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PRESENTACIÓ

Aquest suplement especial que us dis-
poseu a consultar permet visibilitzar la 
magnífica oferta al nostre municipi en 
els àmbits de l’educació infantil i primà-
ria (3-12 anys), l’educació secundària 
(12-16 anys) i els ensenyaments posto-
bligatoris (a partir dels 16 anys). 

Ens trobem a les portes de l’inici del pro-
cés de preinscripció escolar i, per tant, és 
clau que es pugui complementar la difu-
sió personalitzada que es fa arribar a les 
famílies, i les jornades de portes obertes, 
amb una publicació que posa a disposi-
ció de tota la ciutadania una petita carta 
de presentació de cada centre educatiu.

A més, aquest any, comptarem amb clips 
audiovisuals de tots els centres educa-
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tius, que es podran veure les setmanes 
prèvies a la preinscripció.

Aquests productes evidencien que a 
Castellar tenim el privilegi de comptar 
amb una gran pluralitat de projectes pe-
dagògics que s’adapten a les necessitats 
diverses de cada família. 

Esperem que tant aquest especial com 
els clips audiovisuals us resultin de la mà-
xima utilitat a l’hora de triar centre per 
als vostres fills i filles amb vistes al pro-
per curs 2022-23.

Joan Creus
Tinent d’alcalde de Drets Socials i Serveis 
a les Persones i regidor d’Educació 
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PRESENTACIÓ
L’Emili es defineix, en els seus trets 
d’identitat, com una escola acollido-
ra, compromesa i solidària, participa-
tiva, innovadora i coeducadora. Partim 
de l’alumnat, que és el centre de l’apre-
nentatge. Propiciem metodologies glo-
balitzades amb la finalitat de formar in-
fants competents capaços de transferir 
els processos d’aprenentatge en altres 
situacions de la vida. Considerem fona-
mental potenciar el desig per aprendre, 
la motivació en els infants. Realitzem el 

NOM DEL CENTRE 
Escola Bonavista

OFERTA D’ESTUDIS
Escola pública d’I3 a 6è de primària

HORARI LECTIU
• De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

DIRECCIÓ
Anna Vallbona Serra

SERVEIS
- Acollida matí (de 7.45 a 9 h) i tarda (de 
16.30 a 18 h)
- Menjador de 12.30 a 15 h
- Càtering amb monitoratge

ADREÇA
C. de Bonavista, s/n
T. 93 714 41 95

 www.escolabonavista.cat
 a8034229@xtec.cat 

NOM DEL CENTRE 
Escola Emili Carles-Tolrà

OFERTA D’ESTUDIS
Escola pública d’infantil 3 anys 
a 6è de primària

HORARI LECTIU
• De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

DIRECCIÓ
Francesc Tresserras Hernández

SERVEIS
- Acollida de 8 a 9 h
- Menjador de 12.30 a 15 h
- Càtering amb monitoratge

ADREÇA
C. Dr. Josep Portabella, s/n
T. 93 714 38 35 / 674 40 58 95

 https://agora.xtec.cat/
      escolaemilicarles/

 escola@emilicarles.cat

PRESENTACIÓ
L’escola Bonavista és integradora de di-
ferents metodologies per aconseguir un 
aprenentatge competencial, afavorint el 
desenvolupament integral dels infants. 
L’horari té en compte el treball sistemà-
tic de les àrees instrumentals i els tallers 
i espais d’aprenentatge per desenvo-
lupar les competències, prioritzant els 
grups reduïts, els agrupaments flexibles 
i l’atenció individualitzada. Fomentem la 
relació de les famílies amb l’escola, facili-
tant espais de comunicació (Tellfy, mails, 
atenció individualitzada,...) i possibilitant 
la participació en activitats: acompanya-

ment sortides, posem maca l’escola, be-
renars solidaris i festes (concert de Nadal, 
festa de la Primavera i Final de curs.) Ens 
agrada celebrar les tradicions populars i 
diades internacionals que ens permeten 
treballar valors humans.

