El document que teniu a les mans vol ser una eina per a totes les famílies que tenen fills i filles
en edat d’escolarització. El nom ja ho indica: és una guia dels centres educatius de Sant Cugat.
Els trobareu agrupats per tipologia –centres públics, concertats i privats– i per cicles escolars
(des de les escoles bressol fins a secundària, a banda d’altres ensenyaments com poden ser els
idiomes, la música i les arts plàstiques). Així doncs, la guia pretén descriure l’oferta formativa
de la nostra ciutat per contribuir a resoldre la presa de decisions dels pares i mares.
Ara bé, per molt que aquesta guia pugui facilitar-vos informació referent als centres educatius,
hem de ser conscients que amb això no n’hi ha prou, ja que l’educació és una responsabilitat
compartida. Amb aquestes paraules vull animar els pares i mares a vetllar per l’educació dels
seus fills i filles més enllà de l’escola. I és que Sant Cugat es defineix a si mateixa com una ciutat educadora. Dit d’una altra manera, l’aprenentatge dels menuts comença a casa, passa per
l’escola i abraça el conjunt de la societat civil. Tots i totes ens hi hem d’implicar: les entitats, les
associacions i la ciutadania en general. És cert que educar vol dir adquirir coneixements
–aprendre a sumar i restar, saber quan cal posar accents i dièresis, etc.–, però també vol dir
créixer en uns determinats valors. En una conjuntura de crisi socioeconòmica tan delicada com
és l’actual, aquest és un dels reptes més importants que tenim. Per sobre de tot, hem de formar persones. Les generacions que ara van a escola són el futur de la nostra societat. Si fem
que creixin en valors com la justícia i la tolerància, el dia de demà tindrem una ciutat més justa
i tolerant. Ja veieu que no invento res, sinó que apel·lo al seny i al sentit comú, però crec que
cal posar en relleu aquest aspecte: hem d’ensenyar els nostres fills i filles a ser persones.

Mercè Conesa i Pagès
Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès
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Escoles bressol: municipals
privades
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Escoles
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Instituts
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Centres d’ensenyament: concertats
privats

Altres centres d’ensenyament

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Plaça de la Vila, 1
Tel. 93 565 70 00

1

escoles bressol

MUNICIPALS:
CAVALL FORT
EL NIU
GARGOT
LA MIMOSA
MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT
ESCOLA BRESSOL TRICICLE
ESCOLA BRESSOL VALLDOREIX
ESCOLA BRESSOL EL MOLÍ
ESCOLA BRESSOL
ESCOLA BRESSOL
ESCOLA BRESSOL
ESCOLA BRESSOL
ESCOLA BRESSOL

PRIVADES:
LLAR D’INFANTS EL SEGON MIRASOLET
LLAR D’INFANTS ELS ELEFANTS
LLAR D’INFANTS GUIXOTA
JARDÍ D’INFANTS L’ALBA
ESCOLA BRESSOL LES TORTUGUES
ESCOLA BRESSOL LES TORTUGUETES
ESCOLA INFANTIL LITTLE DUCKY
LLAR D’INFANTS MAGNÒLIA
LLAR D’INFANTS MAINADA
LLAR D’INFANTS NEMOMARLIN
ESCOLA INFANTIL PATUFET
LLAR D’INFANTS PIPO
LLAR D’INFANTS QUITXALLA
LLAR D’INFANTS SOL SOLET

EL PINAR, LA FARGA, VIARÓ, EUROPA INTERNATIONAL SCHOOL i HATIKVA
també ofereixen educació infantil de 0 a 3 anys. Consultar apartat 4 Centres d’Ensenyament

C. de Joan Maragall, 25
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 583 67 97
a8062882@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL CAVALL FORT
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Servei educatiu municipal, sota la titularitat del
Patronat Municipal d’Educació de l’Ajuntament.
L’escola bressol és el primer graó del sistema educatiu, acollim infants des dels primers mesos de
vida fins als dos anys.
Ens definim com escola pública, catalana, laica,
inclusiva i activa. El nostre marc de referència és el
constructivisme.
Partim del joc com a eina d’aprenentatge . Quan
els infants juguen, investiguen i adquireixen les
eines, que els serviran per poder entendre com
són els altres, com són ells i com funcionen les
coses. Pensem que el joc és imprescindible per
desenvolupar-se amb salut i felicitat.
A la nostra escola convivim una comunitat de
persones que compartim un projecte comú, El
projecte d’acompanyar als infants en el seu procés de creixement, dins d’un ambient obert i acollidor per a tots els infants i famílies, amb espais
preparats per oferir una xarxa de relacions distesa
i participativa.

HORARI: de 8 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys
SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Lliure de barreres arquitectòniques

C. del Mercat, 2
08195 Mira-sol
Tel: 93 674 44 96
a8045719@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL NIU
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
És un servei educatiu municipal sota la titularitat
del Patronat Municipal d’Educació de
l’Ajuntament.
L’escola està situada a Mira-sol i acollim majoritàriament els infants del barri. La forma un equip de
persones que treballa per fer possible un projecte
educatiu de qualitat.
Els infants tenen dret a una educació des de que
neixen, dins d’un ambient càlid i afectiu, adequat
a les seves necessitats. La nostra escola els ofereix
la possibilitat de relacionar-se amb altres infants,
de compartir els jocs, fantasies, vivències i aprenentatges, que els ajudaran a construir la seva
personalitat.
Ens definim com escola pública, catalana, laica,
inclusiva i activa.

HORARI: de 8 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 15 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Lliure de barreres arquitectòniques

C. de la Mina, 89
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 94 50
a8045732@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL GARGOT
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Servei educatiu municipal, sota la titularitat del
Patronat Municipal d´Educació de l’Ajuntament.
Construïda l’any 1981, està ubicada al nucli de
Sant Cugat.
El clima relaxat i tranquil de la nostra escola ofereix als nens i nenes la possibilitat de relacionar-se
amb altres infants a través del joc.
Tot jugant els nens i nenes realitzen activitats que
fomentaran la seva autonomia personal i l´ajudaran a créixer.

HORARI: de 8 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 9 mesos a 3 anys
SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Lliure de barreres arquitectòniques

C. del Ginjoler, 10
08198 La Floresta
Tel: 93 674 89 82
a8045720@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA MIMOSA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Servei educatiu municipal, sota la titularitat del
Patronat Municipal d'Educació de l'Ajuntament.
És un centre situat al barri de la Floresta, en ple
contacte amb la natura. L'edifici era una antiga
escola pública que s'ha adaptat a les necessitats
dels infants fins a tres anys.
Els seus objectius fonamentals són el desenvolupament integral de la personalitat de l'infant, tant
pel que fa als aspectes físics com psicològics, en un
ambient adequat a les seves necessitats i en contacte amb altres nens i nenes.
L'interès de l'infant pel moviment, l'exploració, la
reflexió, el joc..., juntament amb el paper motivador dels adults, són alguns dels recursos que utilitzem en l'educació de les nenes i els nens.

