis  
Bon dia de 7.45 a 9 h, menjador, servei 
d’acollida de 12 a 13 h per nens/es que 
tenen germans a primària 

Serveis extraescolars  
Activitats extraescolars de 17 a 18.30 h 

Preinscripció  
21 de febrer a les 17.30 h

Escola Soler de Vilardell
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Educar és molt més que trans-
metre coneixements. En el 
Soler de Vilardell, treballem 
per una formació integral i 
global dels alumnes, que esti-
muli i potenciï totes les seves 
capacitats i habilitats. 

L’educació dels infants és una 
tasca compartida entre les 
famílies, els mestres i l’entorn. 
Gaudim d’una sola línia per 
curs i això afavoreix la creació 
d’un ambient molt familiar. 
Entenem la diversitat com un 
element enriquidor. El nostre 
objectiu és que els infants co-
neguin i acceptin positivament 
la singularitat de cadascú. El 
centre disposa d’un SIEI. 
Creiem en el treball coopera-
tiu, això crea sinergies posi-
tives i desenvolupa actituds 
d’empatia. 

L’ensenyament que deixa 
empremta no és el que  
es fa de cap a cap,  
sinó de cor a cor. 

Howard G.Hendricks
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Passatge Margarida, 1 - Tel. 93 848 47 98 i Fax 93 848 47 99 
a8070908@xtec.cat - blocs.xtec.cat/latordera

PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

Metodologia: 
- Treball vivencial a partir de 

racons, espais i ambients 
- Tècniques motrius a infantil 
- Jocs de taula 
- Matemàtiques manipulatives 
- Setmana de les arts 
- Filosofia 3/18 
- Tallers de coeducació
- Reutilització i socialització de 

material didàctic 
- GEP. Projecte d’immersió 

lingüística en llengües estrange-
res: Anglès des de P4 fins a 4t 
d’ESO i 2a llengua estrangera 
(francès) 

- Projecte de socials en francès 
a 3r d’ESO 

- Programa LECXIT
- Projecte padrins i fillols 
- Programa Suport Vital Bàsic 
- Consell d’Infants 
- Projecte musical 4 cordes  

a 6è i 1r d’ESO 
- Setmana de les arts 
- Piscina 1r primària
- Sortides i colònies

Foment de l’ús de les  
noves tecnologies 
- Robòtica i Robotseny 
- Projecte Tablets 
- Domini de centre, aules virtuals 

i google apps for education 
- Gamificació (Apps plickers) 

Escola verda 
- Projecte estalvi energètic 
- Camí escolar 
- Participació en el projecte  

“Let’s Clean Up Europe” 
- Programa d’alimentació 

saludable 

Treball amb la comunitat 
educativa 
- Acompanayament familiar diari 
- Participació en festes, tallers i 

sortides 
- Colla gegantera
- Mediateca i Biblioteca oberta 

Titularitat 
Institut Escola públic de dues 
línies mancomunat entre  
Santa Maria de Palautordera i 
Sant Celoni 

Codi de centre 
08070908 

Etapes educatives  
impartides 
- 2n cicle d’Educació Infantil  

(de 3 a 6 anys) 
- Educació Primària 

(de 6 a 12 anys) 
- Educació Secundària  

(de 12 a 16 anys) 

Línies educatives 
Dues línies (dos grups triplicats) 

Horari d’activitats lectives 
Infantil i primària: 
Dilluns, dimarts, dijous i  
divendres de 8.30 a 12 h i  
de 14.30 a 16 h
Dimecres de 8.30 a 13.30 h

ESO: 
Dilluns, Dimarts, dijous i  
divendres de 8.30 a 12.50 h i  
de 14.20 h a 16 h 
Dimecres de 8.30 a 14.30 h

Directora 
Pilar Òdena Castaño 

AFA 
Junta@ampalatordera.cat 

Serveis 
L’AFA gestiona:  
Menjador i extraescolars 
- Cuina pròpia 
- P3 dinen i fan migdiada 
- Activitats lúdiques a l’activitat 

de menjador
Activitats subvencionades per 
l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera: 
- Servei d’atenció i prevenció de 

psicologia i logopèdia

Preinscripció
Horari de secretaria  
De 8.30 a 13h 
Jornada de portes obertes 
23 febrer, 15 i 16 h.
Demanar cita prèvia 

Institut Escola La Tordera
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L’IE la Tordera dona 
resposta a la necessitat de 
zona de tenir un institut 
escola on l’aprenentat-
ge es realitza de manera 
globalitzada i parteix de 
situacions molt properes a 
l’infant.
 