PROJECTES:
- Infantil, 1r cicle i 2n cicle: “Llibreta de l’es-
criptor”, impuls a la lectura, parelles lec-
tores, la setmana temàtica, el reciclatge, 
àrea de medi enfocament STEAM, mate-
màtiques manipulatives amb Innovamat 
(5è i 6è), convivències (sortides i colòni-
es -d’I3 a 6è- i Padrins i Fillols -d’I3 a 6è-)

- Infantil: espai d’aprenentatge, el protago-
nista, matemàtiques manipulatives amb 
Numicón (I3 i I4) i llibreta de l’aprenentatge
- 1r cicle: tallers d’aprenentatge, pregun-
ta filosòfica, el “Mira”, Lego Education
- 2n cicle: Escolta’m, tallers d’aprenen-
tatge (robòtica i programació, Lego Story 
Starter, Expressar-te, teatre en anglès), 
hort escolar, Natural Science i l’instru-
ment Ukelele a música

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS: 
• De 16.30 a 18 h: per determinar activi-
tats esportives, culturals i artístiques per 
a tot l’alumnat.

treball per projectes, els ambients, els 
tallers, els racons, el joc simbòlic per tal 
que l’alumnat pugui experimentar, des-
cobrir, manipular, crear, planificar, refle-
xionar i jugar. Considerem la diversitat 
com un tret que ens enriqueix a totes i 
tots i, per tant, fomentem el treball co-
operatiu, els desdoblaments de grups 
i els agrupaments de diferents edats.

PROJECTES
- Escola dins de la Xarxa 
d’Escoles Verdes.

- Projecte sensibilització escola IMSHA 
del Camerun.
- Projecte patis.
- Pla d’impuls lector.
- Biblioteca familiar.
- Jornades de descobriment.
- Xarxa XIEP (Xarxa d’Innovació d’Esco-
les de Primària).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• D’I4 a 6è, al migdia i/o la tarda: mú-
sica, anglès, escalada, instruments i 
multiesports.



NOM DEL CENTRE
Escola Joan Blanquer

OFERTA D’ESTUDIS
Escola pública d’I3 a 6è de primària, amb 
suport intensiu a l’educació inclusiva (SIEI)

HORARI LECTIU
• De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

DIRECCIÓ
Anna Riera i Sayol
„SERVEIS
- Acollida matí (de 7.45 a 9 h) i tarda (de 
16.30 a 17.30 h)
- Menjador de 12.30 a 15 h, amb cuina prò-
pia i monitoratge
- Atenció psicopedagògica de l’EAP, fisio-
terapeuta de l’EAP, logopeda del CREDA
- Suport a l’aula de: TEI, educadora SIEI, 
vetlladores i auxiliar de conversa en anglès

ADREÇA
C. Jaume I, 22
T. 93 747 26 02

 https://agora.xtec.cat/
      escjoanblanquer/

  a8062614@xtec.cat

PRESENTACIÓ
Som una escola d’una línia situada al 
barri de Can Carner. La nostra escola 
disposa d’un edifici d’una sola planta, 
amb molta llum natural, sense barreres 
arquitectòniques i amb accés directe als 
diferents patis des de totes les aules. Al 
Mestre Pla creiem que la relació entre 
els aprenentatges i la vida és fonamen-
tal. Partim dels coneixements previs de 
l’alumne/a i els fem partícips en tot mo-
ment del seu procés d’aprenentatge, 
sense perdre de vista el vessant emoci-
onal. L’equip de mestres té un paper fo-
namental que l’orientarà i l’acompanya-
rà en el seu desenvolupament integral. 
El nostre alumnat aprèn d’una manera 
dinàmica, vivencial i experimental, fent 
ús de les noves tecnologies, i es prepara 
per al seu pas a la secundària.

PRESENTACIÓ
El nostre objectiu principal és el d’oferir 
una educació integral que ajudi els infants 
a esdevenir persones autònomes, crítiques 
i compromeses, que puguin participar de 
forma activa en la societat i adaptar-se als 
canvis. Donem molta importància als va-
lors humans, la responsabilitat, el respec-
te, la solidaritat i la cooperació. Volem ar-
ribar a tots els infants, i el camí per arribar 
a l’aprenentatge serà divers, com ho és 
cada un d’ells. L’atenció inclusiva perso-
nalitzada a cada nena i nen és un pilar per 
atendre les diferents necessitats. Els des-
doblaments, el treball en grups reduïts, la 
intervenció de més d’un docent a l’aula... 
ens permeten arribar millor a cada infant. 
La nostra manera de treballar és variada i 
basada en metodologies diverses: treba-
llem de manera globalitzada per projectes 
i també utilitzem llibres digitalitzats i qua-
derns d’aprenentatge. Potenciem l’art, les 
noves tecnologies i la lectura. En el nostre 

