
 Guia de Centres Educatius .....

 de Sant Cugat .....



Sant Cugat és una ciutat educadora. Una quarta part de la ciutadania 
té menys de 18 anys i prop d’un 40%, menys de 30. Això vol dir 
que una gran part dels santcugatencs i les santcugatenques estan 
immersos de ple en la seva etapa formativa i de desenvolupament 
personal. 

Un dels reptes més engrescadors i importants que tenim és 
canalitzar i gestionar els anhels, les il·lusions i les expectatives dels 
nostres infants i joves. En aquest sentit, la guia que teniu a les mans 
és un recull de tota l’oferta educativa que tenim al municipi. 

Vivim en una ciutat dinàmica i diversa. Això també es reflecteix 
en aquesta xarxa de centres. Per tant, confio que en aquestes 
pàgines pugueu trobar aquella via educativa amb la qual us sentiu 
més identificats.

L’educació ha de permetre gaudir d’una igualtat d’oportunitats a 
tothom per fer front als reptes de la vida i el mercat laboral quan les 
persones siguin adultes. Amb la vostra implicació, estic convençuda 
que impulsarem un Sant Cugat més equitatiu i plural. 

Mireia Ingla
Alcaldessa de Sant Cugat
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Escola bressol 
CAVALL FORT 

C/	Joan	Maragall,	25.		08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	583	6797				a8062882@xtec.cat

		Escoles	Bresssol	St	Cugat	del	Vallès

 PROJECTE EDUCATIU. 

Les	escoles	bressol	municipals	compartim	un	projecte	comú	
per	donar	resposta	a	les	necessitats	dels	infants	i	de	les	se-
ves	famílies	amb	una	educació	de	qualitat.

Des	 d’una	 escolta	 activa	 i	 amb	 una	 mirada	 de	 confiança,	
juntament	amb	les	famílies,	possibilitem	que	els	nens	i	 les	
nenes	cerquin	noves	descobertes,	caminant	cap	a	una	au-
tonomia	més	gran,	reforçant	la	seva	autoestima	i	acompa-
nyant	el	procés	de	desenvolupament	de	les	pròpies	capaci-
tats	a	través	del	joc	i	de	la	vida	quotidiana.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	8	a	9h

“Espai acollidor i de relació .....
pels infants i les seves famílies” .....

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

> Cavall Fort

> El Molí

> El Niu

> Gargot

> La Mimosa

> Mare de Déu 
 de Montserrat

> Tricicle

> Valldoreix
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Escola bressol  
EL NIU 

C/	Mercat,	2.	Mira-sol,	08195	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	4496			a8045719@xtec.cat

		Escoles	Bresssol	St	Cugat	del	Vallès

 PROJECTE EDUCATIU. 

Les	escoles	bressol	municipals	compartim	un	projecte	comú	
per	donar	resposta	a	les	necessitats	dels	infants	i	de	les	se-
ves	famílies	amb	una	educació	de	qualitat.

Des	 d’una	 escolta	 activa	 i	 amb	 una	 mirada	 de	 confiança,	
juntament	amb	les	famílies,	possibilitem	que	els	nens	i	 les	
nenes	cerquin	noves	descobertes,	caminant	cap	a	una	au-
tonomia	més	gran,	reforçant	la	seva	autoestima	i	acompa-
nyant	el	procés	de	desenvolupament	de	les	pròpies	capaci-
tats	a	través	del	joc	i	de	la	vida	quotidiana.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Grup	mixt,	de	9	a	15	h,	amb	
servei	de	menjador	opcional
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h

“Acompanyem als infants .....
a créixer en un ambient .....
càlid, acollidor i segur” .....

 “Un lloc d’aventura, 
 amable, alegre, amorós 
 i... sempre viu”

Escola bressol 
EL MOLÍ 

C/	Molí,	1.			Les	Planes,	08196	Sant	Cugat	del	Vallès	
93	565	7096				escoletaelmoli@doblevia.coop	
www.escolabressolelmoli.doblevia.coop	

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	Molí	és	una	escola	acollidora	plena	de	vivències	compar-
tides	que	vol	caminar	de	la	mà	de	les	famílies	i	donar	la	pos-
sibilitat	 de	 fer	 un	 acompanyament	 pausat.	 Acompanyem	
amb	amor	i	respecte	des	de	la	confiança	que	sentim	cap	als	
infants,	cap	a	 la	seva	escolta	 interna	i	 les	seves	capacitats	
innates.	Oferim	espais	preparats,	oberts	i	de	lliure	circulació,	
on	27	infants,	grans	i	petits,	conviuen	junts	durant	tot	el	dia.	
El	joc	lliure	i	espontani	com	a	acció	natural	de	l’infant,	decisi-
va	per	al	seu	creixement,	font	d’aprenentatge	i	plaer.	

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	9	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	9	a	12	h	o	de	9	a	15	h	
Les	famílies	poden	escollir	matricular	
els	seus	fills	o	filles	tres,	quatre	o	cinc	
dies	a	la	setmana	en	funció	de	les	
seves	necessitats.	

4
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Escola bressol 
LA MIMOSA 

C/	Ginjoler,	10.			La	Floresta,	08198	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	8982			a8045720@xtec.cat

		Escoles	Bresssol	St	Cugat	del	Vallès

 PROJECTE EDUCATIU. 

Les	escoles	bressol	municipals	compartim	un	projecte	comú	
per	donar	resposta	a	les	necessitats	dels	infants	i	de	les	se-
ves	famílies	amb	una	educació	de	qualitat.

Des	 d’una	 escolta	 activa	 i	 amb	 una	 mirada	 de	 confiança,	
juntament	amb	les	famílies,	possibilitem	que	els	nens	i	 les	
nenes	cerquin	noves	descobertes,	caminant	cap	a	una	au-
tonomia	més	gran,	reforçant	la	seva	autoestima	i	acompa-
nyant	el	procés	de	desenvolupament	de	les	pròpies	capaci-
tats	a	través	del	joc	i	de	la	vida	quotidiana.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Grup	mixt	de	9	a	15	h,	amb	servei	
de	menjador	opcional.	
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h

“Espai de ..... 
convivència” .....

Escola bressol 
GARGOT 

C/	La	Mina,	85-89.		08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	9450			a8045732@xtec.cat

		Escoles	Bresssol	St	Cugat	del	Vallès

 PROJECTE EDUCATIU. 

Les	escoles	bressol	municipals	compartim	un	projecte	comú	
per	donar	resposta	a	les	necessitats	dels	infants	i	de	les	se-
ves	famílies	amb	una	educació	de	qualitat.

Des	 d’una	 escolta	 activa	 i	 amb	 una	 mirada	 de	 confiança,	
juntament	amb	les	famílies,	possibilitem	que	els	nens	i	 les	
nenes	cerquin	noves	descobertes,	caminant	cap	a	una	au-
tonomia	més	gran,	reforçant	la	seva	autoestima	i	acompa-
nyant	el	procés	de	desenvolupament	de	les	pròpies	capaci-
tats	a	través	del	joc	i	de	la	vida	quotidiana.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	9	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h	
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h

6

 “Relació, respecte, 
 aprenentatge. 
 Un espai de vida”
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Escola bressol 
TRICICLE 

C/	Rovellat,	41.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	583	6798				a8062894@xtec.cat

		Escoles	Bresssol	St	Cugat	del	Vallès

 PROJECTE EDUCATIU. 

Les	escoles	bressol	municipals	compartim	un	projecte	comú	
per	donar	resposta	a	les	necessitats	dels	infants	i	de	les	se-
ves	famílies	amb	una	educació	de	qualitat.

Des	 d’una	 escolta	 activa	 i	 amb	 una	 mirada	 de	 confiança,	
juntament	amb	les	famílies,	possibilitem	que	els	nens	i	 les	
nenes	cerquin	noves	descobertes,	caminant	cap	a	una	au-
tonomia	més	gran,	reforçant	la	seva	autoestima	i	acompa-
nyant	el	procés	de	desenvolupament	de	les	pròpies	capaci-
tats	a	través	del	joc	i	de	la	vida	quotidiana.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h	
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h

“Acompanyem des .....
del plaer i la calma” .....

 “Espai per créixer,   
 viure i ser feliç”

Escola bressol 
MARE DE DÉU 
DE MONTSERRAT 

C/	Abat	Biure,	29.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	0064				a8072863@xtec.cat

		Escoles	Bresssol	St	Cugat	del	Vallès

 PROJECTE EDUCATIU. 

Les	escoles	bressol	municipals	compartim	un	projecte	comú	
per	donar	resposta	a	les	necessitats	dels	infants	i	de	les	se-
ves	famílies	amb	una	educació	de	qualitat.

Des	 d’una	 escolta	 activa	 i	 amb	 una	 mirada	 de	 confiança,	
juntament	amb	les	famílies,	possibilitem	que	els	nens	i	 les	
nenes	cerquin	noves	descobertes,	caminant	cap	a	una	au-
tonomia	més	gran,	reforçant	la	seva	autoestima	i	acompa-
nyant	el	procés	de	desenvolupament	de	les	pròpies	capaci-
tats	a	través	del	joc	i	de	la	vida	quotidiana.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI .	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h	

8
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 “Un espai obert a
 la natura, on viure
 la infantesa”

Escola bressol 
VALLDOREIX 

C/	Brollador,	7.			Valldoreix,	08196	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	2486				escolabressol@valldoreix.cat
www.escolabressolvalldoreix.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	 nostre	 projecte	 concep	 l’infant	 d’una	 forma	 global,	 capaç	
d’aprendre	en	un	procés	actiu,	lúdic	i	autònom,	respectuós	amb	
el	desenvolupament	i	el	nivell	maduratiu	de	cada	nen	i	nena.	
Seguim	 un	 model	 viu,	 flexible	 i	 dinàmic,	 que	 avança	 al	 ritme	
dels	infants	i	adults,	donant	resposta	als	canvis	socials	del	mo-
ment.	Amb	una	visió	d’infant,	protagonista	actiu	del	seu	propi	
aprenentatge,	en	un	entorn	motivador	i	afavoridor	de	les	seves	
inquietuds,	 que	 potencia	 l’experimentació,	 la	 descoberta	 i	 la	
creativitat	del	nen.
Buscant	 sempre	 noves	 i	 millors	 maneres	 de	 desenvolupar	 la	
nostra	tasca	educativa	vers	els	infants,	comptant	sempre	amb	
l’estreta	col·laboració	i	participació	de	les	famílies.
Escola	de	titularitat	de	l’Entitat	Municipal	Descentralitzada	de	
Valldoreix.	

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h				
Activitats	extraescolars,	Musica	0-3	
dilluns	i	dimecres	de	16.30	a	17.15	h.	
Activitat	impartida	per	l’Escola	
Municipal	de	Música	de	Valldoreix

10
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Institut-Escola 
CATALUNYA 

Camí	de	Sant	Cugat	al	Papiol,	140.		Mira-sol,	08195	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	8203			a8034692@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-catalunya-sc

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	el	primer	institut-escola	públic,	laic	i	català	del	municipi	que,	
conscients	d’un	context	canviant,	ens	actualitzem	per	donar	res-
posta	a	les	demandes	socials	i	d’aprenentatge	del	segle	XXI.
Volem	destacar	els	ambients	a	 infantil,	els	tallers	internivells,	el	
treball	per	projectes,	els	projectes	d’aprenentatge	i	servei	(APS),	
la	robòtica	i	l’ús	de	les	TAC,	l’anglès	des	de	P4,	el	pla	d’acció	tuto-
rial,	l’educació	emocional	i	el	projecte	de	voluntariat	amb	famílies.
Som	una	escola	inclusiva	que	acompanya	els	infants	per	tal	que	
puguin	desenvolupar	les	seves	capacitats	en	harmonia	i	respec-
tant	els	ritmes	i	 les	necessitats	de	cadascú.	Volem	aprendre	en	
comunitat	i,	en	un	moment	de	canvi	 i	transformació	social,	ens	
comprometem	a	fer	del	nostre	alumnat	persones	crítiques,	com-
promeses	i	emocionalment	fortes.
Volem	que	els	valors	i	els	projectes	iniciats	a	infantil	i	primària	tin-
guin	continuïtat	a	secundària.	Amb	una	visió	integral	de	l’educació,	
vetllem	 per	 l’educació	 emocional,	 pels	 aprenentatges	 significa-
tius,	per	una	perspectiva	globalitzadora	de	 l’aprenentatge	 i	do-
nant	una	especial	atenció	a	les	necessitats	de	tot	l’alumnat.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil,	primària	i	secundària

 HORARI.	