HORARI: de 8 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 9 mesos a 3 anys
SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia

C. de l’Abat Biure, 29
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 00 64
llarmontserrat@hotmail.com

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL MARE DE DÉU DE MONTSERRAT

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Servei educatiu municipal, sota la titularitat del
Patronat Municipal d’Educació de l’ Ajuntament.
L’escola està situada al nucli urbà de Sant Cugat al
barri de Sant Francesc.
Volem que els nens i les nenes tinguin un entorn
acollidor que els permeti sentir-se segurs i estimats. La nostra tasca educativa ofereix un medi ric
i estimulant perquè els infants, a través de jocs i
activitats, descobreixin per ells mateixos el món
que els envolta i puguin configurar la seva pròpia
imatge.
L’escola és oberta als pares i mares per tal de compartir l’intercanvi de criteris i experiències per afavorir la coherència en l’educació dels infants.

HORARI: de 8 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys
SERVEIS

‰

Menjador
Cuina pròpia

C. de Rovellat, 41
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 583 67 98
a8062894@xtec.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL TRICICLE
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Servei educatiu municipal, sota la titularitat del
Patronat Municipal d’Educació de l’Ajuntament.
Situada a la zona del Parc Central, és una escola
que entra en funcionament el curs 2002-2003.
Ens definim com a escola pluralista, laica i catalana.
La nostra acció educativa té com a principals
objectius:
• El desenvolupament global de les capacitats
dels infants.
• Oferir als infants les primeres experiències de
socialització fora de la família, en un marc de
relacions personals de qualitat.
• Ja que l’activitat i el joc estimulen el seu creixement, l’escola els hi proporciona la possibilitat
de realitzar noves experiències i viure situacions
enriquidores.
• Respectar el desenvolpament individual de cada
nen i nena, ja que cadascun d’ells és diferent.
• Compartir amb les famílies l’educació dels
infants en el marc d’una relació d’intercanvi de
criteris, opinions i experiències.

HORARI: de 8 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys
SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Lliure de barreres arquitectòniques

C. del Brollador, 7
08197 Valldoreix
Tel: 93 589 24 86
escolabressol@valldoreix.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL VALLDOREIX
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Servei Educatiu Municipal, sota la titularitat de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
És una escola nova, situada en un paratge natural,
en el carrer Brollador, al costat de l’escola Ferran i
Clua i al costat dels equipaments municipals: centre poliesportiu i la piscina de Valldoreix.
L’escola Bressol i els professionals que hi treballem
tenim un projecte pedagògic com escola pública,
laica i catalana, amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora, posant especial atenció a la
diversitat dels infants, a la detecció precoç de les
necessitats educatives especifiques i la cooperació
molt estreta amb les famílies del centre.
Creiem que els nens i nenes necessiten per créixer
un ambient afectiu, altament acollidor i a la vegada que sigui engrescador per als infants, per assolir dia a dia nous reptes.

HORARI: de 8 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Lliure de barreres arquitectòniques

C. de la Gomera, 5
08195 Mira-sol
Tel: 93 590 73 96
mirasolet@gmail.com
www.mirasolet.com

LLAR D’INFANTS EL SEGON MIRASOLET
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Centre d'educació infantil privat, autoritzat pel
Departament d'Educació de la Generalitat.
Pretenem ensenyar als nens/es a conviure i respectar els seus companys, a adquirir el sentit de la
responsabilitat dins d'una línia d'estimació, educació i comprensió. Mirasolet procura tenir en
compte la maduració del vostre fill/a per poder
ajudar a desenvolupar la seva personalitat i a
adquirir hàbits d'autonomia i d'aprenentatge. Per
a nosaltres, l'experimentació, és la nostra eina
principal a l'hora de treballar.

HORARI: de 9 a 17.30 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS

‰

Å
Å
ª

Menjador
Servei d’acollida de 7.45 a 9 h
i de 17.30 a 18.30 h
Activitats extraescolars: piscina
Casals Setmana Santa i Nadal
Agost obert
Lliure de barreres arquitectòniques

EQUIPAMENTS
• Sala de música
• Sala de psicomotricitat
• Patis diferenciats
• Sorral
• Hort

Psg. Josep Ibáñez Olucha, 6-10
08195 Mira-sol
Tel: 679 083 625
elselefants@elselefants.cat
www.elselefants.cat

LLAR D’INFANTS ELS ELEFANTS
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
La llar d’infants Els Elefants és una escola bressol
privada, oberta, sensible i respectuosa amb les diferències de cada infant i de cada família. Pretenem
que els infants trobin en aquesta escola un entorn
adequat per créixer, un caliu humà imprescindible
per desenvolupar-se com a persones .
Ens agrada que infants i famílies se sentin membres de la comunitat i creiem que és bàsica una
relació estreta , oberta i amb confiança entre educadores i pares/mares. Per fomentar aquesta relació establim ponts de diàleg continu entre família
i escola, així com l’Escola de Pares i Mares que
portem a càrrec cada trimestre.
A la llar volem oferir als nens i les nenes un ambient
sa i segur on s’afavoreixin hàbits i actituds saludables, on es potenciï l’autonomia, la higiene personal
i els hàbits d’alimentació i descans.
Oferim una educació vivencial i creativa en què
família i escola treballen de forma conjunta perseguint objectius comuns per cada un dels infants. A
través del joc, l’experimentació , l’exploració... el nen
i la nena van descobrint el seu entorn més proper .
Oferim un ensenyament significatiu en què a través
de centres d’interès, els infants treballen els objectius plantejats per a cada grup d’edat. Molt sovint el
centre d’interès ve marcat per les tradicions i la cultura del nostre país. Durant tot el curs tenim un eix
transversal que dóna sentit a moltes de les activitats treballades al centre; és el treball de l’hort.
Matricula oberta tot l’any.

HORARI: de 9 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS

‰

Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida de 7.30 a 9 h
i de 17 a 18.30 h
Casals d’estiu per a nens i nenes
de 3 a 6 anys
Lliure de barreres arquitectòniques

EQUIPAMENTS
• Sala de psicomotricitat
• Tres grans patis diferenciats
• Hort

C. de Caldes de Montbui, 1
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 675 64 27 - 671 687 814
info@guixota.com
www.guixota.com

LLAR D’INFANTS GUIXOTA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
El nostre objectiu és afavorir i potenciar el desenvolupament integral dels infants.
La llar d’Infants Guixota és un centre educatiu on
mestres i educadores, especialitzades en Educació
Infantil, facilitem contextos i situacions d’aprenentatge on l’infant és el protagonista dels seus descobriments, facilitant d’aquesta manera l’aprenentatge constructiu i respectant el seu propi ritme.
La llar d’Infants Guixota es defineix com una
escola
• Activa i catalana: esdevé un medi ric i estimulant pels aprenentatges. Creativa i arrelada als
costums i tradicions històriques i culturals del
nostre País. El català és el vehicle de comunicació i d’expressió .
• Plural: l’acceptació, la convivència, el respecte, la
tolerància, la solidaritat... són valors necessaris
per a fomentar la diversitat.
• Integral i oberta: integració dins del medi social
que ens envolta, on cada infant té unes necessitats concretes d’afecte, relació, seguretat,
expressió...