NOM DEL CENTRE
Escola Mestre Pla

OFERTA D’ESTUDIS
Escola pública d’infantil 3 anys 
a 6è de primària

HORARI LECTIU
• De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

DIRECCIÓ 
Júlia Rojano Jumilla

SERVEIS
-Acollida matí (de 7.30 a 9 h)
-Acollida tarda amb conveni amb l’Escola 
Bressol La Baldufa (el personal de la qual 
recull els infants a l’escola i els porta fins 
a l’escola bressol, on els poden recollir 
les famílies)
- Menjador amb cuina pròpia

ADREÇA
C. Josep Carner, 2 
T. 93 714 78 35

 www.escolamestrepla.com 
 escolamestrepla@xtec.cat

va més enllà de la part física ja que fomenta 
el treball cooperatiu i el respecte pel propi 
cos i el dels altres.
• Pensament computacional: Treball d’ini-
ciació a la programació de robòtica amb di-
ferents eines digitals a tots els nivells, des 
d’I3 a 6è i de manera transversal.
• Aula oberta: L’alumnat de 3r a 6è, usuari 
del servei de menjador, disposa d’un espai 
al migdia per poder fer tasques escolars. 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Coordinades des de l’AFA, es fan cada tarda, 
una vegada finalitzat l’horari lectiu, de 16.45 
a 17.45 h. Abans de començar, l’alumnat dis-
posa de 15 min per berenar. Són: 
• Activitats esportives: Multiesport (alum-
nat d’EI), futbol (d’I5 a 6è) i gimnàstica rít-
mica (d’I5 a 6è).
• Activitats educatives: Anglès (d’I3 a 6è).

PROJECTES
• ProjectArt: Treball simultani de tots els 
alumnes sobre un artista, un moviment ar-
tístic... des de les diferents àrees curriculars, 
que culmina amb una sortida a algun museu.   
• Setmana Cultural: Projecte global d’esco-
la, des d’I 3 fins a 6è. Es treballa un tema en 
concret, escollit prèviament per tot l’alum-
nat a partir de diferents activitats, sortides i 
tallers, i que finalitza amb una festa de clo-
enda amb les famílies.
• Projecte lector: Franges de lectura i com-
prensió lectora diàries, a partir de diferents 
activitats.
• Tallers matemàtics manipulatius i viven-
cials: A través de l’experimentació l’alum-
nat pot assimilar millor els conceptes ma-
temàtics.
• Acrosport: Activitat de l’àrea d’Educació 
Física al cicle superior. És una pràctica que 

dia a dia, el joc, l’experimentació i la vivència de 
l’aprenentatge són cabdals per assolir les com-
petències i aprenentatges del currículum.

L’objectiu de l’educació és aconseguir el ben-
estar, la dignitat i la felicitat. 
David Bueno Torrens

PROJECTES
- Projecte de competència digital: pensament 
computacional i robòtica (primària).
- Programa d’experimentació a “Aula de cièn-
cies” (primària). Participació en el projecte de 
“Missió Alba”, per al foment de vocacions ci-
entífiques a primària, del Sincrotró Alba (cicle 
superior).
- Projecte transversal de benestar emocional 
(infantil i primària).
- Setmana del Projecte Compartit d’Escola 
(infantil i primària).
- Treball per racons (infantil i cicle inicial), i per 
espais d’aprenentatge (infantil).
- Projecte Padrins i Fillols (infantil i primària).

- “Tallers en família”, les famílies es con-
verteixen en mestres (infantil i primària).
- Projecte de sensibilització amb altres 
realitats del món, amb l’ONG Amics del 
Nepal.
- Projecte Patis per a la renovació dels 
espais exteriors.
- Altres activitats: Colònies a final de ci-
cles, Dansem Plegats, Cantem, English 
Day, Jornades Esportives, Cantània, 
Projecte Rius, programació de teatre i 
audicions a l’Auditori, programa de solis-
tes a l’aula i altres sortides lúdiques, cul-
turals i esportives.
- Centre de pràcticum per a universitats i 
instituts de grau mitjà i superior. 
 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
- Migdia, de 12.30 a 13.30 h: Instrument 
musical i robòtica.
- Tarda, de 16.30 a 18 h: Anglès, batega i 
laboratori artístic.
- Casal d’estiu propi.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR



PRESENTACIÓ
Som una escola:
• Que aprèn en context, de forma global, 
a partir de projectes de comunitat d’aula 
que integren el currículum. Aprenem per 
créixer amb sentit i benestar, assolint com-
petències per viure en un món canviant. 
• On totes les veus i idees són importants. 
Som escola inclusiva que promou el tre-
ball cooperatiu, la conversa i l’aprenentat-
ge entre iguals, cicles i etapes.
• Plurilingüe, incorporant tres llengües als 
projectes, participant en projectes euro-
peus per a la millora en llengua anglesa 
d’infants i mestres.
• Que integra els projectes eines digitals i 

PRESENTACIÓ
A la nostra comunitat educativa valo-
rem i acollim amb bons ulls tots els in-
fants, joves i les seves famílies. Creiem 
en infants i joves únics, singulars, en 
evolució constant. L’alumnat és el pro-
tagonista en la construcció del seu co-
neixement. Treballem per seguir cons-
truint un projecte globalitzador, actiu, 
inclusiu, plurilingüe, tenint en comp-
te l’equitat i fomentant l’aprenentatge 

NOM DEL CENTRE
Escola El Sol i la Lluna

OFERTA D’ESTUDIS
Escola pública d’I3 a 
6è de primària 

HORARI LECTIU
•De 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

DIRECCIÓ
Glòria Rincón Pedrero

SERVEIS
- Acollida matí (de 7.30 a 9 h) i
tarda (de 16.30 a 18 h)
- Menjador de 12.30 a 15 h
- Cuina pròpia amb monitoratge

ADREÇA 
C. Bassetes s/n
T. 93 747 29 06

 www.solilluna.cat
 comunicacions@solilluna.cat
 @escolasolilluna
 @escolasolilluna
 AFA Escola El Sol i la Lluna

NOM DEL CENTRE
Institut Escola Sant Esteve

OFERTA D’ESTUDIS
Institut Escola, centre públic d’I3 
a 4t d’ESO

HORARI LECTIU
• Infantil i primària: 9 a 12.30 h i
de 15 a 16.30 h
• Secundària: dilluns, dimarts i dijous
de 8 a 13 h i de 15 a 16.30 h;
dimecres i divendres de 8 a 14.30 h

DIRECCIÓ
Mònica Díaz Insa

SERVEIS
-Acollida matí (de 7.30 a 9 h) i tarda
(de 16.30 a 18 h)
-Menjador de 12.30 a 15 h, cuina 
pròpia amb monitoratge

ADREÇA
C. Prat de la Riba, s/n 
T. 93 714 40 75

 https://agora.xtec.cat/
      ceip-santesteve/

 @iesantesteve
 info@iesantesteve.cat, 

      afa.santesteve@gmail.com

llenguatge de programació.
• Oberta i participativa, que fa xarxa amb 
famílies, entitats i entorns pedagògics.
• Que camina cap a la visió d’escola com a 
comunitat educativa amb els fonaments 
dels darrers 15 anys, reflexionant i actu-
ant plegats.

PROJECTES
• Enfocament globalitzat amb projectes 
de comunitat d’aula.
• Espai “auscultare”, acció tutorial indi-
vidualitzada.
• Aula d’estimulació sensorial i projecte 
horts com a projectes inclusius de SIEI amb 
participació de tot l’alumnat de l’escola. 

significatiu, creatiu, despertant l’esperit 
crític, investigador, tenint presents les 
seves emocions i sentiments. Eduquem 
en la solidaritat, sostenibilitat, així com 
el bon ús de les tecnologies integrades 
a l’aprenentatge. Els nostres pilars bà-
sics en l’àmbit metodològic són: el treball 
per projectes, els racons de joc i treball 
dins l’aula, els espais i ambients de lliu-
re circulació i els workshops. Treballem 
en equip acompanyant, compartint, es-

coltant, dialogant i reflexionant per crear 
espais i fomentar experiències en què 
l’alumnat pugui aprendre i créixer com a 
ésser humà. La nostra missió és desen-
volupar les competències per a la vida.