Infantil	i	primària:	de	8.45	a	12.15	h	
i	de	14.45	a	16.15	h
Secundària:	de	8.30	a	14.30	h,	i	de	15.30	
a	17.30	h	(dilluns,	dimarts	i	dijous).
Acollida	matinal	7.45	h;	tarda,	fins	les	18	h.	
Activitats	extraescolars,	16.15	a	18	h	(in-
fantil	i	primària),	de	16	a	19	h	(secundària).
(Alguns	horaris	pendents	d’aprovació)

 “Institut-Escola Catalunya, .....
 allà on tothom és benvingut!” ....

ESCOLES PÚBLIQUES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
I INSTITUT-ESCOLA

> Institut-Escola Catalunya

> Ciutat d’Alba

> Collserola

> Gerbert d’Orlhac

> Jaume Ferran i Clua

> Joan Maragall

> La Floresta

> La Mirada

> L’Olivera

> Pi d’en Xandri

> Pins del Vallès

> Turó de Can Mates
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Escola 
COLLSEROLA 

Plaça	Abat	Donadeu,	7.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	8478			a8041234@xtec.cat
www.escolacollserola.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

L’escola	és	un	espai	privilegiat	per	al	creixement	personal	i	
social.	“Som	diversos	i	som	únics”.	Situem	l’infant	en	el	cen-
tre	de	l’aprenentatge,	respectant	els	temps	i	els	processos	
de	 cadascú.	 Ens	 acompanyen	 uns	 espais	 de	 recerca	 pen-
sats	 per	 a	 la	 comprensió	 del	 món,	 oberts,	 provocadors...	
que	permeten	a	l’infant	sentir-se	encuriosit	per	descobrir	i	
investigar	noves	propostes	d’aprenentatge.	

Comptem	amb	uns	professionals	entusiasmats,	amb	un	ob-
jectiu	comú:	aconseguir	que	els	nostres	 infants	aprenguin	
i	evolucionin	activament	des	de	la	felicitat,	la	creativitat	i	el	
pensament	reflexiu.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	16.30	h
Acollida	matinal,	de	7.45	a	9	h
Activitats	extraescolars,	de	16.30	a	18	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Joaquima	Pla	i	Farreras
Institut	Leonardo	da	Vinci

“L’escola, un espai d’aprenentatge ..... 
on l’infant pugui desenvolupar ..... 

totes les seves potencialitats” .....

 “Una escola jove, pública i 
 que treballa per construir 
 significats a partir de 
 l’interès de l’infant”

Escola 
CIUTAT D’ALBA 

C/	Pere	Ferrer,	5.			08195	Sant	Cugat	del	Vallès
93	576	4033				a8064118@xtec.cat
www.escolaciutatdalba.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

L’escola	Ciutat	d’Alba	és	una	escola	pública	jove,	laica	i	cata-
lana,	que	centra	el	procés	d’ensenyament	i	aprenentatge	en	
l’infant	i	en	les	seves	necessitats.		

Som	una	escola	compromesa	amb	l’entorn,	que	es	plante-
ja	l’aprenentatge	dels	valors	democràtics	i	humans	a	partir	
de	l’experiència	i	que	entén	l’educació	com	una	construcció	
compartida,	a	partir	de	la	confiança,	exploració,	afectivitat	i	
comunicació.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8.45	a	16.30	h
Acollida	matinal,	de	7.45	a	8.45	h
Acollida	de	tarda,	de	16.30	a	18	h
Activitats	extraescolars,	de	16.45	a	18	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Arnau	Cadell
Institut	Leonardo	da	Vinci

14
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Escola 
JAUME 
FERRAN I CLUA 

C/	Brollador,	5.			Valldoreix,	08197	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	6662	/	93	589	6663				ceipferranclua@xtec.cat				
www.agora.xtec.cat/escolajaumeferraniclua/

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	una	escola	pública,	catalana	i	arrelada	al	medi.	Ens	pro-
posem	aprendre	a	ser,	a	conèixer,	a	fer	i	a	conviure	fomentant	
l’autoestima,	 la	cooperació	 i	 la	 tolerància.	Apostem	pel	com-
promís,	 el	 respecte	 i	 el	 treball	 conjunt	 de	 tota	 la	 comunitat	
educativa.
Incorporem	la	llengua	anglesa	en	l’àrea	d’educació	artística	amb	
el	projecte	“Visual	Arts	&	Music”.	Potenciem	el	plurilingüisme.
Prioritzem	el	desdoblament	del	grup	classe	i	la	codocència.
Partim	de	la	singularitat	de	cadascú	per	arribar	a	realitzar	un	
bon	treball	cooperatiu.
Fomentem	els	valors,	l’educació	emocional	i	la	gestió	i	resolució	
de	conflictes	dins	del	nostre	pla	d’acció	tutorial.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	16.30	h
Acollida	matinal,	de	7.45	a	9	h
Activitats	extraescolars,	de	16.30	a	18	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Arnau	Cadell
Institut	Leonardo	da	Vinci

“Caminem cap al futur .....
amb l’aval de l’experiència” .....

 “Compromesos amb el present, 
 il·lusionats amb el futur”

Escola 
GERBERT 
D’ORLHAC 

C/	J.	V.	Foix,	34.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	583	6713	/	93	589	5381			a8059871@xtec.cat
	agora.xtec.cat/ceip-gerbert-d-orlhac

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	una	escola	acollidora	i	oberta	a	tota	la	comunitat	edu-
cativa	que	potencia	l’educació	integral	de	l’infant	en	valors,	
emocions,	capacitats	i	competències.
Utilitzem	 diferents	 metodologies	 tenint	 en	 compte	 les	
intel·ligències	múltiples,	el	treball	cooperatiu,	l’aprenentatge	
basat	en	jocs	(ABJ	racons),	els	projectes,	els	ambients,	les	
matemàtiques	manipulatives	(Innovamat)…
Projectes:	 Música	 en	 conjunt	 on	 l’alumnat	 de	 3r	 a	 6è	 fa	
pràctica	amb	violoncels	o	pianos,	#aquíproubullying,	lectu-
ra	diària	en	tres	llengües,	educació	física	en	anglès,	tallers	
intercicle,	 converses	 interculturals	 amb	 les	 famílies,	 l’hort	
com	a	espai	d’aprenentatge,	ús	pedagògic	de	pantalles	tàc-
tils	 i	 tauletes,	apps	(Aprenentatge	 i	Serveis),	diversos	(Pa-
drins,	Matematiquem...).

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	16.30	h
Acollida	matinal,	de	7.45	a	9	h
Activitats	extraescolars,	de	16.30	a	18	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Joaquima	Pla	i	Farreras
Institut	Leonardo	da	Vinci

16



19

Escola 
LA FLORESTA 

Camí	Can	Pagan,	s/n.	La	Floresta,		08198	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	8677			info@escolafloresta.com
www.escolafloresta.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

A	 l’Escola	 La	 Floresta	 volem	 acompanyar	 el	 creixement	
dels	 nens	 i	 nenes	 des	 de	 la	 vessant	 emocional,	 social	 i	
competencial.	El	nostre	repte	és	formar	persones	capaces	
d’interactuar	amb	el	món	actual,	desenvolupant	 les	capa-
citats	tant	intel·lectuals	com	físiques,	afectives,	artístiques	
i	 creatives,	 de	 relació	 i	 comunicació.	 Per	 fer-ho,	 entenem	
l’escola	 com	 una	 comunitat	 educativa	 vinculada	 al	 barri,	
on	cadascun	dels	sectors	(infants,	mestres	i	famílies)	té	un	
paper	 fonamental	 per	 poder	 assolir	 els	 objectius	 que	 ens	
proposem.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8.45	a	16.15	h
Acollida	matinal,	de	7.45	a	8.45	h
Extraescolars,	de	12.15	a	14.45	h	i	
de	dilluns	a	dijous,	de	16.15	a	17.45	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Arnau	Cadell
Institut	Leonardo	da	Vinci

“Considerem indispensable.....
que l’alumnat se senti bé,.....

 estimulat, inclòs i estimat”.....

 “Acollidora, activa i propera,
 on els nens i nenes són el 
 centre d’atenció”

Escola 
JOAN MARAGALL 

Pg/	de	la	Creu,	1-5.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	8586				a8038260@xtec.cat
www.escolajoanmaragall.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	una	escola	de	barri	i	de	proximitat	amb	una	bona	rela-
ció	entre	els	membres	de	la	comunitat	educativa.	Els	infants	
de	l’escola	són	el	centre	d’atenció	del	nostre	treball	pedagò-
gic,	metodològic	 i	organitzatiu.	Gràcies	als	desdoblaments	
de	grups	i	la	docència	compartida,	podem	oferir	una	atenció	
més	individualitzada.	La	nostra	visió	és	integral	i	integrado-
ra	en	tots	els	àmbits.	Pretén	formar	nens	i	nenes	autònoms	
i	responsables,	que	tinguin	il·lusió	per	aprendre	i	que	se	sen-
tin	orgullosos	d’ells	mateixos.
Ens	 basem	 en	 l’aprenentatge	 significatiu	 i	 funcional	 que	
afavoreix	 la	motivació,	 la	participació,	el	 treball	en	grup,	 la	
reflexió,	el	diàleg	i	el	sentit	crític.	Combinem	el	treball	siste-
màtic	amb	el	treball	per	projectes,	així	com	una	metodolo-
gia	basada	en	el	treball	cooperatiu.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	matí	de	9	a	12.30	h,
tarda	de	15	a	16.30	h
Activitats	extraescolars,	
dilluns	a	divendres	de	16.30	a	18	h	

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Angeleta	Ferrer
Institut	Leonardo	da	Vinci

18
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Escola 
L’OLIVERA 

Pg/	Mare	de	la	font,	2-10.			08174	Volpelleres,	Sant	Cugat	del	Vallès	
93	674	2726			a8062641@xtec.cat
agora.xtec.cat/escola-olivera-santcugat

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	una	escola	inclusiva,	tecnològica,	científica,	oberta	i	parti-
cipativa.	Treballem	a	partir	d’una	metodologia	activa,	dinàmica	i	
pràctica.	Les	aules	i	els	espais	comuns	de	l’escola	es	dissenyen	
i	organitzen	mitjançant	diferents	ambients	d’aprenentatge	que	
busquen	fomentar	l’autonomia	dels	infants,	sent	subjectes	ac-
tius	i	participants	en	el	seu	propi	procés.	
Educar	 és	 ajudar	 l’infant	 per	 tal	 que	 adquireixi	 unes	 compe-
tències	 que	 li	 permetin	 aprendre	 a	 aprendre	 en	 qualsevol	 si-
tuació	al	 llarg	de	 la	vida,	 tenint	en	compte	els	següents	eixos	
d’aprenentatge	següents:	protagonisme,	globalitat	i	comunitat.	
Potenciem	 espais	 on	 formular-se	 bones	 preguntes	 i	 oferim	
temps	per	respondre-les,	per	tal	de	desenvolupar	el	pensament	
crític,	la	creativitat	i	l’actitud	proactiva	per	aprendre,	que	haurà	
de	perdurar	al	llarg	de	tota	la	seva	vida.	Treballem	en	xarxa	amb	
tota	la	comunitat	educativa	motivada	i	implicada.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	16.30	h	
Acollida	matinal,	de	7.45	a	9	h
Activitats	extraescolars,	de	16.30	a	18	h	

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Angeleta	Ferrer
Institut	Leonardo	da	Vinci

“Cal tota una tribu ..... 
per educar un infant” .....

 “Som una escola oberta, 
 inclusiva i propera 
 a les famílies”

Escola 
LA MIRADA 

Av/	de	la	Clota,	3			08174	Sant	Cugat	del	Vallès				93	707	6770
a8075268@xtec.cat					agora.xtec.cat/esc-lamirada-santcugat/

 PROJECTE EDUCATIU. 