HORARI: de 8.45 a 12 h i de 15 a 17.15 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS

‰

Menjador
Lliure de barreres arquitectòniques
Servei d’acollida de 7.30 a 9 h
i de 17 a 18.30 h

•
•
•
•
•

Mestres titulades en Educació Infantil
Assessorament psicopedagògic
Sala polivalent per activitats lúdiques
Música i psicomotricitat
Sala polivalent per activitats lúdiques,
creatives i tallers
• Tres zones de jardí diferenciades per
edats

C. del Carme, 40-42
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 86 99
hola@lalba.cat
www.lalba.cat

JARDÍ D’INFANTS L’ALBA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola es defineix pel respecte a l’infant i la seva
família, als professionals que la composen i la
comunitat en què està inserida, als valors democràtics i, per tant, a la pluralitat
L’infant neix amb un potencial que es desenvolupa els primers anys de vida. L’escola ha de facilitarli la relació personal, els estímuls, l’espai i els materials, respectant el seu propi ritme, per a què pugui
desenvolupar-lo al màxim, afavorint l’autoestima,
l’autonomia i el desig d’aprendre.
La relació amb les famílies és un dels nostres
aspectes fonamentals. La criança dels infants
requereix la coherència de tots els que intervenen,
per tant, el tàndem família-escola precisa que s’estableixi una relació continuada de manera que es
potenciï la confiança mútua.

HORARI: de 9 a 13 h i de 15 a 17.15 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida
de 7.30 a 9 h i de 17.30 a 18.30 h
• Servei psicopedagògic

C. de Bergara, 40
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 07 06
Fax: 93 589 61 22
lestortugues.tes@gmail.com

ESCOLA BRESSOL LES TORTUGUES
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Centre d'educació infantil privat autoritzat pel
Departament d'Educació de la Generalitat.
L’any 1982 Les Tortugues va començar a funcionar
tot iniciant uns objectius essencials i específics: fer
de la nostra escola bressol un lloc familiar pel nen i
alhora crear al seu entorn un clima d’afectivitat que
permeti transmetre la seguretat i confiança indispensable per aconseguir un bon desenvolupament
integral de l’infant.
Considerem doncs la llibertat, activitat, creativitat,
individualitat, sociabilitat com a finalitat primordial.
Aquests valors bàsics s’aniran adquirint gradualment en la pràctica de les activitats específiques
corresponents a cada etapa: Bressol (1 a 2 anys),
Llar (2 a 3 anys).
El joc esdevé una funció essencial que utilitzem
com a eina principal d’evolució creativa i expressiva.
Els mètodes pedagògics es realitzen per mitjà dels
“centres d’interès”, és a dir: individualment mitjançant fulls o fitxes formant l’àlbum trimestral, i
col·lectivament confeccionant murals, treballs
manuals, representacions de contes, cançons
mimades, dances, titelles, motricitat...
Les celebracions de festes tradicionals i populars són
font d’enriquiment i d’esbarjo, alhora portadores
d’una expressió socio-cultural en la història d’un
país, en la seva llengua, la convivència i la llibertat.

HORARI: de 9 a 17.30 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 9 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Lliure de barreres arquitectòniques
• Control pediàtric i psicològic
• Sala polivalent com espai de música,
psicomotricitat, joc simbòlic i biblioteca
• Dues zones de jardí diferenciades

C. de Villà, 82-84
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 07 06
Fax: 93 674 0706
lestortugues.tes@gmail.com

ESCOLA BRESSOL LES TORTUGUETES
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Centre d'educació infantil privat autoritzat pel
Departament d'Educació de la Generalitat.
Aquest nou centre respon a la necessitat d’ampliació d’un projecte educatiu creat l’any 1982 a
E.B. Les Tortugues.
Oferim un espai acollidor, de convivència amb
altres nens i nenes.
Proposant activitats pedagògiques tenint en
compte els aspectes cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu de l’infant. Afavorint el joc
com a mitjà d’experimentació i descoberta.
Proporcionant recursos tant materials com d’espai
per permetre el desenvolupament integral de les
seves capacitats.
Pretenem estimular en l’infant el contacte i les
vivències enriquidores del seu entorn natural,
social i cultural.

HORARI: de 9 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 6 mesos a 3 anys

SERVEIS

‰

Å
Å

Menjador
Servei d’acollida de 8 a 9 h i de 17
a 18 h
Edifici independent i lliure de
barreres arquitectòniques

• Sala polivalent
• Circuit d’activitats a l’aire lliure
• Horta de cultiu

C. de Joan XXIII, 31
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 17 04 - 616 363 321
Fax: 93 589 13 11
info@littleducky.com
www.littlteducky.com

ESCOLA INFANTIL LITTLE DUCKY
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Som una llar d’infants privada trilingüe en funcionament des de juliol de 2004.
La nostra màxima prioritat és que els nens es
sentin estimats en un ambient relaxat i estable. Els
grups reduïts ens permeten tenir un control individualitzat de cada nen i desenvolupar el nostre
projecte educatiu amb la màxima efectivitat.
Conscients del gran potencial i capacitat d’aprenentatge a aquestes edats, ens basem principalment en les filosofies de Glenn Doman i Maria
Montessori.
A Little Ducky els nens aprenen anglès com ho fan
amb la seva llengua materna. Juntament amb la
tutora responsable de cada grup, els nens tenen
una teacher nativa que també els acompanya en
tot el seu desenvolupament evolutiu i d’aprenentatge.
A Little Ducky hem tingut cura de fins el més
mínim detall per a que els vostres fills gaudeixin
en tot moment mentre creixen en un entorn familiar, segur i feliç.
Matrícula oberta tot l’any. Visites concertades.

HORARI: de 8 a 18 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 6 mesos a 3 anys

SERVEIS

‰

Menjador
Cuina pròpia

Å
Å

Servei d’acollida de 8 a 9 h i de17 a
18 h

• Seguiment psicològic dels infants i
assessorament a les famílies
• Escola de pares
• Espais diferenciats per a cada activitat:
tallers, música, psicomotricitat, pati,
descans, menjador.

C. de Valldoreix, 18
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel/fax: 93 583 08 90
www.escolamagnolia.com

LLAR D’INFANTS MAGNÒLIA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
La llar d’Infants Magnòlia de Sant Cugat va ser fundada l’any 2005 fruit d’una llarga experiència
pedagògica que va començar l’any 1964 a l’Escola
Infantil Magnòlia de Barcelona i que ha permès crear
a Sant Cugat una Llar d’Infants activa, actual i amb
una gran qualitat pedagògica i projecte educatiu
basat en afavorir les habilitats de cada nen a partir
de les capacitats sensorials, motrius i intel·lectuals.
Creiem en l’aprenentatge a partir del joc, dels contes, de l’experimentació, de l’exploració i de la
manipulació sense oblidar en cap moment, el més
important de tot: que el nen se senti estimat en un
entorn ple d’emocions, sentiments i d'afecte.
En el nostre projecte educatiu hi són representades
les corrents psicopedagògiques més importants
dels últims segles des de Maria Montessori fins,
Piaget, Vigostky, Spitz, Doman, Bruner, Reggio
Emilia... però tenint present en tot moment les
tendències de la neuropsicologia com els aprenentatges primerencs i les intel·ligències múltiples.
Des de la Llar d’Infants Magnòlia creiem en una
educació multilingue (català, castellà i anglès),
integrem la sensibilitat pel medi ambient dins del
nostre projecte educatiu i hem apostat per ser una
escola associada a la UNESCO.