PROJECTES
- Pràctica psicomotriu Aucouturier.
- Espais de lliure circulació.
- Ambients d’aprenentatge.
 -Workshops.
- Escola Verda.
- eTwinning (àmbit lingüístic).
- Programa Biblioteca Escolar Puntedu.
- Pla d’impuls a la lectura.
- Projecte El Pati, un Espai 
d’Oportunitats.
- Projectes de competència social i emo-
cional: Escolta’m i Connectem.
- Projecte de cooperació: 
Fior di Loto (Índia).
- Projecte artístic.
- Centre pilot en transformació digital.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• De 12.30 a 13.30 h, instrument musi-
cal (primària), robòtica, ofimàtica/me-
canografia (a partir de 4t de primària), 
conversa en anglès, dibuix i pintura (a 
partir de 4t de primària).
• De 16.30 a 18 h, dibuix i pintura (de 1r a 
6è), conversa en anglès (1r, 2n i 3r de pri-
mària), Petits Músics (P4 i P5, i a partir 
de gener P3), iniciació musical (1r i 2n).
• De 14 a 14.45 h, robòtica (ESO).
• De 16.30 a 18 h, dansa i futbol 
sala (ESO).
• Casal d’estiu.

• Mètode Aucouturier psicomotriu a in-
fantil.
• Perspectiva STEAM a totes les etapes, 
centre seleccionat projecte d’innovació 
SteamCat i membres STEMàrium.
• Projectes Europeus Erasmus+ i 
eTwinning.
• Centre formador de futurs mestres, 
UAB, UB i FUB.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
• Migdia: Instrument musical a 
primària i escacs
• Tarda (de 16.30 a 18 h): Esportives 
d’I3 a 6è. Petits músics a infantil i anglès 
a primària.

2022-2023



PRESENTACIÓ
El Casal és una escola petita, propera i fa-
miliar, situada en plena natura, al costat 
del bosc. La nostra és una escola ideolò-
gicament plural, catalana i laica, basa-
da en la personalització de l’atenció i de 
l’aprenentatge de tot l’alumat en un clima 
de benestar, respecte, confiança i esforç. 
Oferim un projecte internacional d’alt ni-
vell, amb l’aprenentatge de l’anglès des 
dels 3 anys, i d’una segona llengua estran-
gera (francès o alemany), la participació 
en projectes d’abast europeu Erasmus+, 
els viatges d’intercanvi, la preparació per 
a l’obtenció del First Certificate in English 
i l’obtenció de la doble titulació batxillerat 
i American High School. El nostre projecte 
metodològic potencia el treball sistemà-
tic, la lectoescriptura i les matemàtiques 
manipulatives, a la vegada que desenvo-
lupem el treball per projectes, la iniciati-
va, l’autonomia, el talent i la creativitat 
dels infants, en un entorn tecnològica-
ment enriquit, amb la digitalització dels 
aprenentatges i la utilització d’iPads en 
tots els nivells de l’escola.

PROJECTES
• Projecte GREPI de lectoescriptura (a 
partir dels 3 anys)
• Projecte Natura (a partir dels 3 anys). 
Utilitzem el bosc com a espai d’aprenen-
tatge.
• Matemàtiques manipulatives (a par-
tir dels 5 anys). Amb materials manipu-
latius propis, jocs vivencials i l’ús d’iPad.
•  Projecte tecnològic PLETIC. Ús eficient 
de l’iPad a l’aula (a partir de 3r de primària).
•Amics lectors (a partir de 5 anys) – 
Legiland (a partir de 3r de primària) – 

NOM DEL CENTRE 
El Casal 

OFERTA D’ESTUDIS
Centre privat concertat d’una sola línia, 
d’I3 a 4t d’ESO

HORARI LECTIU
• Infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
• ESO: de 8.30 a 13 h i de 15 a 17 h

DIRECCIÓ
César Sánchez Moreno

SERVEIS
- Acollida de 8 a 9 h i de 17 a 18 h, cada 
dia del curs
- Menjador de 13 a 15 h, cada dia del curs, 
amb aula d’estudi i activitats extraesco-
lars opcionals després dels àpats
- Cuina pròpia, i servei dins del menjador 
atès per mestres i professors

ADREÇA 
C. Forn del Raig, 37 
T. 93 714 67 51

 www.elcasal.net 
 secretaria@elcasal.net 
 escolaelcasal1967
 elcasalnet
 @elcasal67

NOM DEL CENTRE
FEDAC Castellar

OFERTA D’ESTUDIS
Centre concertat d’I3 a 4t d’ESO

HORARI LECTIU
• Infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
• Secundària: de 8 a 13.24 h i de 15 a 17 
h (excepte dimarts, que l’alumnat té la 
tarda lliure).