La	 nostra	 escola	 va	 néixer	 el	 setembre	 de	 2016.	 Som	 una	
escola	 amb	 una	 mirada	 competencial,	 globalitzadora	 i	 in-
clusiva	 que	 treballa	 utilitzant	 diferents	 metodologies:	 es-
pais	d’aprenentatge,	projectes	i	tallers,	totes	elles	tenint	en	
compte	la	teoria	de	les	intel·ligències	múltiples.	Sempre	en	
un	entorn	confortable,	atractiu	i	motivador	i	respectant	els	
diferents	ritmes	d’aprenentatge	dels	infants.	
Una	 escola	 oberta	 i	 propera	 a	 les	 famílies	 amb	 un	 equip	
humà	implicat.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària
(Curs	20-21	fins	a	2n)	

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	
de	9h	a	12:30	h	i	de	15h	a	16:30	h
Acollida	matinal,	de	7:45h	a	9	h
Activitats	extraescolars,	
de	16.30	a	18	h

20
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Escola 
PINS DEL VALLÈS 

Av/	Volpelleres,	51.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	7812				a8026026@xtec.cat
www.pinsdelvalles.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

Acompanyem	als	infants	en	el	desenvolupament	de	les	com-
petències	per	la	vida,	amb	una	mirada	inclusiva,	estimulant	
la	implicació	i	la	participació	activa,	a	través	d’una	metodo-
logia	basada	en	el	treball	cooperatiu,	en	els	aprenentatges	
funcionals	i	significatius	i	en	els	espais,	on	l’alumnat	sigui	el	
protagonista	i	conductor	de	les	pròpies	experiències.
L’objectiu	és	que	nens	i	nenes	aprenguin	a	conèixer,	a	fer,	a	
conviure	 i	a	ser,	on	el	desenvolupament	 integral	de	 la	per-
sona	sigui	l’eix	vertebrador	de	les	diferents	vessants:	física,	
emocional,	cognitiva	i	social.	Entenem	l’escola	com	una	co-
munitat	 educativa,	 on	 infants,	 mestres	 i	 famílies	 es	 conju-
guen	per	assolir	les	fites	proposades.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	16.30	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h
Activitats	extraescolars,	de	16.30	a	18	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Angeleta	Ferrer
Institut	Leonardo	da	Vinci

 “Junt@s fem camí!!!”

Escola 
PI D’EN XANDRI 

C/	Santa	Teresa,	61.			8172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	4201				escola-pidenxandri@xtec.cat
www.xtec.cat/escola-pidenxandri

 PROJECTE EDUCATIU. 

Orientem	la	mirada	cap	als	nens	i	nenes	del	segle	XXI.	Ens	
proposem	aconseguir	el	desenvolupament	integral	del	nos-
tre	 alumnat,	 tot	 buscant	 una	 actitud	 constant	 de	 millora	 i	
d’autoregulació	 de	 l’aprenentatge.	Apostem	 per	 un	 model	
educatiu	 competencial	 i	 inclusiu	 que	 formi	 persones	 amb	
capacitat	d’autosuperació,	autònoms,	creatius,	amb	sentit	
crític,	 amb	 habilitats	 socials	 i	 emocionals,	 i	 respectuosos	
amb	el	medi	ambient,	amb	ells	mateixos	i	amb	els	altres.

La	competència	digital	també	està	present	i	forma	part	del	
procés	 d’aprenentatge,	 ja	 que	 entenem	 que	 els	 ajudarà	 al	
ple	desenvolupament	personal	i	social	al	llarg	de	la	seva	vida.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8.45	a	12.15	h	
i	de	15	a	16.30	h
Acollida	matinal,	de	7.45	a	8.45	h
Activitats	extraescolars,	de	16.30	a	18	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Joaquima	Pla	i	Farreras
Institut	Leonardo	da	Vinci
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“L’ensenyament que deixa empremta ..... 
no és el que es fa de cap a cap, ..... 

sinó de cor a cor” .....
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 “Aprenem amb els altres 
 i dels altres”

Escola 
TURÓ DE 
CAN MATES 

C/	Josep	Irla,	50.			08195	Sant	Cugat	del	Vallès
93	590	0203			a8061178@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-turocanmates

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	projecte	educatiu	de	centre	té	com	a	objectiu	principal:
“Afavorir	 una	 educació	 integral	 adreçada	 a	 formar	 persones	
amb	eines	de	treball,	capacitat	expressiva,	un	bagatge	de	conei-
xements,	criteri	propi,	valors	humans	i	compromís	amb	el	món	
que	els	tocarà	viure”.
Aquest	projecte	global	s’articula	entorn	de	cinc	eixos	transver-
sals	que	donaran	suport	i	sentit	a	totes	les	actuacions	del	centre:
-	Educació	emocional	i	valors.
-	Utilització	de	les	TAC.
-	Metodologies	globalitzades.
-	Eix	artístic.	
-	Educació	mediambiental.	

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	
infantil	i	primària

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	a	12.30	h	
i	de	15	a	16.30	h
Acollida	matinal,	de	7.45	a	9	h
Activitats	extraescolars,	de	16.30	a	18	h

 ESCOLA ADSCRITA A.	

Institut	Arnau	Cadell
Institut	Leonardo	da	Vinci
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 La capacitat de Sant Cugat ....
 per implicar tots els agents ....

 educatius del municipi ens ha ....
.valgut el reconeixement ....

 de l’UNICEF com a Ciutat ....
 Amiga de la Infància ....

“
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Institut 
ANGELETA 
FERRER I SENSAT

C/	Granollers,	43.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	3882				a8046670@xtec.cat
www.insangeletaferrer.com			www.instagram.com/insangeleta/
www.facebook.com/insangeleta					twitter.com/INSangeleta

 PROJECTE EDUCATIU. 

Ens	distingeix	el	foment	d’aprenentatges	significatius	i	trans-
versals;	la	formació	integral	i	orientadora	de	l’alumnat	en	la	
diversitat	 d’intel·ligències;	 la	 implicació	 d’alumnat,	 profes-
sorat	i	famílies;	el	foment	de	la	responsabilitat	i	l’autonomia	
de	 l’alumnat;	 l’educació	 en	 els	 valors	 característics	 d’una	
societat	 plural	 i	 la	 integració	 en	 la	 nostra	 ciutat.	 El	 nostre	
institut	té	l’objectiu	d’aprofitar	al	màxim	el	seu	capital	humà	
per	esdevenir	un	centre	on	els	professionals	siguin	persones	
al	servei	de	les	persones.	
El	nostre	propòsit,	que	anem	construint	dia	a	dia,	és	el	de	
donar	eines	perquè	el	nostre	alumnat	pugui	encarar	el	demà	
ple	d’il·lusió	i	amb	un	desenvolupament	holístic.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerats	de	ciències	i	tecnologia	
>Batxillerats	d’humanitats	i	ciències	socials
>Batxillerat	d’arts	plàstiques	i	disseny
>Batxillerat	d’arts	escèniques
>Batxibac:	doble	titulació	de	batxillerat/			
			Baccalauréat

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8	a	14.30	h
Activitats	extraescolars,	de	15.30	a	17	h

 ESCOLES DE PRIMÀRIA ADSCRITES.	

Escola	Joan	Maragall,	L’Olivera,	
Pins	del	Vallès

“Acompanyem l’alumnat en .....
 la seva diversitat cap a  .....

 un futur transformador” .....

INSTITUTS PÚBLICS DE SECUNDÀRIA

> Angeleta Ferrer i Sensat

> Arnau Cadell

> Centre d’Alt Rendiment
 Esportiu (CAR)

> Joaquima Pla 
 i Farreras

> Leonardo da Vinci

> Institut d’FP
 Sant Cugat
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Institut 
CENTRE D’ALT 
RENDIMENT (CAR) 

Av/	Alcalde	Barnils,	3-5.			08174	Sant	Cugat	del	Vallès
93	675	3950					iescar@ies.car.edu
www.ies.car.edu

 PROJECTE EDUCATIU. 

Els	 estudis	 d’ESO	 i	 batxillerat	 estan	 orientats	 als	 alumnes	
que	gaudeixen	de	beques	esportives	per	entrenar	al	CAR.

Els	 cicles	 formatius	 d’activitats	 fisicoesportives	 van	 orien-
tats	 a	 qualsevol	 estudiant	 que	 vol	 obtenir	 una	 qualificació	
professional	per	desenvolupar	activitats	físiques	i	esportives.

Els	estudis	de	règim	especial	d’esports	es	fan	en	col·laboració	
amb	 les	 federacions	 esportives	 i	 estan	 oberts	 a	 qualsevol	
persona	que	vol	obtenir	la	titulació	necessària	per	exercir	de	
tècnic	esportiu.	

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerats	
>Cicles	formatius	de	grau	mitjà	de	
			conducció	d’activitats	fisicoesportives			
			en	el	medi	natural
>Cicle	formatiu	de	grau	superior	d’En-
		senyament	i	animació	socioesportiva
>Cicle	formatiu	de	grau	superior	de	Condi-
		cionament	físic.
>Ensenyaments	esportius	de	règim	espe-
		cial	en	les	modalitats:	futbol,	futbol	sala,
			excursionisme,	muntanya	mitjana,	des-
			cens	de	barrancs,	esquí	alpí,	surf	de	neu.

 HORARI.	

De	8	a	22	h	en	funció	del	tipus	d’estudi.

 “L’ensenyament a .....
 ritme d’entrenament” .....

 “Un espai d’aprenentatge actiu,
 participatiu i respectuós 
 on créixer com a persones”

Institut 
ARNAU CADELL 

Av/	Villadelprat,	91-93.		Valldoreix,	08197	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	7266				iesarnaucadell@xtec.cat
www.institutarnaucadell.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

Els	trets	d’identitat	que	ens	defineixen	són	els	següents:	
Escola	inclusiva	i	de	qualitat:	l’alumnat	és	el	centre	del	pro-
cés	i	vetllem	pel	seu	èxit,	respectant	les	particularitats	i	dife-
rents	ritmes	d’aprenentatge.

Escola	catalana	i	plural:	el	català	és	la	nostra	llengua	habi-
tual	 en	 els	 processos	 d’ensenyament	 i	 comunicació,	 i	 on	
l’aprenentatge	 i	activitats	en	altres	 llengües	tenen	una	es-
pecial	importància.

Escola	 participativa:	 la	 col·laboració	 dels	 diferents	 sectors	
educatius	i	de	l’entorn	serveix	per	millorar	els	resultats,	tre-
ballant	aspectes	com	la	sostenibilitat,	la	salut,	la	mediació,	
la	coeducació,	les	noves	tecnologies,	etc.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerats	de	ciències	i	tecnologia,	
			i	humanitats	i	ciències	socials	

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8	a	14.30	h
Activitats	extraescolars,	de	15.30	a	17.30	h	

 ESCOLES DE PRIMÀRIA ADSCRITES.	

Escola	Ciutat	d’Alba
Escola	Jaume	Ferran	i	Clua
Escola	La	Floresta
Escola	Turó	de	Can	Mates
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Institut 
LEONARDO 
DA VINCI 

C/	d’Alfons	d’Aragó,	20			08174	Sant	Cugat	del	Vallès	(estació	de	Volpelleres)
93	887	6260				correu@insleonardo.cat					agora.xtec.cat/insleonardo

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	nostre	projecte	educatiu	es	basa	en	els	principis	humanis-
tes	 d’obertura	 al	 món;	 estímul	 de	 la	 creativitat	 i	 de	 l’esperit	
crític,	així	com	el	foment	de	la	curiositat	i	la	descoberta	de	les	
inquietuds	 que	 fomenten	 l’aprenentatge	 competencial.	 Pro-
posem	 un	 sistema	 que	 combina	 la	 formació	 acadèmica	 i	 el	
treball	interdisciplinari	de	tipus	pràctic,	basat	en	itineraris	de	
treball	globalitzat.
Tenim	 especial	 cura	 en	 la	 motivació,	 l’adquisició	 de	 l’hàbit	
d’estudi	i	la	capacitat	de	superació.	Estem	compromesos	amb	
la	cultura	i	la	llengua	catalanes.	Fomentem	la	responsabilitat,	
la	solidaritat,	 la	 igualtat	de	gènere	 i	 la	sostenibilitat	a	 través	
de	propostes	on	s’apliquen	els	principis	democràtics	i	cívics	
per	a	 la	formació	d’una	ciutadania	compromesa.	Promovem	
el	diàleg	i	la	mediació	davant	de	qualsevol	dificultat	o	conflic-
te.	Potenciem	l’autosuperació	i	la	cultura	de	l’esforç.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)	
>Batxillerats	de	ciències	i	tecnologia,	
			i	humanitats	i	ciències	socials

 HORARI.	

De	8	a	14.30	h

 ESCOLES DE PRIMÀRIA ADSCRITES.	

Escola	Ciutat	d’Alba,	Collserola,	Gerbert	
d’Orlhac,	Jaume	Ferran	i	Clua,	Joan	Maragall,	
La	Floresta,	L’Olivera,	Pi	d’en	Xandri,	Pins	
del	Vallès,	Turó	de	Can	Mates

 “Volem acompanyar .....  
 l’alumnat en el procés ..... 

  d’aprenentatge.” .....

 “Imagina, creix, estima, crea, aprèn...”