HORARI: de 7 a 18.30 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida
de 7 a 9 h i de 17 a 18.30 h
• “Atelier”: taller d'experimentació i
creativitat
• Treball per projectes i aprenentatges
primerencs
• Especialistes d'anglès i música des
dels 4 mesos
• Control pediàtric i psicològic
• Escola de pares
• Sala polivalent
• Anglès extraescolar.
• Pati assolellat
• Curset de natació (nens i nenes de P2)

C. de Castellví, 21-23
08173 Sant Cugat de Vallès
Tel: 93 674 81 52
Fax: 93 675 62 81
secretaria@parvularimainada.com
www.parvularimainada.com

LLAR D’INFANTS MAINADA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
La llar d’infants és un espai privilegiat que permet
l’ adquisició de coneixements, de vivències emocionals i socials. És després de la família, el primer
espai social de cohesió , integració i participació.
La llar d’ infants ha d’ oferir als infants ple suport i
un acompanyament coherent i eficaç en el seu
desenvolupament personal i social.
Llar d’infants Mainada pretén ensenyar als
nens/es a conviure i respectar als seus companys/es i adquirir el sentit de la responsabilitat ,
en un entorn espaiós i ric en estímuls per a la
seva completa educació.

HORARI: de 9 a 17.30 h

OFERTA EDUCATIVA
• d’1 a 2 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida
de 7.30 a 9 h i de 17.30 a 19 h
Casals i colònies d’estiu
•
•
•
•

Sala de psicomotricitat
Sala polivalent
Aules de música
Dormitori

C. de Sant Esteve, 7
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 676 40 78 / 616 84 27 65
santcugat@escuelanemomarlin.com
www.escuelanemomarlin.com

LLAR D’INFANTS NEMOMARLIN
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
La nostra escola es troba situada al centre de Sant
Cugat, envoltada d'àmplies zones verdes les quals
visitem en excursions amb els nostres alumnes.
Disposem d'una agradable zona de jocs a l'aire
lliure reforçat de cautxú, per a una major seguretat, arbres i estructures per a la diversió dels més
petits. Així com d'una àmplia i il·luminada aula de
psicomotricitat pel desenvolupament de la motricitat gruixuda (coordinació, equilibri, etc...)
El servei de cuina pròpia, disposa d'un menú mensual realitzat pel nostre nutricionista, sempre disponible per a qualsevol dubte dels pares. El nostre
ampli horari permet més flexibilitat per els pares, ja
que oferim permanències de 7 a 19 h de dilluns a
divendres, romanent oberts tot l'any( no realitzem
ponts) i oferint també el servei de"Escola
d'estiu"(contractació per setmanes)en els mesos de
juliol i agost, també per alumnes externs al centre.
El servei psicopedagògic de l'escola compta amb
una psicòloga personal del centre que observa i
ajuda juntament amb les educadores el desenvolupament dels nens, la qual estableix reunions personalitzades amb els pares per a qualsevol dubte
que pugui sorgir. L'anglès s'introdueix a nivell oral
i lúdic, des dels 4 mesos d’edat, en sessions diàries
amb una professora nativa.
Comptem amb serveis que ens ajuden a la seguretat i protecció dels nostres alumnes com és el de
control d'accés al centre mitjançant l'empremta
dactilar, així com una vinculació directa amb un
pediatre de l’Hospital dels Nens de Barcelona.

HORARI: de 9 a 17. 30 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 3 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Acollida
de 7 a 9 h i de 17 a 19 h
Activitats extraescolars
Casals i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Sala de psicomotricitat
• Hort, l’any 2012

C. de Sant Jordi, 22
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 84 85
Fax: 93 674 12 39
patufet@agorapatufet.edu.es
www.nace.edu.es

ESCOLA INFANTIL PATUFET
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Àgora Patufet és una escola infantil de caràcter
privat, sense subvencions públiques, que pertany
al grup de centres educatius NACE. La nostra línia
metodològica és activa, creativa, participativa i
vivencial. Ens basem en l’educació emocional,
l’autoestima i en el fet que els nostres alumes se
sentin estimats i valorats, prioritzant l’atenció personalitzada de cada alumne i de cada necessitat.
Plantegem un ensenyament trilingüe, mixt i aconfessional, respectuós sempre amb les creences de
cada família i obert al diàleg enriquidor.
Preparem els nostres petits infants per a un futur
integrat en un context internacional. És per això
que donem la màxima importància a l’aprenentatge de l’anglès com a tercera llengua i en potenciem
també el xinès.
Fem ús de les noves Tecnologies, les TIC, com a
eina de treball i suport.
En funcionament des de 1972, al centre de la ciutat de Sant Cugat del Vallès, l’escola Àgora Patufet
ha aconseguit un gran prestigi al llarg de la seva
trajectòria.
Som una escola d’acord amb l’esperit que recull
el nostre Ideari i les accions que s’hi realitzen,
amb la voluntat de mantenir la coherència entre
la forma de pensar i la manera d’actuar.
El nostre compromís és oferir serveis educatius
de qualitat, que conjuminin la satisfacció de pares
i mares, dels alumnes i dels professionals, tot promovent una cultura de millora contínua del nostre treball i els nostres serveis.

HORARI: de 9 a 17. 30 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 5 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida
Matí: 7.30 h
Tarda: 19 h
Activitats extraescolars
Anglès, música, plàstica i dansa
Casals i colònies d’estiu
EQUIPAMENTS
• Sala de psicomotricitat
• Aula de música
• Gran pati

C. d’Estapé, 90
(a prop estació Volpelleres)
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 675 28 54 - 680 873 677
Fax: 93 675 28 54
escolainfantilpipo@gmail.com

LLAR D’INFANTS PIPO
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Pipo és una escola familiar que va néixer l’any
1987, fruit d’anys d’experiència, d’un gran esforç i
sobretot d’una gran il·lusió!.
Des de sempre hem sabut què volíem per els
nostres petits alumnes:
• Un ambient agradable i afectuós per poder créixer i aprendre.
• Despertar en ells la curiositat pel saber.
• Fomentar el respecte. Principalment els nens
han de ser respectats, per aconseguir que ells respectin a les persones que els envolten, les coses
materials, la natura i als animals que de forma tan
generosa proporcionen alegria i ens estimen.
L’any 1990 varem inaugurar les noves i actuals
instal·lacions. L’edifici es va construir pensant en
els seus protagonistes: els nens ! Per això, les
finestres són àmplies perquè tinguin bona vista,
els poms de les portes estan a la seva mida, els
esglaons i baranes a la seva alçada, ... És la seva
escola!
I diem que Pipo és familiar perquè junts hem
anat creixent, gràcies a totes les famílies que al
llarg d’aquest temps ens heu confiat i ens seguiu
confiant el que teniu més important a casa, els
vostres fills!