DIRECCIÓ
Iolanda Herrero Montes

SERVEIS
- Acollida de 7.30 a 9 h
- Menjador de 13 a 15 h. L’escola compta-
rà amb cuina pròpia el curs 22-23. Dieta 
mediterrània i saludable, amb un equip de 
nutricionistes que dissenya menús equili-
brats, variats i elaborats, amb aliments de 
proximitat i de qualitat. Projecte de men-
jador amb un equip de monitors que tre-
balla els hàbits i els valors

ADREÇA
Pg. Tolrà, 22
T. 93 714 53 85

 https://castellar.fedac.cat/
 fedac.castellar@fedac.cat
 fedaccastellar

• Racons a infantil amb eines tecnològi-
ques combinades amb el material ma-
nipulatiu.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• Oferta variada d’activitats extraesco-
lars tant en la franja del migdia (de 14 a 
15 h), com també a l’acabament de les 
classes de la tarda.
• Casal d’estiu: durant el mes de juliol, casal 
a l’estiu de 9 a 17 h, a l’escola, per a alum-
nes, amics i familiars d’aquests, a partir 
dels 3 anys. Amb activitats a l’aire lliure, 
sortides, piscina pròpia i feines d’estiu. 
Servei de menjador, amb cuina pròpia.

Trivium (a partir d’ESO). Foment del gust 
per la lectura i millora de la comprensió 
lectora.
• Projecte Internacional (secundària). 
Possibilitat de titulació, viatges d’inter-
canvi d’àmbit europeu i preparació per 
al First Certificate.
• Cultura Total. Adequació del model 
dels estudis culturals a l’ESO basats en 
les humanitats.
• Llámalo X. Literatura, llengües, arts es-
cèniques, música, tecnologia digital i llen-
guatge audiovisual a l’ESO.
• Servei Comunitari (secundària). Accions 
de compromís cívic.

PRESENTACIÓ
Som una escola inclusiva que acull in-
fants de 3 a 16 anys. Treballem per ofe-
rir experiències personalitzades a tot 
l’alumnat, per tal de potenciar al màxim 
els seus talents individuals. Fem servir 
noves metodologies per afavorir la mo-
tivació del nostre alumnat, per desen-

volupar la seva competència global i per 
ajudar-los a adquirir actituds i destreses 
útils com a estudiants i en la seva vida 
personal. Contribuïm de manera positi-
va a fer persones altament competents, 
efectives, amb criteri i transformadores 
del seu entorn. Estimulem el desig de 
preguntar-se i de voler saber, tot fent 

d’aquest desig el motor per a l’aprenen-
tatge. Acompanyem l’alumnat en el seu 
procés de desenvolupament acadèmic i 
emocional, i formem persones que, a par-
tir de principis i valors, forjaran el seu li-
deratge i el seu propi camí vital.

PROJECTES
Infantil i primària
- Segell SMART d’innovació educativa.
- English Projects.
- Projecte de tecnologia, programació i 
robòtica.
- Projecte de lideratge: Leader in Me (S. 
Covey).
- Educació emocional.
- Projectes d’Aprenentatge i Servei.
- Projecte Escolta’m.
- Projecte d’escacs.
- Cultura Emprenedora: CuEmE.

Secundària
- Segell SMART d’innovació educativa.
- English Projects. Preparació exàmens 
oficials de Cambridge.
- Projecte de tecnologia, programació i 
robòtica.
- Projecte Esport+.
- Projecte de lideratge: Leader in Me (S. 
Covey).
- Projectes d’Aprenentatge i Servei.
- Projecte Escolta’m.
- Projecte de mediació entre iguals.
- Projectes Kimple.
- Orientació acadèmica.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
• Esports, música i idiomes per a infan-
til, primària i secundària.
• Casal d’estiu a partir del 28 de juny fins 
al 29 de juliol.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR



PRESENTACIÓ
L’INS Castellar basa l’educació en la igual-
tat d’oportunitats i la coeducació, i per 
això disposem del projecte de socialitza-
ció. És un centre aconfessional que pro-
mou els valors de justícia, llibertat, tole-
rància i respecte. Estem compromesos 
amb els Objectius Unesco ’30 i, amb el ser-
vei comunitari, ens vinculem amb el nos-
tre entorn. Som voluntaris en les entitats 
del poble, que ens ajuden en la formació 
íntegra i proactiva de l’alumnat, i fomen-
tem una ciutadania amb valors. Eduquem 
ciutadans digitals del segle XXI i som cen-

PRESENTACIÓ
L’Institut Puig de la Creu és un centre 
d’ensenyament secundari que funciona a 
base de 3 pilars fonamentals: el respecte 
cap a les persones, la integració de tota 
la comunitat educativa i la solidaritat. El 
nostre objectiu és satisfer les necessitats 
educatives i formatives dels i les alumnes, 
basant-nos en el seguiment i en l’orienta-
ció acadèmica i personal, per tal que tots 

NOM DEL CENTRE 
Institut Castellar

OFERTA D’ESTUDIS
Institut públic: educació secundària obli-
gatòria (ESO), batxillerat (científico-tècno-
lògic, humanístic, social i artístic). CFGM 
Gestió Administrativa

HORARI LECTIU
• De 8 a 14.30 h (horaris d’esbarjos modi-
ficats per protocol Covid).

DIRECCIÓ
Francesc Gallardo

SERVEIS
-Transport escolar per a l’alumnat de 
Sant Llorenç
-Servei de menjador (suspès temporal-
ment per protocol Covid)

ADREÇA
C. Carrasco i Formiguera, 6. Extensió 
E1: Edifici Mestre Pla (ronda Ponent 
cantonada carrer Urgell)
T. 93 714 43 44, 717 77 09 49, extensió 
Mestre Pla 659 95 47 88

 https://inscastellar.cat/
 iescastellar@xtec.cat

NOM DEL CENTRE
Institut Puig de la Creu

OFERTA D’ESTUDIS
Centre públic d’ESO, PFI (Programa de 
Formació i d’Inserció d’Auxiliar d’Hotele-
ria, Cuina i Serveis de Restauració), UEC 
(Unitat d’Escolarització Compartida) i 
batxillerat

HORARI LECTIU
• ESO i batxillerat: de 8 a 14.35 h

DIRECCIÓ
F. Xavier Martín Giménez

SERVEIS
-Servei de bar
-Biblioteca
-Adquisició de llibres amb empresa Iddink 
(ecobooks)

ADREÇA
C. d’Alemanya, 34
T. 93 747 33 22

 http://www.xtec.cat/iespuigdelacreu
 iespuigdelacreu@xtec.cat

tre inclusiu partidari de la diversificació i 
l’atenció a les necessitats individuals de 
l’alumnat, tant en l’àmbit de l’aula com 
en agrupacions especials. Actualment, 
ESO1 és a l’edifici de l’Escola Mestre Pla.

PROJECTES
• (UEC) Unitat d’Escolarització 
Compartida.
• Projecte de Socialització (AFA).

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
-Suspeses temporalment per 
protocol Covid.

2022-2023

Podeu veure el vídeo 
de presentació en 
aquest codi QR.

els estudiants assoleixin una formació 
satisfactòria i esdevinguin ciutadans/es 
competents. Els valors que s’impulsen des 
del centre són el respecte cap a les perso-
nes i l’entorn, la responsabilitat individu-
al i col·lectiva, la necessitat i la motivació 
per aprendre, el compromís social, la mi-
llora personal contínua, la participació en 
les activitats del centre i les organitzades 
per la comunitat educativa .

PROJECTES
-Projectes d’innovació.
- (UEC) Unitat d’Escolarització 
Compartida

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
• Reforç.
• Preparació First Certificate.
• Consulteu web del centre.