Institut 
JOAQUIMA 
PLA I FARRERAS 

Av/	Ragull,	45-49.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	587	9439				a8054873@xtec.cat
www.plafarreras.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

A	l’Institut	Joaquima	Pla	i	Farreras	treballem	perquè	els	nois	
i	 les	 noies	 adquireixin	 les	 eines	 necessàries	 per	 entendre	
el	món	i	esdevinguin	persones	capaces	d’intervenir	activa-
ment	en	una	societat	plural,	diversa	i	en	canvi	continu	que	
ens	ha	tocat	viure.	Això	implica	ensenyar	per	aprendre	i	ca-
pacitar	per	aprendre	al	llarg	de	tota	la	vida.
Treballem	per	a	una	formació	integrada	de	qualitat	en	conei-
xements	i	també	en	valors.	La	nostra	formació	està	oberta	
a	les	innovacions	i	requeriments	de	la	comunitat,	tenint	en	
compte	la	diversitat	de	realitats.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerats	(ciències	i	tecnologia,	
humanitats	i	ciències	socials,	i	
projecte	propi	batxillerat	orientat	a	
cicles	formatius	de	grau	superior)

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8	a	14.30	h
Activitats	extraescolars,	de	dilluns	a	
dijous,	de	15.30	a	17.30	h

 ESCOLES DE PRIMÀRIA ADSCRITES.	

Escola	Collserola,	Escola	Gerbert	d’Orlhac
Escola	Pi	d’en	Xandri
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 “Formem bons professionals 
 per al món laboral”

Institut d’FP
SANT CUGAT 

Ctra/	Sant	Cugat-Rubí,	107.			08174	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	6708				correu@insfpsantcugat.cat
www.insfpsantcugat.cat/

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	un	institut	públic	de	Sant	Cugat	del	Vallès	que	impar-
teix	cicles	formatius,	amb	la	finalitat	de	potenciar	el	desen-
volupament	personal	de	l’alumnat	i	contribuir	a	l’adquisició	
de	 les	 competències	 professionals	 de	 cada	 especialitat.	
Tots	 els	 nostres	 cicles	 formatius	 segueixen	 un	 currículum	
en	modalitat	DUAL	amb	la	col·laboració	d’empreses	de	Sant	
Cugat	del	Vallès	i	les	poblacions	veïnes.
És	voluntat	del	centre	oferir	una	formació	integral	capaç	de	
formar	 professionals	 ben	 qualificats,	 afavorint	 la	 seva	 im-
mersió	i	promoció	laboral.	
A	més,	treballem	per	la	qualitat	i	millora	contínua	de	la	ges-
tió	educativa,	de	 la	relació	amb	 l’entorn	social,	econòmic	 i	
tecnològic	i	del	tracte	humà	amb	els	alumnes,	famílies,	em-
preses	i	institucions	lligades	al	món	educatiu	i	productiu.

 OFERTA FORMATIVA. 

Cicles	formatius	de	formació	professional	
Tots	es	fan	en	DUAL
>	Cicles	de	grau	mitjà:	Gestió	
administrativa,	Activitats	comercials,	
Instal·lacions	de	telecomunicacions,	
Atenció	a	persones	en	situació	de	
dependència,	Cuina	i	gastronomia

>Cicles	de	grau	superior:	Administració	
i	finances,	Educació	infantil,	Sistemes	de	
telecomunicacions	i	informàtics

 HORARI.	

De	8	a	14.30	h	tots	els	dies.
Dilluns,	dimarts	i	dimecres,	
de	15.30	a	21.25	h

32

Una quarta part dels santcugatencs ....
 és estudiant. Aquesta dada ens situa ....

 percentualment com a primera ciutat ....
de Catalunya en nombre d’escolars ....
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CONSERVATORI 
MUNICIPAL DE MÚSICA 
DE SANT CUGAT

Plaça	Victòria	dels	Àngels,	2.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	0551			a8040643@xtec.cat
www.conservatorisantcugat.blogspot.com.es

 PROJECTE EDUCATIU. 

Conservatori	de	Sant	Cugat	-	Escola	de	Música	Victòria	dels	
Àngels	és	un	centre	que	té	l’objectiu	de	garantir	la	formació	
i	la	preparació	de	les	persones	que	vulguin	fer	de	la	música	
un	bé	cultural	d’ús	i	també	d’aquelles	que	vulguin	començar	
a	traçar	un	camí	cap	a	la	professionalització.

El	 projecte	 curricular	 del	 Conservatori	 es	 construeix	 fo-
namentalment	 sobre	 l’aprenentatge	 de	 les	 especialitats	
instrumentals	dins	de	la	música	clàssica	i	contemporània.		
El	 projecte	 educatiu	 i	 musical	 de	 l’escola	 acull	 alumnat	 a	
partir	de	4	anys	i	també	adults.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Grau	professional	de	Música.	
>Especialitats	instrumentals:		
			percussió,	flauta	de	bec,	flauta		
			travessera,	oboè,	clarinet,	saxo,	
			fagot,	trompa,	trompeta,	trombó,	
			fiscorn,	violí,	viola,	violoncel,	
			contrabaix,	piano,	guitarra	i	cant.	

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	22	h

 “Som un centre dinàmic i innovador ....
 que vetlla pel creixement de les ....

 persones a través de la música” .....

CENTRES MUNICIPALS D’ENSENYAMENTS ARTÍSTICS

> Conservatori Municipal 
 de Música de Sant Cugat

> Escola d’Art i Disseny 
 de Sant Cugat
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 “Escola #dinàmica #inclusiva 
 #oberta #professional #propera  
 #compromís docent”

EAD SANT CUGAT,
ESCOLA D’ART I 
DISSENY 

Av/	Gràcia,	50.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	1310			info@escoladart.com	
www.escoladart.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

L’EAD	 Sant	 Cugat	 ofereix	 diferents	 itineraris	 formatius	 au-
toritzats	 pel	 Departament	 d’Educació.	 L’autonomia	 peda-
gògica	i	el	treball	en	equip	permeten	desenvolupar	mesures	
flexibles	adaptades	a	les	demandes	de	l’alumnat.	El	cicle	de	
grau	mitja	introdueix	l’alumnat	en	l’àmbit	de	la	comunicació	
gràfica	i	el	disseny	i	facilita	l’accés	al	grau	superior	amb	la
formació	 a	 les	 proves	 d’accés.	 Els	 cicles	 de	 grau	 superior	
s’especialitzen	 en	 il·lustració,	 animació,	 gràfica	 impresa	 i	
gràfica	interactiva	en	dos	anys,	amb	l’opció	a	un	itinerari	més	
llarg	 que	 permet	 aconseguir	 dues	 titulacions	 en	 tres	 anys	
(2x3)	i	un	quadrimestre	d’estudis	o	pràctiques	a	l’estranger	
(Erasmus+).	D’aquesta	manera	s’obtenen	180	crèdits	ECTS	
(Sistema	Europeu	de	Transferència	de	Crèdits).

 OFERTA FORMATIVA. 

>Ensenyaments	d’Arts	Plàstiques	i	
Disseny	/	Família	de	la	Comunicació	
Gràfica	i	Audiovisual

>Cicle	Formatiu	de	grau	mitjà:		
			-Assistència	al	Producte	Gràfic	Imprès
>Cicle	Formatiu	de	Grau	Superior:			
			-Il·lustració,	Animació,	Gràfica	
			Impresa	i	Gràfica	Interactiva

 HORARI.	

Cicle	mitjà,	de	8.30	a	14.30	h
Cicles	superiors,	de	15.30	a	21.30	h
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 Impulsem la innovació ....
 educativa com a línia ....

 estratègica per promoure ....
 el canvi de metodologies ....

 d’aprenentatge en el marc ....
d’una escola avançada ....

“
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ÀGORA PATUFET 
INFANT SCHOOL

C/	Sant	Jordi,	22.		08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	8485			info@agorapatufet.edu.es
www.agorapatufet.es

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	i	segon	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	5	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17.30	h	
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h	
Acollida	de	tarda,	de	17.30	a	19	h

 “El somriure d’avui ..... 
 és l’èxit del demà!” .....

ESCOLES BRESSOL PRIVADES

> Àgora Patufet Infant School

> Àgora Pipo Infant School

> De Zero a Tres

> Guixota

> Happy Way 

> L’Alba

> Les Tortugues

> Les Tortuguetes

> Little Ducky

> Magnòlia

> Mainada

> Mirasolet

> Nemomarlin

> Petit Milú

> Quitxalla

> Sol Solet Sant Cugat

> Somriures de Sant Cugat

 PROJECTE EDUCATIU. 

Àgora	Patufet	Infant	School	és	una	escola	infantil	per	a	nens	
de	 0	 a	 5	 anys	 situada	 al	 centre	 de	 Sant	 Cugat,	 que	 forma	
part	 del	 prestigiós	 Àgora	 Sant	 Cugat	 International	 School,	
en	el	top	10	de	millors	escoles	d’Espanya.		
Fundada	el	1972,	la	seva	línia	metodològica	és	activa,	creati-
va,	participativa	i	vivencial,	basant-se	en	l’educació	emocio-
nal,	els	hàbits,	l’autoestima	i	en	el	fet	que	els	nens	se	sentin	
estimats	 i	valorats.	L’ús	de	 les	noves	tecnologies	 i	 la	 intro-
ducció	 de	 l’anglès	 a	 partir	 dels	 quatre	 mesos	 i	 fins	 als	 sis	
anys	fan	que	els	nostres	alumnes	gaudeixin	d’un	aprenen-
tatge	pioner	i	individualitzat	segons	les	seves	necessitats.



41

Llar d’infants 
DE ZERO A TRES 

C/	del	Monestir,	9.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	590	7597	/	675	723	414
llardinfants@d0a3.com			www.d0a3.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

L’objectiu	del	centre	és	la	felicitat	dels	nostres	infants	esti-
mulant	 el	 desenvolupament	 de	 totes	 les	 seves	 capacitats,	
tant	afectives	com	intel·lectuals,	socials	i	físiques.

Afavorim	l’autonomia	a	través	de	les	vivències	i	experimen-
tacions.	La	nostra	línia	pedagògica	és	principalment	mani-
pulativa	i	experimental.	L’acció	de	l’infant	és	sensoriomotriu	
amb	 un	 vessant	 emocional	 i	 intel·lectual,	 present	 en	 totes	
les	activitats.	El	treball	en	l’experimentació	i	manipulació	el	
fem	mitjançant	el	joc	heurístic,	el	qual	ens	dona	eines	sufi-
cients	per	treballar	els	continguts	en	els	diferents	llenguat-
ges:	matemàtic,	verbal,	plàstic	i	musical.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	7.30	a	19	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h	
Activitats	extraescolars,	de	17	a	19	h

 “Oferim dedicació vocacional..... 
 per l’educació i la felicitat.....

 en un marc de responsabilitat......
 i proximitat” .....

ÀGORA PIPO 
INFANT SCHOOL  

C/	Estapé,	90.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	675	2854	/	618	068	122			info@agorapipo.es
www.agorapipo.es

 PROJECTE EDUCATIU. 

Àgora	Pipo	 Infant	School	és	una	escola	 infantil	 fundada	el	
1988	per	a	nens	de	0	a	2	anys,	situada	a	la	zona	de	Volpe-
lleres	de	Sant	Cugat	de	Vallès.	És	una	escola	adaptada	a	les	
necessitats	dels	nostres	petits	alumnes,	en	un	entorn	propi-
ci	perquè	cada	nen	sigui	protagonista	del	seu	propi	aprenen-
tatge.	 Posa	 especial	 atenció	 en	 el	 desenvolupament	 emo-
cional	i	psicomotor,	l’estimulació	musical,	l’experimentació	i	
la	iniciació	a	la	llengua	anglesa.	Tal	com	Agora	Patufet	Infant	
School,	 l’escola	 funciona	 sota	 la	 mateixa	 direcció	 d’Àgora	
Sant	 Cugat	 International	 School	 i	 els	 seus	 alumnes	 tenen	
condicions	especials	per	a	la	seva	continuïtat	d’estudis	en
aquest	prestigiós	centre.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	6	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h	
Acollida	de	tarda,	de	17	a	19	h

40

 “L’escola infantil on els nens 
 són els protagonistes!” 
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Llar d’infants 
GUIXOTA 

C/	Caldes	de	Montbui,	1.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	675	6427	/	671	687	814				info@guixota.com
www.guixota.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

A	 la	 nostra	 llar	 cada	 infant	 és	 únic,	 amb	 capacitat	 de	 per-
cebre	coses,	sensacions	 i	emocions,	d’interpretar-les	 i	co-
municar-les.	El	joc	permet	a	l’infant	situar-se	davant	la	vida	
per	explorar	l’entorn	que	l’envolta	i	explorar-se	a	si	mateix.	
A	Guixota	acompanyem	l’infant	per	ajudar-lo,	encoratjar-lo,	
donar-li	seguretat,	i	mostrar-li	que	som	a	prop	seu,	estimu-
lar-lo	i,	sobretot,	estimar-lo.		