HORARI: de 9 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 7 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida
de 7.45 a 9 h i de 17 a 19 h
Curs d’estiu. Realització de tallers

Psg. del Prat, 25
08179 Valldoreix
Tel: 93 576 74 85
Info@quitxalla.cat
www.quitxalla.cat

LLAR D’INFANTS QUITXALLA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Quitxalla és una Llar d’Infants privada, adreçada a
nens i nenes de 4 mesos a 3 anys, regulada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya. Ofereix un entorn acollidor i tranquil
on els infants poden créixer feliços, segurs i confiats. Acompanyant-los en el seu creixement i desenvolupament.
Fomentem un contacte i una coordinació directa
amb les famílies, basant-nos en una comunicació
fluïda i constant entre educadores i pares/mares.
El nostre equip educatiu és multidisciplinar i està
format per professionals titulades en Educació
infantil, Psicologia, Pedagogia i Psicopedagogia,
per poder donar resposta a les necessitats de tots
els infants i les seves famílies.
Quitxalla és un centre totalment nou amb un
ampli jardí de 800m2, que ens permet realitzar
activitats a l’aire lliure i on els infants poden gaudir, del contacte amb la natura, tant beneficiós pel
desenvolupament mental, corporal i físic.

HORARI: de 7.30 a 9 h i de 17 a 18.30 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Servei d’acollida
de 7.30 a 9 h i de 17 a 18.30 h
Lliure de barreres arquitectòniques
Psicomotricitat adaptada a cada nivell
Anglès a partir d’un any
Tallers de cuina
Contacte amb la natura i cura de l’hort
Maleta viatgera
Música i dansa (cançons populars,
músiques del món, música clàssica...)
• Plàstica i experimentació
• Joc Heurístic i panera dels tresors
• Servei psicopedagògic

•
•
•
•
•
•

C. de Mariné, 17
08173 Sant Cugat de Vallès
Tel: 93 587 97 19
solsolet.santcugat@gmail.com

LLAR D’INFANTS SOL SOLET
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
El Sol Solet és una escola petitona situada en caseta independent en mig de l'Eixample de Sant
Cugat, a través de tres nivells educatius (P-0, P-1 i
P-2) i una sola classe per curs, oferim als nostres
alumnes un entorn tranquil, afectuós i ple de
noves experiències per a créixer plegats.
La nostra petita llar d'infants és un pas intermig
entre la família i l'escola per a nens i nenes de 4
mesos fins a tres anys i per a les seves famílies. Des
de la classe dels gossets,un racó de tendressa i
estimulació pels més petitons de la casa, fins a la
classe dels dofins, un espai ple d'estímuls per
explorar,ple de petons i abraçades pels nostres
veterans, cadascun dels nostres alumnes i mestres
del Sol Solet formem part d'una familia que
eduquem plegats. Poc a poc, tot jugant aprenem,
cada nen al seu ritme i amb l'ajut de les nostres
mestres especialitzades anem formant personetes
plenes de curiositat hàbits i valors. La nostra
metodología parteix del métode multisensioral, el
despertar dels sentits mitjançant l'exploració i la
descoberta, 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.

HORARI: de 9 a 17 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 4 mesos a 3 anys

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida
de 8 a 9 h i de 17 a 18 h
• Classes d’anglès, música i psicomotricitat
• Servei psicopedagògic permanent
• Sala polivalent com a espai de
psicomotricitat, música, activitats
d’interclasse i àudio-visuals,
treball en grups reduïts
• Dos patis diferenciats segons les edats

C. El Molí de les Planes, 1
08196 Les Planes
Tel: 93 565 70 96
escolabressolelmoli@gmail.com

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL MOLÍ
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Servei educatiu municipal, inaugurat el setembre
del 2011, que forma part d’un projecte integral
d’atenció a la infància i la joventut del barri de
Les Planes. En plena natura, situada a dins del
parc Natural de Collserola.
És una escola petita, d’ambient familiar. Acollim a
nens i nenes des dels 9 mesos fins als 3 anys.
Com a característica singular de
l’escola, hi ha dues aules on els més petits conviuen amb els més grans. Això enriqueix la convivència i els ajuda a tenir cura els uns dels altres.
La curiositat i l’interès per aprendre i provar amb
jocs i materials diversos enriquiran el seu desenvolupament dins d’un entorn afectiu, segur, tranquil i relaxat.
Al ser una escola petita ens permet adaptar-nos
al ritme i a les necessitats de cada infant, així com
adaptar els horaris i els dies d’estada a l’escola
segons les necessitats de les famílies.

HORARI: de 9 a 15 h

OFERTA EDUCATIVA
• de 9 mesos a 3 anys

SERVEIS
Servei d’acollida
De 8 a 9 h
Lliure de barreres arquitectòniques
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escoles d’educació

infantil i primària
ESCOLA

CATALUNYA

ESCOLA

CIUTAT D’ALBA

ESCOLA

COLLSEROLA

ESCOLA

GERBERT D’ORLHAC

ESCOLA

JAUME FERRAN CLUA

ESCOLA

JOAN MARAGALL

ESCOLA

LA FLORESTA

ESCOLA

L’OLIVERA

ESCOLA

PI D’EN XANDRI

ESCOLA

PINS DEL VALLÈS

ESCOLA

TURÓ DE CAN MATES

Camí de Sant Cugat al Papiol, 140
08195 Mira-sol
Tel: 93 589 82 03
Fax: 93 589 13 11
a8034692@xtec.cat
www.xtec.es/ceip-catalunya-sc
Escola adscrita a:
l’Institut Angeleta Ferrer
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA CATALUNYA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola Catalunya és un centre públic, consolidat
que ofereix un servei educatiu a la comunitat des
de 1978.
La nostra fita és la formació integral de l’alumne, el
seu desenvolupament en els àmbits emocional,
físic, artístic i intel·lectual.
Volem ser una escola que aprèn, que reflexiona
sobre la pràctica diària i que avalua les seves
necessitats constantment. Això fa que anem incorporant i desenvolupant projectes amb l’objectiu
de millorar les competències del nostre alumnat.
Entenem l’escola com una comunitat plural i
democràtica, que suma i reconeix els esforços de
tothom. En aquest sentit, la participació i col·laboració de les famílies és fonamental.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la
preinscripció i una segona reunió, abans de
començar el curs, amb pares, mares i alumnes que
s’incorporaran al centre.
Altres visites cal concertar-les prèviament.