PRESENTACIÓ
Formem persones en els àmbits professio-
nals de la jardineria, el paisatgisme, l’agri-
cultura, la ramaderia i la floristeria fomen-
tant pràctiques professionals basades en 
la sostenibilitat, l’ecologia i l’adaptació a 
la nova situació climàtica. L’equip docent 
de l’institut treballa de forma molt coordi-
nada per tal d’acompanyar l’alumnat en el 

PRESENTACIÓ
La necessitat d’una formació continua-
da, d’una formació al llarg de la vida, s’ha 
convertit en una prioritat per a qualsevol 
persona, perquè l’autonomia té un preu: 
l’educació. En una societat complexa, en 
canvi constant, es necessiten nous pensa-
ments, noves visions, noves perspectives 

NOM DEL CENTRE 
Institut de Jardineria i 
Agricultura Les Garberes

OFERTA D’ESTUDIS
Centre públic de formació professi-
onal (família agrària). S’hi imparteix: 
programa de formació i inserció (PFI) 
d’auxiliar de Jardins i Vivers, CFGM de 
Jardineria i Floristeria, CFGM de Producció 
Agroecològica, CFGS de Paisatgisme i 
Medi Rural, cursos no reglats de forma-
ció agrària en col·laboració amb l’asso-
ciació l’ERA

CONDICIONS D’ACCÉS 
. Tenir entre 16 i 21 anys i no tenir el
títol ESO per a PFI
. Tenir el títol de la ESO o la prova d’accés 
a grau mitjà per a CFGM
. Tenir el títol de batxillerat o la prova d’ac-
cés a grau superior per a CFGS

HORARI LECTIU
• De 8 a 14.30 h

DIRECCIÓ
Berta Tasias Casanovas

NOM DEL CENTRE
Escola Municipal d’Adults

OFERTA D’ESTUDIS
Centre municipal de formació bàsica i per 
al món laboral per a persones adultes (a 
partir dels 16 o 18 anys en funció del curs)

HORARI LECTIU
• En funció del nivell formatiu
(consulteu a l’escola)

DIRECCIÓ 
Antònia Pérez Correa

SERVEIS
• Programació adequada a cadascun dels 
nivells educatius
• Centre de suport de l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC) en l’apartat del graduat 
d’educació secundària obligatòria (GESO)
• Membre de la Xarxa d’Escoles d’Adults 
de la Diputació de Barcelona
• Orientació

ADREÇA
C. dels Pedrissos, 9, Local
T. 93 714 83 55

  http://escoladults.castellarvalles.cat/
 escoladults@castellarvalles.cat 

seu procés d’aprenentatge, marcant com 
a objectiu l’apoderament personal i pro-
fessional de l’alumnat, orientant-los per tal 
que puguin assolir els seus objectius for-
matius i d’especialització, donant molta 
importància a la formació de pràctiques 
en empreses i a la realització de treballs 
de síntesi, en què l’alumnat desenvolupa 
projectes en cadascun dels seus àmbits.

OFERTA FORMATIVA
• Formació instrumental de primer, segon 
i tercer nivell.
• Ensenyaments inicials: Anglès (nivells I, II 
i III oficials de la Generalitat de Catalunya: 
el nivell III amb equivalència MECR A2.2) i 
IV, V i VI (sense certificació, nivell B1) i ca-
talà fins al nivell B1.
• Informàtica inicial: Assoliment de domi-
ni bàsic de les tecnologies de la informa-
ció i la comunicació (TIC).
• Graduat d’educació secundària (GES).
• Preparació per a les proves d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà i superior.
• Preparació per a l’accés a proves de ma-
jors de 25 anys i de 45 anys a la universitat.
• Curs per a nouvinguts amb l’ensenya-
ment tant de català i castellà com de la 
cultura i singularitats de Catalunya.
• Curs amb l’alumnat amb NEE.
• Taller de literatura.
• Tallers de ciutadania i societat.
• Horari d’atenció al públic: de dilluns a di-
vendres de 10 a 21 h.

SERVEIS
• Formació en pràctiques agrònomes adap-
tades a les noves condicions climàtiques.
• Formació en bioenginyeria del paisatge.
• Pràctiques docents al centre, en finques 
agrícoles i la via pública.
• Borsa de treball.
• Formació en entorn laboral a 
Tres Turons Coop.

ADREÇA
C. Anoia, 2C
T. 93 714 38 19

 http://agora.xtec.cat/insfpcastellar
 a8076649@xtec.cat 
 @formacioagrariacastellar

que ens ajudin a entendre, a assimilar i a 
gaudir de tot aquest engranatge. L’Escola 
Municipal d’Adults vol ajudar a donar res-
postes efectives a les demandes socials, 
en les diferents etapes de la vida, cercant 
la interrelació d’actuacions entre la forma-
ció i els interessos dels nostres conciuta-
dans, perquè l’escola és la clau del teu futur!
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