Tenim	un	espai	adient	on	pares	 i	mares	trobareu	el	medi	 i	
les	persones	que	us	ajudaran	en	la	vostra	tasca	educativa,	
potenciant	i	afavorint	el	desenvolupament	integral	dels	vos-
tres	fills.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h
Acollida	de	tarda,	de	17	a	18.30	h

Escola bressol 
HAPPY WAY 

C/	Sant	Esteve.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	676	4078	/	616	842	765				santcugat@escoleshappyway.com
www.escoleshappyway.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

A	Happy	Way	hem	creat	un	projecte	educatiu	únic	i	avançat,	
desenvolupat	pel	seu	equip	de	pedagogues	i	psicopedago-
gues	i	avalat	per	la	Generalitat	de	Catalunya,	que	estimula	
les	 intel·ligències	 múltiples	 de	 l’infant	 des	 del	 primer	 mo-
ment.	A	través	del	joc,	l’experimentació,	la	música	i	l’esport,	
les	seves	educadores	titulades	treballen	les	capacitats	emo-
cionals,	intel·lectuals	i	psicomotrius.	El	projecte	es	comple-
menta	amb	 l’ensenyament	d’hàbits	personals	positius	per	
desenvolupar	la	percepció	que	tenen	d’ells	mateixos,	la	seva	
seguretat,	l’autoestima	i	l’empatia.	L’equip	està	integrat	per	
tutores	d’aula	titulades,	professorat	d’anglès	natiu	i	una	psi-
copedagoga.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	7	a	21	h
Acollida	matinal,	a	les	7	h
Activitats	extraescolars,	17.15	h
Extraescolars	d’anglès,	dissabtes,	
de	9.30	a	13.30	h

“Una escola viva, amb serveis que...... 
 proporcionen una millor conciliació .....

 i un projecte educatiu únic” .....

 “Afavorim el desenvolupament ......
  integral dels infants en un ..... 
  ambient familiar i acollidor” .....
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Jardí d’infants 
L’ALBA 

C/	Carme,	40-42.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	8699			hola@lalba.cat
www.lalba.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

Oferim	un	espai	segur,	adequat	a	 les	necessitats	físiques	 i	
emocionals	dels	 infants,	 i	un	tracte	tranquil,	afectuós	 i	co-
municatiu	que	facilita	el	seu	desenvolupament	integral.

Les	propostes	que	es	 fan	als	nens	 i	a	 les	nenes	potencien	
la	seva	creativitat	i	són	una	experiència	enriquidora	que	els	
dóna	seguretat	per	exercir	la	seva	llibertat	d’acció	en	un	con-
text	i	continent	acollidors,	que	nodreix	la	seva	autoestima.	

La	relació	amb	les	famílies	també	és	fonamental	per	a	una	
bona	criança.	Disposem	de	Servei	d’Assessorament	Psico-
pedagògic.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17.30	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h
Acollida	de	tarda,	de	17.30	a	18.30	h
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Escola bressol 
LES TORTUGUES 

C/	Bergara,	40.		08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	0706				lestortugues.tes@gmail.com
www.lestortuguetes.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Les	Tortugues	fem	camí	amb	Ia	confiança	i	el	suport	de	les	
famílies	envers	el	nostre	projecte	pedagògic,	consolidat	des	
de	 1982.	 On	 els	 infants	 són	 els	 protagonistes	 actius	 dels	
seus	aprenentatges.	On	l’eina	principal	que	utilitzem	per	al	
seu	desenvolupament	és	el	joc,	Ia	interacció	amb	els	com-
panys	i	Ia	relació	intensa	amb	les	famílies.		
On	tot	l’equip	educador	està	implicat	a	aconseguir	un	am-
bient	afectuós,	ric	d’estímuls	i	de	propostes	innovadores.	
La	 immersió	 en	 el	 nostre	 projecte	 “Mima’m	 Música”	 per-
met	oferir	als	nens	i	nenes	Ia	descoberta	dels	sons,	poder	
vivenciar	 les	 diferents	 formes	 de	 comunicació	 i	 incentivar	
l’expressió	dels	propis	sentiments.	

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	8	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	
de	8	a	18	h

 “Benvinguts els infants a. ...  
 l’Escola bressol Les Tortugues”. ... 

  “Créixer i educar a través del joc, 
  la creativitat i l’experimentació” 
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Escola bressol 
LES TORTUGUETES

C/	Villà,	82-84.		08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	0706			lestortugues.tes@gmail.com
www.lestortuguetes.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Oferim	un	espai	acollidor,	de	convivència	amb	altres	nens	i	ne-
nes.	Proposem	activitats	pedagògiques	tenint	en	compte	els	
aspectes	cognitiu,	afectiu	i	social,	psicomotriu	i	comunica-
tiu	de	l’infant.	Afavorim	el	joc	com	a	mitjà	d’experimentació	
i	 descoberta,	 proporcionant	 recursos	 tant	 materials	 com	
d’espai	per	permetre	el	desenvolupament	integral	de	les	se-
ves	capacitats.	

Pretenem	estimular	en	l’infant	el	contacte	i	les	vivències	en-
riquidores	del	seu	entorn	natural,	social	i	cultural.	Tenim	una	
horta	de	cultiu	i	un	circuit	d’activitats	a	l’aire	lliure.	

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,
de	6	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h
Acollida	de	tarda,	de	17	a	18	h
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Escola infantil 
LITTLE DUCKY 

C/	Joan	XXIII,	31.		08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	1704	/	620	582	251		escolainfantil@littleducky.com
www.littleducky.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Little	 Ducky	 és	 una	 escola	 infantil	 projectada	 en	 la	 im-
mersió	 en	 l’anglès,	 present	 durant	 tot	 el	 dia.	 El	 nostre	 ob-
jectiu	és	vetllar	 i	 fomentar	el	desenvolupament	del	nen	en	
tots	 els	 àmbits:	 emocionals,	 socials,	 intel·lectuals	 i	 psico-
motors.	 La	 nostra	 metodologia,	 basada	 en	 projectes,	 ta-
llers	d’experimentació	 i	descobriment	 i	en	el	 joc,	afavoreix	
l’interès	 de	 l’infant	 per	 aprendre.	 Dins	 d’un	 ambient	 afec-
tuós	 i	 tranquil,	 l’escola	 fomenta	 la	 socialització	 del	 nen	 i	 li	
aporta	tots	els	estris	necessaris	per	satisfer	les	seves	curio-
sitats	i	descobrir	el	seu	entorn	més	immediat.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	
de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h
Acollida	de	tarda,	de	17	a	18.30	h

 “Escola infantil, petita i familiar, .....
 amb immersió en anglès” .....

  “Infants i natura, tot un món  
  de sensacions per créixer!” 
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Llar d’infants 
MAGNÒLIA 

C/	Valldoreix,	18.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	583	0890	/	687	237	018			santcugat@escolamagnolia.com			
www.escolamagnolia.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Jugar	 amb	 la	 imaginació,	 viure	 amb	 un	 somriure,	 pensar	
amb	el	cos,	parlar	amb	les	emocions	i	créixer	convivint,	es-
devenen	els	cinc	pilars	del	Magnòlia,	una	llar	d’infants	activa,	
participativa	i	oberta	on	el	nen	és	el	principal	protagonista.
El	nostre	projecte	es	caracteritza	per	una	immersió	anglesa	
i	per	un	model	pedagògic	innovador	relacionat	amb	el	pen-
sament	 visible,	 les	 intel·ligències	 múltiples	 i	 l’estimulació	
primerenca.
Tot	envoltat	d’un	equip	de	mestres	innovadores,	il·lusionades	
i	formades	per	fer	de	l’educació	un	repte	millor	cada	dia	i	on	
la	implicació	de	les	famílies	és	un	dels	pilars	essencials	de	la	
nostra	Llar	d’Infants.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	7	a	9	h
Acollida	de	tarda,	de	17	a	18.30	h
Obert	tot	l’any,	inclòs	l’Agost
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Llar d’infants 
MAINADA 

C/	Castellví,	21-23	/	Sant	Esteve,	36.		08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	8152	/	608	323	284			secretaria@parvularimainada.com
www.parvularimainada.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

La	llar	d’infants	Mainada	és	un	centre	d’educació	infantil	on	
l’objectiu	que	prioritzem	és	 la	part	emocional	dels	 infants,	
respectant	el	seu	ritme	evolutiu	i	necessitats	individuals.

La	 nostra	 proposta	 d’aprenentatge	 es	 basa	 en	 el	 joc,	 el	
descobriment	i	la	manipulació	d’eines	naturals	dels	infants	
que	aprofitarem	per	afavorir	els	aprenentatges	i	els	hàbits	
d’autonomia.	Fem	classes	d’anglès	i	de	música.

El	més	important	és	motivar	els	infants	a	aprendre	amb	gust	
i	permetre’ls	satisfer	la	curiositat	i	experimentar	el	plaer	de	
descobrir	 idees	pròpies.	Tenim	a	disposició	de	 les	 famílies	
un	equip	psicològic	i	pediàtric.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17.30	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h	
Acollida	de	tarda,	de	17.30	a	19	h

 “Benvinguts a l’aventura de ser, .....
 d’aprendre i de compartir” .....

  “Al Magnòlia,    
  acompanyem a créixer 
  educant des del cor.” 
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NEMOMARLIN 
SANT CUGAT

C/	Santa	Maria,	21.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	250	6286	/	628	865	808			santcugat@escuelanemomarlin.com
www.escuelanemomarlin.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Petita	escola	amb	projecte	educatiu	que	combina	el	català,	
castellà	 i	 anglès.	 Aprenentatge	 basat	 en	 l’experimentació	
per	al	desenvolupament	de	les	intel·ligències	múltiples.	

Funcionem	com	una	família	amb	cuina	pròpia,	estem	espe-
cialitzats	en	nutrició	infantil.	Les	aules	estan	equipades	amb	
webcam	perquè	ens	agrada	compartir	el	que	fem	amb	els	
pares.	 Disposem	 de	 servei	 psicopedagògic	 gratuït,	 telepe-
diatria	i	Escola	de	Pares.	Obert	tot	l’any,	només	tanquem	els	
festius.	Horaris	flexibles	per	 facilitar	 la	conciliació	 laboral	 i	
familiar.	

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	0	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8	a	20	h
Acollida	matinal,	de	8	a	9.15	h
Activitats	extraescolars,	
de	17.30	a	19.45	h	

Llar d’infants 
MIRASOLET 

C/	Apenins,	5	i		c/	Gomera,	5.			08195	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	4221	/	93	590	7396			mirasolet@mirasolet.com
www.mirasolet.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	 dues	 escoles	 bressol	 situades	 a	 Mira-sol.	 Des	 de	
2004	cuidant,	ensenyant	 i	ajudant	els	més	petits	a	créixer	
en	 un	 entorn	 ple	 d’estímuls.	Amb	 una	 educació	 basada	 en	
l’autoexploració,	experimentació	i	vivències,	intentem	ajudar	
que	els	nens	i	nenes	de	Mirasolet	desenvolupin	la	seva	per-
sonalitat	i	adquireixin	els	hàbits	d’autonomia	i	aprenentatge.

La	 llar	pretén	ensenyar	els	nens	a	conviure	 i	 respectar	els	
seus	 companys	 i	 a	 adquirir	 el	 sentit	 de	 la	 responsabilitat	
dins	d’una	línia	d’estimació,	educació	i	comprensió.
Al	llarg	de	tot	l’any	fem	natació,	música	i	anglès.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17.30	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h
Acollida	de	tarda,	de	17.30	a	18.30	h
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“Som una continuïtat de ..... 
 la família, ens agrada que ..... 

 l’infant se senti segur i feliç” .....
 “Estimar, educar
 i comprendre” 
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Llar d’infants 
QUITXALLA 

Pg/	del	Prat,	25.		Valldoreix,		08197	Sant	Cugat	del	Vallès
93	576	7485	/	616	901	072			info@quitxalla.cat
www.quitxalla.cat

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Horaris	molt	flexibles	i	adaptats	a	les	
necessitats	de	cada	família.
Acollida	matinal,	de	8	a	9	h
Acollida	de	tarda,	de	17	a	18	h

Escola bressol
PETIT MILÚ

C/	Dolors	Bigas,	16,	local	1.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	673	9320				guarderia@petitbressol.com
www.petitbressol.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

La	 nostra	 escola	 ha	 creat	 un	 projecte	 únic	 i	 avançat	 amb	
l’objectiu	de	compartir	amb	les	famílies	el	desenvolupament	
emocional.
És	un		centre	especialitzat	en	l’estimulació	i	les	intel·ligències	
múltiples	 dels	 infants,	 desenvolupant	 els	 cinc	 sentits	 mit-
jançant	música	clàssica,	experimentant	totes	les	habilitats	
i	 activitats	 de	 psicomotricitat	 grossa	 i	 fina,	 concentració	 i	
desenvolupament	del	llenguatge	verbal.
L’equip	docent	està	format	per	tutores	titulades,	professora	
d’anglès,	professora	de	música,	pediatra	i	psicòloga.
També	oferim	un	taller	de	massatge	infantil	per	a	nadons	i	
classes	de	“Yoga	Kids	&	Moms”	(en	anglès).