El nostre lema “no és la mi-
rada, sinó com em mires”, 
ja que respecta el moment 
evolutiu de l’infant i jove 
per acompanyar-lo en el 
seu procés d’aprenentatge 
i en el desenvolupament 
de les seves habilitats i 
competències.
 
Fomenta la coeducació, la 
convivència, el respec-
te pels Drets Humans, 
la diversitat cultural i 
ideològica, el respecte per 
l’entorn i pel medi i aposta 
pels valors inherents a una 
societat plural, democràti-
ca i lliure basant-nos en la 
participació, l’esperit crític 
i la creativitat. 

La metodologia per assolir 
aquests aprenentatges són 
el treball per projectes, els 
espais, els ambients, el tre-
ball cooperatiu, l’aprenen-
tatge basat en problemes i 
les activitats internivell i 
intercicle desenvolupant la 
creativitat en les propostes 
de treball.
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Plaça Muriel Casals 2 - Tel. 93 867 34 70 
a8034606@xtec.cat - www.insbaixmontseny.cat

Institut Baix Montseny

PROJECTES 
D’INNOVACIÓ 
EDUCATIVA 

Programa Ametista; Projecte Acció; Projecte 
ETHOS; Projecte Hort a l’Institut; Projecte de 
socialització de llibres de text; Projecte d’Inno- 
vació a 1r d’ESO; Pla Català de l’Esport.

Titularitat  
Pública / Pla d’autonomia de centre 

Codi de centre  
08034606 

Etapes educatives impartides  
ESO, batxillerat, CFGM de gestió administra- 
tiva, CFGM de manteniment electromecànic i 
el CFGS de mecatrònica industrial i CFGS de 
quimica industrial. 

Línies educatives  
3 a ESO, 3 a BAT, 1 a CFGM administració, 
1 a CFGM manteniment electromecànic, 1 a 
CFGS de mecatrònica industrial i 1 a química 
industrial, amb modalitat Dual. També tenim 
suport SIEI i una AIS (Sax Sala). 

Horari escolar 
ESO: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h 

BAT: de dilluns a divendres de 8.30 a 15 h 

CFGM: Manteniment: de dilluns a divendres en 
la franja horària de 8.30 a 15 h (el 1r curs) i de 
8.30 a 14 h (el 2n curs) 

Gestió administrativa: de dilluns a divendres en 
la franja horària de 8.30 a 15 h (el 1r curs) i de 
8.30 a 14 h (el 2n curs) 

CFGS: Mecatrònica industrial: de dilluns a di-
vendres en la franja horària de 15.15 a 21.15 h 

Química industrial: de dilluns a divendres en la 
franja horària de 15.15 a 21.15 h 

Directora  
Assumpta Nicolau Riera 

Horari de secretaria  
de dilluns a divendres de 9 a 13 h dimarts i 
dijous de 15.30 a 17.30 h 

AMPA  
ampabaixmontseny@gmail.com 

Serveis  
Biblioteca, ludoteca i activitats  
esportives de pati 

Serveis extraescolars 
Tallers d’estudio assistit, judo, bàsquet femení, 
futbol sala masculí, ball hip-hop i anglès. 

Poden variar segons la demanda de cada curs 

Preinscripció 
Portes obertes ensenyaments obligatoris:  
2 de març de 18 a 20 h 

Postobligatoris: 

Batxillerat i CFGM 24 d’abril de 10 a 14 h 
CFGS 7 de maig de 19.30 a 20.30 h 
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L’Institut Baix Montseny és un 
centre públic de secundària amb 
més de quaranta anys d’història. 
Actualment s’hi imparteixen 
ensenyaments d’ESO, BAT, CFGM 
i CFGS, en un marc de consolidació 
iinnovació pedagògica. 