HORARI: de 8.45 a 16.15 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Gestió del menjador i monitoratge
a càrrec de l’AMPA.
Servei matinal de 7.45 a 8.45 h
Servei tarda de 16.15 a 17 h
Activitats extraescolars organitzades
per l’AMPA i pel Casal de Mirasol.
Activitats esportives: iniciació
esportiva, natació, gimnàstica rítmica, basquet, atletisme, handbol.
EQUIPAMENTS
• 18 aules per a grups-classe
• Aula d’informàtica
• Aula de música
• Taller de plàstica
• Aula d’anglès
• Aules per treballar amb grups reduïts
• Biblioteca
• Gimnàs , pista poliesportiva i camp de futbol
• Patis diferenciats per infantil i primària
• Aula tic-laboratori de ciències
• Aula polivalent
• Hort

C. de Pere Ferrer, 5
08195 Mira-sol
Tel: 93 576 40 33
a8064118@xtec.cat
www.escolaciutatdalba.cat

ESCOLA CIUTAT D’ALBA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola va iniciar el seu camí el curs 2006/2007.
Actualment acull alumnat de P3, P4 , P5 i Cicle inicial i Mitjà de primària. Som una escola pública,
catalana i laica. Naixem com a escola inclusiva,
integradora i solidaria, amb respecte al pluralisme
ideològic i social. Tenim la voluntat de ser una
escola sostenible i arrelada al medi, que tingui
com a eixos bàsics la promoció de la salut i el consum responsable.
Volem ser una escola participativa on es doni la
col·laboració amb les famílies i els diferents estaments socials a través dels òrgans de gestió
corresponents i de les comissions de treball.
Creiem que l’escola ha de ser un espai de construcció d’aprenentatges, on es respectin la diversitat de capacitats i de ritmes dels infants. Per tant,
ha d’afavorir situacions de diàleg on poder compartir i confrontar les idees de cada un, i les diferents maneres de veure i de pensar sobre els fets i
els fenòmens.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la
preinscripció.

HORARI: de 8.45 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Acollida
Matí de 7.45 a 8.45 h i
tarda de 16.30 a 17.45 h
Activitats extraescolars:
anglès, música, psicomotricitat,
iniciació esportiva, tennis, taekwondo, piscina i hip-hop.
Casals d’estiu

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• USEE
• Gimnàs i pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Aules de petit grup
• Aula de música
• Aula de ciències
• Hort

Pl. Abad Donadeu, 44
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 84 78
Fax: 93 589 42 07
a8041234@xtec.cat
www.phobos.xtec.cat/ceipcollserola
Escola adscrita a:
l’Institut Joaquima Pla i Farreras
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA COLLSEROLA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola està situada al barri de Sant Francesc. Som
una escola arrelada al barri i a la ciutat, participativa en l’entorn proper dels alumnes, respectuosa
amb el pluralisme ideològic, polític i religiós.
Fomentem la relació família escola.
Del nostre projecte educatiu destaquem:
• Pretenem que els nostres alumnes, al llarg de la
seva escolarització, es vagin formant com a persones excel·lents, que disposin dels recursos necessaris per aconseguir l’èxit educatiu i personal.
• Volem formar alumnes arrelats a la nostra cultura
catalana, amb convicció europea i oberts al món.
• Educació en el respecte, la sensibilitat, d’interès i
la reflexió envers les manifestacions lingüístiques
en l’ idioma propi i en els altres.
• Desenvolupament del sentit crític, la capacitat de
decisió i el respecte a les opinions dels altres.
Educació en els valors.
L’escola està immersa en un pla estratègic, el Pla
d’Autonomia del Centre (PAC), amb l’objectiu de
potenciar la millora dels resultats educatius i de la
cohesió social. Aquest pla estratègic ens permet, amb
diferents recursos de gestió i econòmics, potenciar:
Les ciències experimentals. L’anglès. Les noves tecnologies. El treball amb noves metodologies per tal de
millorar l’atenció individualitzada. El treball del pensament crític dels alumnes a través del projecte
Filosofia 3/12. L’hort ecològic i taules de cultiu.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la
preinscripció.

HORARI: de 9 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida matí i tarda
de 7.45 a 9 h i de 16.30 a 18 h.
Activitats extraescolars:
anglès, natació, teatre, música,
dansa, tallers plàstics, biblioteca,
natació, esports (OMET).
Casals i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS
• 18 aules per a grup classe
• Aules de grup reduït
• Biblioteca
• Gimnàs i pistes esportives
• Aula de psicomotricitat
• Aula d’audio-visuals/anglès
• Aula de ciències-laboratori/anglès
• Aula de música
• Aula d’informàtica
• Aula d’acollida
• Menjador P3/aula polivalent
• Patis diferencials per educació infantil i
primària.
• Hort escolar

C. de Josep Vicenç Foix, 35
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 583 67 13
Fax: 93 589 77 01
a8059871@xtec.cat
www.xtec.es/ceip.gerbert-d-orlhac
Escola adscrita a:
l’Institut Joaquima Pla Farreras
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA GERBERT D’ORLHAC
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
És una escola creada el curs 2002/03 i situada al barri
de Coll Favà. L’escola està oberta a projectes d’innovació promoguts per les diferents administracions
que ens ajudin en la nostra tasca educativa. Els trets
més característics del nostre Projecte Educatiu són:
• Formar integralment a la persona ja que cada
ésser humà és únic, respectant el ritme i característiques de cada alumne.
• Contemplar les necessitats actuals de la nostra
societat potenciant el coneixement i pràctica de
les noves tecnologies i l’aprenentatge d’idiomes.
• Estar arrelada al medi. Participar de les activitats de
barri i del poble.
• Potenciar actituds i valors de: sensibilitat, autoestima, respecte, autonomia personal, responsabilitat,
esforç, creativitat, solidaritat, esperit crític...
• Fomentar la relació família-escola. Una bona
comunicació basada en el diàleg i la participació
de les famílies en la vida de l’escola afavoreix l’educació integral que tots volem.
• Aplicar una metodologia activa i globalitzadora,
fent que els aprenentatges siguin significatius i funcionals, aprenent de les activitats col·lectives i sent
subjecte actiu i responsable del seu propi treball.
• Desenvolupar el gust per la lectura i l’escriptura
posant al nen i la nena en situacions d’ús real on
llegir i escriure sigui una manifestació de les seves
necessitats.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

HORARI: de 9 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida de 7.45 a 9 h
Activitats extraescolars:
psicomotricitat, juguem en anglès,
música, guitarra, manualitats,
ludoteca, teatre, tennis, esports
(OMET), natació, dansa, atletisme...
Casals d’estiu i d’hivern

EQUIPAMENTS
• Gimnàs-sala polivalent
• Pistes poliesportives amb bàsquet,
futbol i volei
• Biblioteca
• Ludoteca
• Aula d’informàtica
• Aula de psicomotricitat
• Aula d’idioma-anglès
• Aula de plàstica
• Aula de música
• Aules de reforç per treballar en petit grup
• Patis diferenciats per educació infantil i
primària.
• Aula d’Acollida
• Aula de suport a l’Educació especial