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil,	
de	4	mesos	a	3	anys

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	
de	7.30	a	18.30h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	8.30h
Acollida	de	tarda,	de	17.30	a	18.30h
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 PROJECTE EDUCATIU. 

La	nostra	escola	és	una	llar	d’infants	autoritzada	pel	Depar-
tament	d’Ensenyament.	Estem	ubicats	en	un	entorn	privile-
giat	enmig	de	la	natura	amb	800	m2	de	jardí	(amb	horts,	ar-
bres	fruiters,	etc.)	on	els	infants	poden	gaudir	del	contacte	
directe	amb	la	natura.	Som	una	escola	molt	familiar	que	fo-
menta	el	contacte	i	la	coordinació	directa	amb	les	famílies.	
Treballem	amb	grups	reduïts	i	oferim	una	educació	vivencial	
i	 creativa	 a	 través	 del	 joc,	 l’experimentació,	 l’exploració...	
respectant	en	tot	moment	el	ritme	i	l’evolució	de	cada	infant.

 “Després de TU en les millors
  mans, cada nen és únic, 
 com únic és cada nen”

“Som una llar familiar i propera, ..... 
 una petita gran escola!” .....
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Llar d’infants 
SOL SOLET
SANT CUGAT 

C/	Mariné,	17.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	587	9719				solsolet.santcugat@gmail.com
www.solsoletsantcugat.wixsite.com/sol-solet-sant-cugat

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	 nostre	 projecte	 educatiu	 comprèn	 tot	 el	 desenvolupa-
ment	afectiu	i	emocional	del	nen,	combinat	amb	un	mèto-
de	sensorial	que	pretèn	despertar	els	sentits	mitjançant	el	
joc,	l’exploració	i	el	descobriment,	combinat	amb	un	treball	
sistemàtic	d’hàbits	i	valors	que	fan	que	els	nostres	alumnes	
assoleixin	la	seguretat	apropiada	per	a	iniciar	el	segon	cicle	
d’educació	infantil.
El	 mètode	 sensorial	 pretén,	 amb	 propostes	 lúdiques,	 des-
pertar	els	cinc	sentits	en	els	nens,	d’una	manera	gradual,	ca-
dascun	al	seu	ritme,	a	través	de	provocacions	d’exploració	
on	l’alumne	va	descobrint	per	si	mateix	les	possibilitats	dels	
diferents	 materials	 sensorials	 i	 del	 seu	 propi	 cos,	 sempre	
acompanyats	pel	reforç	positiu	de	les	nostres	mestres.

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil

 HORARI.	

De	7.30	a	18.30	h
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Llar d’infants 
SOMRIURES 
DE SANT CUGAT 

Av/	Cerdanyola,	32.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
628	694	597			info@somriuresdesantcugat.com
www.somriuresdesantcugat.com

 OFERTA FORMATIVA. 

Primer	cicle	d’educació	infantil	
(P0,	P1	i	P2).

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h	
Acollida	matinal,	de	7	a	9	h	
Acollida	de	tarda,	de	17	a	19	h	
Activitats	extraescolars,	el	centre	
proporciona	un	espai	d’acollida	per	
a	les	famílies	que	ho	necessitin.

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	nostre	mètode	d’aprenentatge	es	basa	en	allò	més	carac-
terístic	 dels	 infants	 durant	 els	 seus	 primers	 anys	 de	 vida:	
l’experimentació,	l’observació	i	la	manipulació.	L’escola	pro-
mou	les	condicions	perquè	els	alumnes	participin	en	el	seu	
propi	procés	d’aprenentatge,	tot	superant	amb	èxit	els	rep-
tes,	i	generant	una	imatge	de	si	mateixos	positiva	i	de	segu-
retat	en	les	seves	capacitats.

Fem	especial	menció	del	treball	per	projectes	d’aprenentatge	
didàctic,	com	Projecte	Hort,	Projecte	Educació	Viària	i	Pro-
jecte	d’Anglès.

“Els infants aprenen i estimulen ..... 
 les seves capacitats en un .....
 entorn càlid i acollidor” .....

 “Jugant amb afecte i estimulació, 
 eduquem personetes, plenes d’hàbits,
 valors i curiositat pel món .
 que ens envolta”.
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Escola
AVENÇ 

Camí	del	Crist	Treballador,	50.		08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	4154			escolavenc@fundaciocollserola.cat
www.fundaciocollserola.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	una	escola	catalana,	laica	i	plural.	Oferim	una	educació	
integral,	de	qualitat,	 inclusiva	 i	personalitzada	per	aconse-
guir	una	sòlida	formació	personal	i	acadèmica	dels	infants.	
Treballem	 amb	 passió	 i	 compromís,	 fomentant	 la	 cultura	 i	
el	coneixement,	en	col·laboració	amb	les	famílies	i	l’entorn	i	
amb	una	marcada	consciència	social.
Creem	 entorns	 d’aprenentatge	 rigorosos	 i	 de	 qualitat	 per	
ajudar	el	nostre	alumnat	a	assolir	el	màxim	potencial	d’acord	
amb	el	seu	talent	i	capacitats	i	que	esdevinguin	ciutadans	i	
ciutadanes	 que	 valorin	 el	 coneixement,	 amb	 esperit	 crític,	
èticament	 compromesos,	 respectuosos	 amb	 la	 diversitat,	
competents	i	capaços	de	donar	resposta	a	situacions	com-
plexes	amb	coratge	i	creativitat.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Segon	cicle	d’educació	infantil	i	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)

 HORARI.	

Infantil	i	primària,	de	9	a	17	h
Secundària,	dilluns,	dimarts	i	dijous	de	8	
a	17	h.	Dimecres,	de	8	a	14.30	h	(estudi	
voluntari	de	15	a	17	h).	Divendres,	de	8	a	16	h
Acollida	matinal,	a	partir	de	les	7.30	h	
Acollida	de	tarda,	fins	a	les	18.30	h
Activitats	extraescolars,	de	13	a	15	h
i	de	17	a	19	h

“Creem entorns d’aprenentatge .....
 rigorosos i de qualitat .....

 per ajudar l’alumnat a .....
 assolir el màxim potencial” .....

CENTRES D’ENSENYAMENT CONCERTATS

> Avenç

> El Pinar

> La Farga

> Liceu Politècnic

> Pureza de María

> Santa Isabel

> Thau

> Viaró
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Institució
LA FARGA 

Camí	de	Sant	Cugat	al	Papiol,	35.		Mira-sol,	08195	Sant	Cugat	del	Vallès
i	carrer	Nicaragua,	20.	Valldoreix,	08197
93	362	3535		i		93	619	1244				lafarga@institucio.org
www.lafarga.institucio.org		i		www.lafargainfantil.institucio.org

 PROJECTE EDUCATIU. 

A	classe	com	a	casa:	acompanyem	les	famílies	en	l’educació	
dels	fills,	a	través	d’una	comunicació	habitual	entre	els	pares	
i	els	tutors	dels	fills.	A	La	Farga,	cada	alumne	és	únic.	El	pro-
jecte	de	la	Institució	La	Farga	es	fonamenta	en	l’humanisme	
cristià:	l’objectiu	és	que	els	alumnes	esdevinguin	persones
íntegres,	ciutadans	solidaris	i	professionals	competents.	El	
nostre	 model	 pedagògic	 contribueix	 al	 creixement	 perso-
nal	 de	 l’alumne	 mitjançant	 l’adquisició	 de	 les	 virtuts	 i	 hà-
bits	necessaris	per	a	consolidar	els	quatre	pilars	bàsics	de	
l’educació:	aprendre	a	conèixer,	aprendre	a	fer,	aprendre	a	
viure	junts,	aprendre	a	ser.	A	partir	de	primària	La	Farga	és	
una	escola	de	nois	que	té	com	a	homòloga	La	Vall,	de	noies.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Llar	d’infants:	des	dels	4	mesos.
>Educació	infantil	i	primària.
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO).
>Batxillerats.
>Formació	professional	(privat)

 HORARI.	

Llar	d’infants	i	infantil,	de	9h	a	16.30	h
Primària	i	ESO,	9.15	a	16.45	h
Batxillerat,	de	8.15	a	15	h	dim.	i	div.
De	8.15	a	16.45	h	Dill.,	dim.	i	dij.
Activitats	extraescolars,	de	8	a		9.30	h			
i	de	16.30	a	19	h

“Acompanyem les famílies en l’educació .....
 dels fills perquè esdevinguin .....

 persones íntegres, ciutadans solidaris .....
 i professionals competents” .....

 “El nostre ideari ens impulsa a
 educar en la fe, la cultura i la
 vida; el bé i la veritat”  

Col·legi
EL PINAR 

C/	del	Canal	de	la	Mànega,	3-5.			08197	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	1400			a8026075@xtec.cat
www.hsmcj.org

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	nostre	col·legi	vol	ser	reconegut:
.	Per	educar,	de	forma	integral	i	en	llibertat,	el	respecte,	la	res-
ponsabilitat,	la	visió	crítica	de	l’entorn	social,	la	transcendència	
i	el	compromís	social	i	cristià.
.	Per	reconèixer	la	importància	de	les	relacions	interpersonals	i	
per	afavorir-les	mitjançant	la	promoció	de	les	habilitats	socials	i	
el	treball	cooperatiu,	i	d’aquesta	forma	millorar	la	cohesió	social.
.	Per	estar	obert	a	 les	metodologies	 innovadores	 i	a	 les	noves	
tecnologies	de	la	informació,	per	millorar	de	forma	constant	el	
rendiment	acadèmic	dels	alumnes.
.	Per	estar	atents	al	ritme	d’aprenentatge	de	l’alumne	i	donar-hi	
resposta,	si	es	detectessin	necessitats	educatives	especials.
.	Per	tenir	un	equip	educatiu	unit,	ben	format	i	identificat	amb	
l’ideari,	la	missió	i	els	valors	del	col·legi.
.	Per	afavorir	la	relació	amb	les	famílies	facilitant	la	comunicació	
i	la	corresponsabilitat	entre	ambdues	institucions.
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 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	infantil	i	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxilerats:	humanitats	i	ciències	socials,			
			i	ciències	i	tecnologia	
>Formació	professional:	CFGM	Cures	
			Auxiliars	d’Infermeria
>CFGS:	Educador	Infantil
			Anatomia	Patològica
			Documentació	Sanitària	(privat)
		
 HORARI.	

De	8.55	a	17	h	(Inf,	Prim,	ESO)
De	8.55	a	14.50	h	(BAT)
De	8.30	a	14.30	h	(Cicles)
Activitats	extraescolars,	de	17	a	19	h
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Col·legi
PUREZA 
DE MARÍA 

C/	Mercè	Vilaret,	21.			08174	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	2250		info@pmariasantcugat.org
www.pmaria-santcugat.org

 PROJECTE EDUCATIU. 

El	 col·legi	 Pureza	 de	 María	 presenta	 un	 projecte	 educa-
tiu	complet	des	de	P3	fins	a	batxillerat	amb	l’objectiu	final	
d’una	educació	global	basada	en	valors	cristians.
El	nostre	col·legi,	integrat	dins	l’Escola	Nova	21,	aposta	per	la	
innovació	i	les	noves	tecnologies	duent	a	terme	diferents	pro-
jectes	per	potenciar	les	intel·ligències	múltiples.	Per	tal	que	
el	nostre	alumnat	assoleixi	hàbits	de	treball	amb	resultats	
excel·lents,	 fem	 un	 seguiment	 personalitzat.	 En	 un	 entorn	
natural	immillorable	i	amb	un	esperit	d’internacionalització,	
l’alumnat	té	la	possibilitat	d’ampliar	els	seus	horitzons	amb	
diferents	 intercanvis	 que	 promouen	 la	 riquesa	 cultural	 i	 la	
diversitat.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Segon	cicle	d’educació	infantil	i	primària		
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerats	de	ciències	i	tecnologia,	
			i	d’humanitats	i	ciències	socials	

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h:	EI,	EP	i	ESO
De	dilluns	a	divendres,	de	8	a	15	h:	Batxillerat
Extraescolars:	migdia	i	tarda,	de	17	a	18.30	h

“La peça clau per construir ..... 
el seu futur: LA FELICITAT” .....