A partir del valor de l’Alegria de 
Ser, Pensar i Actuar i amb el propò-
sit de formar ciutadans Competents 
i Responsables desplega el seu 
projecte educatiu UBUNTUBICA’T 
AMB EL MACROCERVELL DE 
L’INSTITUT, que consisteix en fer 
un vestit a mida educatiu per a cada 
tipologia d’alumne/a. 

A partir de tercer d’ESO, el centre 
desplega dos projectes de diversifi-
cació curricular: el Projecte Acció i 
l’aula Ametista. 

Adscrits al nostre centre com a 
recursos de zona hi ha: SIEI, AIS 
i PTT 

A batxillerat l’alumnat pot optar 
a 17 itineraris diferents dins de les 
3 modalitats oficials: humanitats i 
ciències socials, ciències i tecnolo-
gia i artístic plàstic.

L’institut també imparteix dos 
cicles de grau mitjà: Manteniment 
electromecànic i Gestió adminis-
trativa, amb participació a fires 
comarcals, pràctiques en empreses 
reconegudes (FCT) i bona inserció 
laboral i 2 CF de grau superior de 

química i mecatrònica industrials 
que permeten estudis en la modali-
tat DUAL i pràctiques a l’estranger 
(P.Erasmus). 

A l’IBM l’acció tutorial i la gestió 
de les emocions són el pilars per la 
construcció de l’aprenentatge. 
 



Cicles formatius de grau mitjà  
i grau superior
- CFGM Tècnic en gestió administrativa
- CFGM Tècnic de manteniment electromecànic
- CFGS Cicle de mecatrònica industrial
- CFGS Cicle de química industrial

Batxillerat
Institut Baix Montseny: titularitat pública
Modalitats de batxillerat que s’ofereixen
- Humanitats i ciències socials
- Ciències i tecnologia
- Artístic

Escola l’Avet Roig: titularitat privada
Modalitats de batxillerat que s’ofereixen
- Humanitats i ciències socials
- Ciències i tecnologia
- Batxillerat Dual (High School d’Estats units)

Institut Baix Montseny 
Plaça Muriel Casals, 2 - Tel. 93 867 34 70 
a8034606@xtec.cat - www.insbaixmontseny.cat

Institut Baix Montseny 
Plaça Muriel Casals, 2 - Tel. 93 867 34 70 
a8034606@xtec.cat - www.insbaixmontseny.cat

Escola l’Avet Roig 
Carrer Bruc, 4 - Tel. 93 867 39 23 
escola@avetroig.com - www.avetroig.com

Centre de Formació,  
Ocupació i Empresa del 
Baix Montseny Sax Sala
- Programa de Formació i Inserció  

Pla de Transició al Treball
- Escola d’Adults Baix Montseny
- Oficina de Català de Sant Celoni
- Formació ocupacional i contínua
- Garantia Juvenil
- Servei municipal d’Ocupació
- Servei d’Orientació RUMB
- Servei de creació d’empreses
- Servei de Suport a l’Empresa
- Centre col·laborador ACTIC

Carrer Montserrat, 28 - Tel. 93 867 41 75 
saxsala@santceloni.cat - www.santceloni.cat

Educació postobligatòria
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Escola Municipal  
de Música i Teatre
Carrer Sant Josep, 18  - Tel. 93 867 40 89 
cme.musicaiteatre@santceloni.cat 
www.santceloni.cat/cme

Beques i ajuts socials

El Tritó del Baix Montseny 
Pla integral sobre Prevenció. Drogues i 
pantalles

Servei d’Assistència 
Multiprofessional (SAM)

CDIAP Baix Montseny 
Desenvolupament infantil i  
atenció precoç

Carrer Grup Escolar, 6  - Tel. 93 864 12 12

Carrer Pere Ferrer, 15  - Tel. 93 867 51 94 
sam@santceloni.cat 
cdiapbaixmontseny@hotmail.com

Altres serveis
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