C. del Brollador, 5
08197 Valldoreix
Tel: 93 589 66 62/63
Fax: 93 589 14 13
a8026087@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipferranclua
Escola adscrita a:
l’Institut Arnau Cadell
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA JAUME FERRAN I CLUA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola va ser inaugurada l’any 1975, i va rebre el nom
de Jaume Ferran i Clua, en honor del metge, investigador
i descobridor de la vacuna anticolèrica i antiràbica.
Es troba al peu dels turons de la serra de Collserola
al municipi de Sant Cugat (Valldoreix).
En l’actualitat hi ha escolaritzats prop de 450
alumnes distribuïts en 18 grups-classe: 6 d’educació
infantil i 12 a educació primària.
En el Projecte Educatiu definim l’escola com a:
pública,plural i democràtica. Participativa a través dels
diferents òrgans col·legiats i catalana arrelada al medi.
Una escola que vol potenciar el desenvolupament
afectiu, intel·lectual i físic de l’alumnat. Garantir la
formació integral dels nens i nenes respectant la
seva diversitat. Fomentar l’autonomia, la responsabilitat i la capacitat de cooperació.
Projectes i activitats específics:
L’idioma estranger és l’anglès des de P4. Projecte
Orator a cicle inicial.Psicomotricitat a Educació
Infantil. Dansa a tots els cursos. Projecte Ciències 3-6 a
Educació infantil. Sortides i activitats complementàries lligades a la programació de les diferents àrees.
Natació a primària. Tractament de la informàtica com
a eina d’ús i d’aprenentatge del currículum, edició
trimestral del butlletí El Jaumet. Projecte de l’hort.
Socialització dels llibres de text. Projecte d’educació
emocional Escolta’m. Projecte de Treball cooperatiu.
Desdoblaments dels grups classe a primària per treballar les instrumentals.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

HORARI: de 9 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Acollida matinal de 7.45 a 9 h
Acollida tarda de 16.30 a 18 h
Activitats extraescolars
Casals i colònies d’estiu
EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Gimnàs i pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Sala polivalent
• Aules de música
• Aules d’informàtica
• Hort

Psg. de la Creu, 1-5
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 85 86
Fax: 93 589 68 29
a8038260@xtec.cat
Escola adscrita a:
l’Institut Angeleta Ferrer
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA JOAN MARAGALL
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola, situada al mig del nucli antic, va ser la primera escola pública que es va crear al nostre municipi. Va ser inaugurada pel president F. Macià l’any
1932. Des d’aleshores la seva fisonomia s’ha anat
adaptant a les noves necessitats educatives i
a una major funcionalitat .
Considerem la col·laboració de les famílies una eina
molt important per el bon funcionament del centre.
L’activitat de la nostra escola es basa en els següents
aspectes recollits en el Projecte Educatiu:
• Formació integral de l’alumne des dels àmbits
emocional, físic, artístic i intel·lectual.
• Autonomia personal i cooperació.
• Desenvolupament de l’esperit crític.
• Adquisició de tècniques de treball.
• Arrelament al medi i respecte a altres cultures i realitats diverses.
• Respecte al medi ambient.
• Pluralisme ideològic i aconfessionalitat.
• Coeducació.
• Escola integradora i solidaria.
Projectes d’innovació: Socialització dels llibres de text,
Pla estratègic d’educació musical, Projecte de filosofia, Projecte d’intercanvi amb l’Escola Japonesa,
Projecte d’animació lectora, Projecte d’expressió corporal i teatral, Projecte d’energies renovables,
Projectes solidaris, Aula d’acollida, Projecte de biblioteca i Introducció de l’anglès a l’educació infantil.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

HORARI: de 9 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida de 7.45 a 9 h
i de 16.30 a 18 h
Activitats extraescolars:
anglès, dansa, gimnàstica rítmica,
atletisme, voleibol, bàsquet,
handbol, iniciació esportiva,
multiesport
Casals d’estiu i d’hivern
Lliure de barreres arquitectòniques
EQUIPAMENTS
• 18 aules per a grup-classe
• Gimnàs i pista poliesportius
• Biblioteca multimèdia amb bibliotecària
• Ludoteca
• Aula d’expressió musical i multimèdia
• 2 Aules taller
• 2 Aules d’idioma
• Aula de psicomotricitat
• Aula d’informàtica
• Aula per grups reduïts
• Aula d’acollida
• Aules de logopèdia i educació especial
• Patis diferenciats per infantil i primària
• Hort

Camí de Can Pagan, s/n
08198 La Floresta
Tel: 93 589 86 77
Fax: 93 675 30 34
info@escolalafloresta.com
www.escolalafloresta.com
Escola adscrita a:
l’Institut Arnau Cadell
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA LA FLORESTA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola La Floresta és un centre públic de dues
línies d’Educació Infantil i Primària de Sant Cugat
del Vallès. Ofereix l’escolarització als alumnes de 3
a 12 anys amb una metodologia activa i globalitzadora per potenciar totes les capacitats i habilitats dels nens i nenes: intel·lectuals, afectives, emocionals, psicomotrius, manipulatives…
Fomentem la reflexió, el diàleg, l’esperit crític, la
cooperació mútua i l’autonomia dels/les nostres
alumnes a fi que,a més de ser bons estudiants,
siguin bones persones, capaces de fer front amb
garanties als reptes de la societat actual.
La ubicació ens ofereix el privilegi de poder aprendre gaudint de la interacció amb l’entorn natural,
fent del respecte i la integració amb la natura un
dels nostres trets diferencials.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la
preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

HORARI: de 8.30 a 16 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Acollida (matí i tarda)
Activitats extraescolars al migdia i a
la tarda
Casals i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Gimnàs i 2 pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Sala polivalent
• Aula d'anglès
• Aula de plàstica
• Pissarres digitals interactives i projectors
• Pati per al parvulari
• 2 aules de música
• 1 aula d’informàtica
• 2 horts

Pg. Mare de la Font, 2-10
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 27 26
Fax: 93 674 27 15
a8062641@xtec.cat
http://escola-olivera.org/index.php
Escola adscrita a:
l’Institut Angeleta Ferrer
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA L’OLIVERA
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L'escola està situada a la zona del barri de la
Guinardera, en una de les noves àrees de creixement
del municipi. Som dalt d'un turó des d'on veiem e
campanar del Monestir, tota la serralada de Collserola,
la muntanya de Montserrat i la de Sant Llorenç, just
davant la masia de Can Bellet. La nostra història va
començar el curs 2003-2004 en un local provisional al
bell mig de Sant Cugat, ara però disposem d'un magnífic edifici amb tots els serveis necessaris per a dur a
terme tota mena d'activitats.
Volem que la nostra escola sigui un espai acollidor,
on els infants en arribar se sentin ben rebuts per
facilitar el seu total desenvolupament tan social,
com intel·lectual i emocional. Mitjançant la manipulació, l'experimentació, el joc, el treball individual i en
equip, l’esforç i l’estudi, acompanyarem al nostre
alumnat en el camí cap el món del saber. La música,
la dansa, la psicomotricitat l'educació visual i plàstica
introdueixen els infants en un món cultural de la nostra societat d'ara i d'aquí. Sense oblidar recollir totes
les aportacions dels companys i companyes acabats
d'arribar d'altres països amb diferents cultures que
ens enriqueixen abastament.
Les noves tecnologies i l'aprenentatge de llengües
estrangeres no poden quedar-se al marge de la nostra tasca educativa. L'educació té com a finalitat preparar als futurs ciutadans per incorporar-se a la
societat i poder fer-la cada cop una mica millor.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