 “Eduquem avui,  
 construïm el demà”  

LICEU  
POLITÈCNIC 

Av/	de	Can	Graells,	35.			08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	699	0899			direccio@liceupolitecnic.com				
www.liceupolitecnic.es					administracio@liceupolitecnic.com	

 PROJECTE EDUCATIU. 

Liceu	Politècnic	és	un	col·legi	que	neix	de	la	iniciativa	d’un	
grup	de	famílies	de	professors	preocupades	per	l’educació	
i	el	futur	dels	joves.	Així,	el	cor	de	l’escola	és	el	claustre	de	
professors,	obert	a	una	relació	cordial	i	clara	amb	les	famí-
lies	per	facilitar	l’educació	dels	fills	i	filles.	
La	 metodologia	 tradicional	 es	 combina	 amb	 el	 treball	 al	
Fablab@School	al	 llarg	de	tot	 l’ESO	 i	del	Batxillerat,	on	els	
alumnes	posen	en	joc	els	seus	coneixements	i	alhora	desco-
breixen	la	connexió	entre	el	que	estudien	i	la	realitat.	
La	tutoria	personalitzada	forma	part	del	mètode	d’acompa-
nyament	 als	 alumnes	 per	 la	 seva	 maduresa	 intel·lectual	 i	
personal.	
Alhora,	la	cura	de	les	llengües	estrangeres,	anglès	i	alemany,	
formen	part	fonamental	del	currículum.	

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxilerats:	humanitats	i	ciències	
			socials,	i	ciències	i	tecnologia.	

 HORARI.	

ESO
De	dilluns	a	divendres,	de	8.30	a	13.30	h	
i	de	15	a	16.50	h	(divendres	fins	13.30	h)
	
BATXILLERAT
De	dilluns	a	divendres,	de	8.30	a	14.30	h	
Extraescolars,	de	17	a	19h

60



63

 
THAU 

Av/	de	la	Generalitat,	199-201.			08174	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	8108				thausc@thausc.iccic.edu
www.iccic.edu/thausc

 PROJECTE EDUCATIU. 

L’escola	Thau	es	vertebra	d’acord	amb	els	quatre	principis	
de	 l’ideari	 de	 la	 Institució	 Cultural	 del	 CIC:	 una	 pedagogia	
participativa,	integral	i	personalitzada,	una	institució	arrela-
da	en	la	catalanitat,	en	l’humanisme	cristià	i	en	l’obertura	i	
el	servei	a	la	societat.

L’objectiu	 final	 és	 formar	 persones	 íntegres	 i	 amb	 criteri,	
amb	una	bona	capacitat	relacional	i	comunicativa,	i	amb	la	
voluntat	d’aprendre	continuadament.	

L’escola	compta	amb	un	magnífic	equip	humà	compromès	
en	el	projecte	educatiu	de	l’escola,	com	també	amb	un	ven-
tall	ben	ampli	de	serveis	i	equipaments.	En	destaquem	CIC	
idiomes	i	Escola	de	Música	Virtèlia.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Segon	cicle	d’educació	infantil	i	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)

 HORARI.	

De	8.30	a	16.30	h
3r	i	4t	de	secundària,	de	8.30	a	17	h	
(excepte	dimecres	i	divendres	tarda)
Acollida,	de	7.45	a	8.30	h	i	de	16.30	a	17	h
Extraescolars,	fins	a	18.30	h	

“Educar per créixer. .....
Aprendre per saber” .....

 “Ensenyem amb criteri, 
 eduquem amb el cor”  

Escola
SANTA ISABEL 

Rambla	de	Ribatallada,	12.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	674	0414				escola@franciscanessantcugat.org
www.franciscanessantcugat.org

 PROJECTE EDUCATIU. 

L’escola	Santa	Isabel	és	una	escola	franciscana	guiada	pels	
valors	de	Sant	Francesc.	La	nostra	missió	és	acompanyar	els	
nens	i	nenes	en	el	seu	creixement	emocional	i	personal.	Tota	
la	comunitat	educativa	caminem	plegats	per	guiar	l’alumne	
proporcionant	un	clima	de	confiança	on	se	sentin	acollits.
Des	de	l’escola	proporcionem	les	eines	necessàries	perquè		
els	alumnes	esdevinguin	en	un	futur	joves	competents,	crí-
tics,	autònoms,	solidaris	i	responsables.
Volem	ser	escola	inclusiva	i,	com	a	tal,	l’equip	docent	està	en	
un	procés	continu	de	formació	per	a	la	innovació	educativa	
incorporant	noves	estratègies	metodològiques.	Tanmateix,	
el	 projecte	 lingüístic	 ofereix	 als	 alumnes	 assolir	 la	 compe-
tència	lingüística	plurilingüe	en	català,	castellà	i	anglès.

 OFERTA FORMATIVA. 

Segon	cicle	d’educació	infantil	i	primària	

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida:	de	7.45	a	9	h	i	de	17	a	18.30	h
Activitats	extraescolars,	de	17	a	18.15	h
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 “Ajudem els pares en l’educació dels  
 seus fills, fomentant el millor de cada un”

 VIARÓ 
GLOBAL SCHOOL 

Av/	Alcalde	Barnils,	2.			08174	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	0589				viaro@viaro.org
www.viaro.org/ca/

 PROJECTE EDUCATIU. 

Viaró	Global	School	és	un	col·legi	d’educació	personalitza-
da	 masculina	 que	 promou	 el	 desenvolupament	 personal	 i	
acadèmic	dels	alumnes.	A	més,	és	membre	de	l’International	
Boys’	Schools	Coalition.
Entenem	l’educació	de	forma	global	i	des	d’una	perspectiva	
cristiana:	 educant	 cada	 alumne	 de	 manera	 personalitza-
da	en	totes	les	seves	dimensions	en	un	clima	de	llibertat	i	
responsabilitat	personal.	A	més,	fomentem	totes	les	seves	
capacitats	i	competències	i	impulsem	la	seva	projecció	in-
ternacional,	amb	la	base	d’un	projecte	lingüístic	trilingüe.
Viaró	 Global	 School	 està	 situat	 en	 un	 entorn	 apropiat	 per	
facilitar	l’observació	i	experimentació	per	desenvolupar	ini-
ciatives	sostenibles.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	infantil	i	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerats	de	ciències	i	tecnologia,	i		
			d’humanitats	i	ciències	socials

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9.15	a	16.30	h
Batxillerat,	de	8.15	a	15.20	h
Acollida	matinal,	des	de	les	8	h
Servei	de	permanències,	fins	a	les	18	h
Activitats	extraescolars,	de	8	a	9.15	h	
i	de	16.30	a	17.45	h	
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Formem part de l’Associació ....
 Internacional de Ciutats ....

 Educadores des de la seva ....
.constitució l’any 1994, amb ....

 la voluntat que la ciutat ....
 esdevingui un agent educatiu ....

 .permanent, plural i actiu ....
“
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ÀGORA SANT CUGAT 
INTERNATIONAL 
SCHOOL

C/	Ferrer	i	Guàrdia,	s/n.		08174	Sant	Cugat	del	Vallès
93	590	2600		info@agorasantcugat.edu.es
www.colegioagorasantcugat.es		

  PROJECTE EDUCATIU.   

Àgora	Sant	Cugat	International	School	és	un	col·legi	privat	
internacional	que	se	situa	en	el	top	ten	del	rànquing	de	mi-
llors	escoles	d’Espanya	i	es	caracteritza	per	la	seva	innova-
ció	educativa	i	la	seva	atenció	personalitzada	a	cada	alum-
ne.	 És	 l’únic	 centre	 de	 l’àrea	 metropolitana	 de	 Barcelona	
que	 imparteix	 els	 programes	 de	 l’organització	 del	 batxille-
rat			internacional	en	totes	les	seves	etapes	educatives	i	ofe-
reix	també	graus	de	formació	professional	d’imatge	i	so.	El	
col·legi	compta	amb	programes	de	música,	esport	i	arts	per	
a	una	formació	integral	dels	seus	alumnes,	i	l’ensenyament	
és	mixt,	plural	i	obert,	fomentant	el	multilingüisme	i	prepa-
rant	els	alumnes	per	a	un	futur	internacional.	

 OFERTA FORMATIVA. 

>Primer	i	segon	cicle	d’educació	infantil	
>Educació	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerat	nacional	i	internacional	
>Cicles	formatius	de	grau	mitjà	d’Imatge	i	So
>Cicles	formatius	de	grau	superior	
			d’Imatge	i	So

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8.50	a	16.40h
Acollida,	7.20	a	8.50h	i	de	16.40	a	18.20h
Extraescolars,	migdia	i	de	17	a	18h

“Preparem els nostres alumnes .....
 per ser ciutadans globals  .....

que puguin canviar el món” .....

CENTRES D’ENSENYAMENT PRIVATS

> Àgora Sant Cugat
 International School

> ANEFF Sant Cugat

> Col·legi CreaNova

> Escola Superior de Negocis

> Europa 
 International School
 of Barcelona

> Gimbernat Formació

> Colegio Sefardí 
 Hatikva

> Secundària Tretzevents
 Waldorf-Steiner
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COL·LEGI
CREANOVA

Ctra/	Rubí,	90.		08173	Sant	Cugat	del	Vallès
93	252	6161	/	717	713	959			info@collegicreanova.org
www.collegicreanova.org

 PROJECTE EDUCATIU. 

Al	Col·legi	CreaNova	apliquem	tècniques	d’aprenentatge	in-
novadores	 i	els	últims	avenços	en	tecnologia,	 tenint	com	a	
base	el	learning	by	doing.	Des	de	la	pràctica	i	l’experimentació	
potenciem	 les	 habilitats	 i	 destreses	 dels	 nostres	 alumnes,	
des	 de	 P3	 a	 batxillerat,	 desenvolupant	 les	 intel·ligències	
múltiples	i	l’autonomia	de	cada	un	d’ells,	tenint	cura	del	seu	
ritme	i	el	moment	maduratiu.
Els	programes	Aleks	i	SmartBook,	amb	l’ús	de	la	intel·ligència	
artificial,	són	sinònim	d’avantguarda	i	d’aprenentatge	coo-
peratiu	i	autodidàctic,	construint	sòlidament	el	pensament	
crític	 que	 permet	 als	 nostres	 alumnes	 l’avaluació	 perma-
nent	així	com	la	capacitat	resolutiva.
El	respecte,	la	tolerància	i	la	responsabilitat	fan,	del	nostre	
dia	a	dia,	la	base	per	a	un	futur	millor.	Veniu	a	conèixer-nos!

 OFERTA FORMATIVA. 

>Segon	cicle	d’educació	infantil	i	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerat	dual	(American	High	School
			Diploma)
>Batxillerats	de	ciències	i	tecnologia,	
			ciències	socials,	humanitats,	arts	
			escèniques	i	plàstiques
>Cicles	formatius	de	grau	superior:	
			Comerç	Internacional-Emprenedor	On	Line.			
			Desenvolupament	d’Aplicacions	
			Multiplataforma	i	3D

 HORARI.	

De	dilluns	a	dijous,	de	9	a	16.30	h
Divendres,	de	9	a	15	h.	
Pati	Obert	fins	a	les	16.30	h
Acollida,	8	a	9	h	divendres,	de	15	a	16.30	h
Activitats	extraescolars,	de	17	a	18.30	h

 “Què esperes per exercir la professió 
 que t’agrada? Formar-te com a entrenador 
 de futbol a la nostra escola”

ANEFF 
SANT CUGAT

C/	Ferrer	i	Guàrdia	s/n			08174		Sant	Cugat	del	Vallès
Telèfons:	Raimon	639	705	921,		Paco	687	731	006				
barcelona@anefescuela.es				www.anefescuela.es

 PROJECTE EDUCATIU. 

ANEFF	és	una	escola	reconeguda	pel	Ministeri	d’Educació,	
que	també	consta	a	la	llista	del	CSD	d’escoles		per	impartir	
ensenyaments	esportius	de	tècnic	esportiu	en	futbol.

Els	 	 nostres	 cursos	 de	 nivell	 1,	 2	 i	 3,	 oficials	 i	 acadèmics,	
són	reconeguts	per	la	Reial	Federació	Espanyola	de	Futbol.	
Els	alumnes	d’ANEFF	es	col·legien	en	els	diferents	col·legis	
oficials	de	les		federacions	territorials.	

Els	cursos	d’entrenador	de	futbol	d’ANEFF	han	estat	apro-
vats	i	és	una	formació	reglada	a	tot	el	món.	

 OFERTA FORMATIVA. 

Formació	professional:
>Ensenyaments	de	règim	especial	
d’esports	de	grau	mitjà	i	
de	grau	superior	en	
Tècnic	esportiu	en	Futbol

La	formació	s’imparteix	a	l’Àgora	
Sant	Cugat	International	School

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	
de	9		a	14	h	i	de	17	a	22	h
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“Aprenem fent, avui, el millor ....., 
 camí per al nostre futur” .....
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EUROPA 
INTERNATIONAL SCHOOL 
OF BARCELONA

Av/	Pla	del	Vinyet,	110.		08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	8420			info@eisbarcelona.com
www.eisbarcelona.com

 PROJECTE EDUCATIU. 

Un	projecte	educatiu	que	va	molt	més	enllà	de	la	capacitat	
de	parlar	amb	fluïdesa	cinc	idiomes.	Amb	un	esperit	 inter-
nacional,	global	i	pràctic,	de	0	a	18	anys,	el	nostre	projecte	
s’inicia	a	l’escola	infantil	i	es	consolida	al	batxillerat	amb	una	
àmplia	gamma	d’oferta	educativa	(plans	d’estudi	espanyols,	
americans	 i	 britànics)	 i	 la	 participació	 en	 un	 gran	 nombre	
d’esdeveniments	internacionals	esportius	i	acadèmics.

Europa	International	School	forma	part	d’ECIS	(Consell	Eu-
ropeu	 d’Escoles	 Internacionals),	 CIM	 (Cambridge	 Interna-
tional	Examinations)	i	EDEXCEL	(IGCSE	Exams	and	Interna-
tional	Advanced	Levels).

ESCOLA 
SUPERIOR 
DE NEGOCIS 

Av/	Cerdanyola,	73.			08172	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	2787			info@esn.cat
www.esn.cat

 PROJECTE EDUCATIU. 

La	finalitat	és	proporcionar	una	formació	de	qualitat,	basa-
da	en	la	cultura	de	l’esforç	i	emprant	la	tecnologia	i	recursos	
acadèmics	de	darrera	generació.	

Partim	 del	 concepte	 learning	 by	 doing	 en	 la	 metodologia.	
L’alumnat	assoleix	resultats	d’aprenentatge	mitjançant	una	
aplicació	pràctica	de	conceptes	teòrics	i	processos	a	desen-
volupar	de	manera	individual	i	en	equip.

Una	formació	d’excel·lència	ha	d’incloure:	seguiment	perso-
nalitzat	de	l’alumne,	recursos	d’avantguarda,	connexió	amb	
el	 món	 empresarial	 i	 institucional,	 networking,	 claustre	 de	
professors	format	per	professionals	en	actiu,	treball	indivi-
dual	i	en	equip.

 OFERTA FORMATIVA. 

>Cicles	formatius	de	grau	mitjà:	
			Activitats	Comercials
>Cicles	formatius	de	grau	superior:			
			Administració	i	Finances,	Comerç	
			Internacional,	Desenvolupament	
			d’Aplicacions	Multiplataforma,	Màr-
			queting	i	Publicitat,	Gràfica	Publicitària

			Titulació	espanyola	i	britànica

 HORARI.	

De	9	a	15	h,	el	primer	any
De	15	a	19	h,	el	segon	any
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 OFERTA FORMATIVA. 

>Llar	d’infants:	des	dels	4	mesos
>Educació	infantil	i	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)
>Batxillerats	
		International	A-Levels
		American	High	School	Diploma

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	9	a	17	h
Acollida	matinal,	de	7.30	a	9	h
de	tarda,	de	17	a	19.30	h
Extraescolars,	migdies	i	de	17	a	21.30	h

 “I wanna be a marketer”.

“Preparem les noves generacions  .....
 per a una millor.capacitació i participació .....

mundial en benefici del bé comú i del .....
desenvolupament de la societat” .....
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Escola Sefardí
HATIKVA 

Av/	Mas	Fuster	128,	Valldoreix,	08197	Sant	Cugat	del	Vallès
93	211	9116			info@colegiohatikva.com
www.colegiohatikva.com

 OFERTA FORMATIVA. 

>Educació	infantil	i	primària
>Educació	secundària	obligatòria	(ESO)

 HORARI.	

De	dilluns	a	dijous,	de	8.30	a	16.30	h
Divendres,	de	8.30	a	15.30	h
Activitats	extraescolars,
dimecres	i	dijous	de	16.30	a	17.45	h

 “Entenem l’educació com un .....
 procés de formació integral” .....

GIMBERNAT 
FORMACIÓ 

Av/	Generalitat,	202-206.			08174	Sant	Cugat	del	Vallès
93	589	3727				informatica@eug.es					www.instagram.com/EUGimbernat/
www.eug.es			www.facebook.com/EUGinformatica/

 PROJECTE EDUCATIU. 

A	Gimbernat	Formació	formem	professionals	compromesos,	
capaços	de	treballar	en	equips	interdisciplinaris	i	de	desen-
volupar	la	seva	professió	en	una	societat	en	canvi	continu	i	
culturalment	diversa.	El	nostre	model	educatiu	s’orienta	a	la	
formació	integral,	personal	i	professional.
Els	grups	són	d’un	màxim	de	20	alumnes,	i	apliquem	un	mo-
del	d’ensenyament	i	aprenentatge	personalitzat,	basat	en	la	
participació	activa	de	l’estudiant.
Formem	part	d’una	comunitat	educativa	universitària	situa-
da	en	un	dels	principals	corredors	europeus	d’excel·lència	
tecnològica,	el	CiT	(Catalonia	Innovation	Triangle),	espai	en	
què	conviuen	universitats,	empreses	d’alt	valor	tecnològic	i	
centres	d’innovació.

 OFERTA FORMATIVA. 

>CFGM	Sistemes	Microinformàtics	i	Xarxes
>CFGS	de	Desenvolupament	d’Aplicacions	
Web	-	Perfil	Professional	Bioinformàtica
>CFGS	de	Desenvolupament	d’Aplicacions	
Multiplataforma	-	Orientació	Business	
Intelligence

 HORARI.	

De	dilluns	a	divendres,	de	8.30	a	14.30	h
Activitats	extraescolars	al	llarg	del	curs
Centre	obert	de	8	a	22	h,	i	
dissabtes,	de	9	a	14	h		

72

 “L’oportunitat de cursar
 un cicle formatiu en un .....
 campus universitari”

 PROJECTE EDUCATIU. 

Som	 un	 centre	 compromès	 amb	 la	 innovació	 pedagògica	
i	amb	l’excel·lència.	Entenem	l’educació	com	un	procés	de	
formació	integral,	centrat	en	els	valors	i	en	el	desenvolupa-
ment	 de	 les	 intel·ligències	 múltiples.	 Eduquem	 fomentant	
la	 creativitat	 i	 el	 pensament	 crític.	 Aprenent	 a	 aprendre,	
l’alumnat	resol	i	supera	reptes	de	forma	autònoma.
La	nostra	filosofia	didàctica	es	basa	en	el	constructivisme,	
amb	la	finalitat	que	el	nostre	alumnat	sigui	competent,	au-
tònom,	 dinàmic	 i	 audaç.	 El	 reduït	 nombre	 d’alumnes	 per	
classe,	permet	als	i	a	les	docents	atendre	les	necessitats	in-
dividuals	potenciant	les	aptituds	de	cadascú.		
La	 col·laboració	 escola-llar	 és	 un	 pilar	 en	 l’educació	 dels	
alumnes;	fomentem	la	participació	activa	de	mares,	pares	i	
familiars	en	les	activitats	col·lectives	del	col·legi	i	valorem	la	
seva	implicació.	
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Secundària
TRETZEVENTS 
Waldorf-Steiner

Ptge/	Segalà,	13.			La	Floresta,	08198	Sant	Cugat	del	Vallès
93	280	8073	/	625	299	317			institut@waldorftretzevents.cat
www.waldorftretzevents.cat

 OFERTA FORMATIVA. 

Educació	secundària	obligatòria	(ESO).

 HORARI.	

De	dilluns	a	dimecres,	de	8.30	a	16.30	h
Dijous,	de	8.30	a	14.45	h
Divendres,	de	8.30	a	13.45	h
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 PROJECTE EDUCATIU. 

Tenim	 l’objectiu	 de	 despertar	 les	 capacitats	 individuals	
amb	 una	 metodologia	 que	 connecta	 les	 tres	 grans	 forces	
de	l’ésser	humà:	el	pensar,	el	sentir	i	la	voluntat.	Treballem	
activament	 l’aprenentatge	 intel·lectual,	 el	 cultiu	 de	 la	 sen-
sibilitat	artística	i	el	desenvolupament	de	la	solidaritat	per-
què	els	alumnes	siguin	persones	socialment	responsables,	
amb	 esperit	 crític	 i	 judici	 propi.	 Els	 aportem	 instruments	
d’aprenentatge	i	hàbits	d’estudi	que	els	proporciona	autoes-
tima	i	enriquiment	personal.
Oferim	una	visió	teoricopràctica,	sense	emprar	llibres	de	text,	
de	la	ciència,	la	tecnologia,	la	llengua	i	la	literatura,	l’oratòria,	
la	història,	l’art	en	tots	els	seus	àmbits,	l’aprenentatge-ser-
vei,	etc.

 “Lliures en el pensar, creatius en 
 el fer i solidaris vers el món” 

Com a ciutat, tenim l’objectiu ....
que tots els infants trobin en la ....

seva escolarització una experiència ....
d’aprenentatge gratificant i ....

apoderadora capaç de donar resposta ....
als reptes globals, formant ciutadans ....

i ciutadanes lliures i responsables ....

“

In
st

it
u

t	
Le

on
ar

d
o	

d
a	

V
in

ci
	



E
sc

ol
a 

C
at

al
u

ny
a

76

CENTRES EDUCATIUS AL MUNICIPI

Per a més informació, preinscripció escolar:  www.santcugat.cat/web/educacio

Escoles Bressol Municipals

p. 3 Cavall Fort   

p. 4 El Molí 

p. 5 El Niu 

p. 6 Gargot

p. 7 La Mimosa

p. 8 Mare de Déu  de Montserrat 

p. 9 Tricicle 

p. 10 Valldoreix

Escoles Públiques d’Educació 

Infantil i Primària i Institut-Escola

p. 13 Institut-Escola Catalunya   

p. 14 Ciutat d’Alba  

p. 15 Collserola  

p. 16 Gerbert d’Orlhac  

p. 17 Jaume Ferran i Clua  

p. 18 Joan Maragall  

p. 19 La Floresta  

p. 20 La Mirada  

p. 21 L’Olivera  

p. 22 Pi d’en Xandri  

p. 23 Pins del Vallès  

p. 24 Turó de Can Mates   

Instituts Públics de Secundària

p. 27 Angeleta Ferrer i Sensat 

p. 28 Arnau Cadell 

p. 29 Centre d’Alt Rendiment 
 Esportiu (CAR)

p. 30 Joaquima Pla i Farreras 

p. 31 Leonardo da Vinci  

p. 32 Institut d’FP de Sant Cugat  

Centres Municipals  

d’Ensenyaments Artístics

p. 35 Conservatori Municipal 
 de Música de Sant Cugat

p. 36 Escola d’Art i Disseny 
 de Sant Cugat 

Escoles Bressol Privades

p. 39 Àgora Patufet Infant School 

p. 40 Àgora Pipo Infant School 

p. 41 De Zero a Tres 

p. 42 Guixota

p. 43 Happy Way  

p. 44 L’Alba

p. 45 Les Tortugues  

p. 46 Les Tortuguetes 

p. 47 Little Ducky 

p. 48 Magnòlia 

p. 49 Mainada 

p. 50 Mirasolet

p. 51 Nemomarlin  

p. 52 Petit Milú  

p. 53 Quitxalla

p. 54 Sol Solet Sant Cugat

p. 55 Somriures de Sant Cugat

Centres d’Ensenyament Concertats

p. 57 Avenç   

p. 58 El Pinar  

p. 59 La Farga  

p. 60 Liceu Politècnic  

p. 61 Pureza de María  

p. 62 Santa Isabel  

p. 63 Thau  

p. 64 Viaró   

 

Centres d’Ensenyament Privats

p. 67 Àgora Sant Cugat

 International School

p. 68 ANEFF Sant Cugat  

p. 69 Col·legi Creanova  

p. 70 Escola Superior de Negocis

p. 71 Europa International  School

 of Barcelona  

p. 72 Gimbernat Formació  

p. 73 Colegio Sefardí Hatikva  

p. 74 Secundària Tretzevents 
 Waldorf-Steiner 
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OFICINA MUNICIPAL 
D’ESCOLARITZACIÓ (OME)
 
Servei d’informació, orientació 
i assessorament per a 
famílies i joves
 
Plaça de la Vila, 1 
08172 Sant Cugat del Vallès

93 565 7000
www.santcugat.cat
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