HORARI: de 9 a 16.30 h
SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei de Bon dia de 7.45 a 9 h
Activitats extraescolars
Casals d’estiu

EQUIPAMENTS
• 18 aules per grup-classe
• Aula informàtica
• Aula de música
• Aula de plàstica
• Aula d’audiovisuals
• Aules de petits grups
• Biblioteca
• Gimnàs i Pista poliesportiva
• Aula d’educació especial

C. de Santa Teresa, 61
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 42 01
Fax: 93 589 28 32
escolapidenxandri@xtec.cat
www.xtec.cat/escolapidenxandri
Escola adscrita a:
l’Institut Joaquima Pla i Farreras
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA PI D’EN XANDRI
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L'escola va ser inaugurada el 13 de juny de 2003 però
compta amb més de trenta anys d'història educativa i
de servei dedicat a la comunitat. Està situada a la zona
denominada l'Eixample Sud.
L'escola orienta la seva activitat en el marc d'una educació basada en la responsabilitat, la participació i el
desenvolupament harmònic de totes les competències i capacitats dels alumnes. Per aquest motiu, el nostre Projecte Educatiu desenvolupa com a trets més
importants:
• El respecte pel pluralisme i els valors democràtics.
• L'educació com a procés integral i formatiu que
abasta totes les dimensions de l'alumne (intel·lectuals, motrius, creatives, de relació, artístiques, d'autoestima, d'equilibri i d'autonomia personal).
• L'educació per a la diversitat.
• L'educació pel medi ambient.
Des del centre es fomenta una estreta relació famíliaescola col·laborant en l'organització i realització de
projectes comuns (biblioteca, hort ecològic, festes
escolars, Escola de Pares i Mares...) i mitjançant la
comunicació fluïda amb el correu electrònic.
Projectes que es desenvolupen:
El Pi Lector (biblioteca escolar); English Kids (anglès a
Educació Infantil); Science English Project (desenvolupart l'àrea de Naturals en anglès); Projecte de lectura; Projecte de socialització de llibres de text;
Psicomotritat a EI; Aula de ciències i noves tecnologies amb dotacions informàtiques a les aules; Escola
membre de la xarxa d'Escoles Promotores de Salut.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Jornada de portes obertes abans de la preinscripció.
Abans de l'inici de curs es fa una reunió informativa.

HORARI: de 8.45 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Gestió del menjador i monitoratge
a càrrec del Consell Escolar
Servei d’acollida de 8 a 8.45 h. i de
16.30 a 18 h.
Activitats extraescolars:
Psicomotricitat, anglès, plàstica,
escacs, dansa, handbol, voleibol,
natació, gimnàstica rítmica, iniciació
esportiva, música, esplai diari...
Casals d’estiu i d’hivern
EQUIPAMENTS
• 19 aules per a grup-classe amb dotació
informàtica
• Aula d’informàtica
• Aula de música
• Aula de plàstica
• Aula d’anglès
• Aula de ciències
• Aula de psicomotricitat
• Aules d’educació especial
• Aules per treballar amb grups reduïts
• Ludoteca
• Biblioteca multimèdia
• Gimnàs/Sala Polivalent
• Pista poliesportiva: bàsquet, futbol i voleivol
• Patis diferenciats per infantil i primària
• Hort ecològic

Av. Volpelleres,51
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 78 12
Fax: 93 589 13 36
a8026026@xtec.cat
www.xtec.es/ceip-pins
Escola adscrita a:
l’Institut Angeleta Ferrer
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA PINS DEL VALLÈS
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola està situada dins els casc urbà i envoltada
d’espais naturals.Treballem perquè els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats, per arribar a
ser membres actius de la societat, lliures i responsables. Eduquem en els valors. L’escola considera els
pares i mares com un estament molt important pel
bon funcionament del centre, tant pel que fa referència als seus fills com en la part més organitzativa.
La metodologia didàctica de l’escola està basada en
la individualització i la sociabilització, el coneixement del nen/a i les seves diversitats evolutives, el
coneixement del medi, el desenvolupament de l’esperit crític, l’adquisició de tècniques de treball i
habilitats, el descobriment i l’experimentació i l’observació directa i indirecta.
Del projecte Educatiu de Centre cal destacar l’ensenyament-aprenentatge de la llengua anglesa des de
P3 i diversos projectes específics i d’innovació en els
que participen tots els alumnes des de Educació
Infantil fins a 6è. de Primària. Projecte d’innovació
mediambiental: l’hort ecològic i la granja. Projecte
d’innovació de Biblioteques escolars, animació a la
lectura. Projecte d’intertallers, i metodologia de
racons a l’Educació Infantil. Desdoblament de grups
classe per treballar les llengües i matemàtiques a tota
la primària. Projecte d’aplicació de les TIC, des
d’Educació Infantil.
Som escola de pràctiques. Elaborem la revista El
Pinyó i els nostres alumnes de 1er i 2on participen
durant tot el curs del programa de natació municipal.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

HORARI: de 9 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador amb productes ecològics
Cuina pròpia
Acollida
de 7.30 a 9 h i de 16.30 a 18 h
Activitats extraescolars:
natació, anglès, música, judo, etc.
Activitats esportives
Ludoteca
Tallers plàstics
Casals d’estiu
EQUIPAMENTS
• 18 aules per a grups classe amb pissarres
digitals
• 4 aules per a grup reduït
• Laboratori
• Espais esportius: pista poliesportiva (bàsquet, futbol sala, etc.), camp de futbol,
gimnàs i sala de psicomotricitat
• Altres espais: biblioteca, aules d’informàtica, aula de plàstica, aula de música,
aula d’educació especial, aula d’idiomes i
aula de dansa
• Diferents zones de pati per a infantil i
primària
• Hort i granja

C. de Josep Irla, 50
08195 Mira-sol
Tel: 93 590 02 03
Fax: 93 590 02 62
ceip-turocanmates@xtec.cat
Escola adscrita a:
l’Institut Arnau Cadell
l’Institut Leonardo da Vinci

ESCOLA TURÓ DE CAN MATES
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
És una escola pública que va obrir les seves portes el
mes de setembre del curs 2004-05 i que es troba
ubicada a l’indret del Turó de can Mates.
Actualment s’imparteix Educació Infantil, Cicle
Inicial i Mig de Primària. Cada curs augmentem un
nivell i així successivament fins arribar a 6è.
Les escoles públiques tenen com a trets comuns ser
plurals, laiques, catalanes i seguir el mateix currículum
acadèmic. Malgrat això, cadascuna té característiques
diferenciadores que depenen del seu entorn.
L’objectiu principal és afavorir una educació integral
adreçada a formar persones amb eines de treball,
capacitat expressiva, un bagatge de coneixements
científics i culturals, criteri propi, valors humans i compromís amb el món en què els tocarà viure.
Ens basem en els principis següents:
• Educació emocional
• Atenció a la diversitat
• Gestió participativa i democràtica
• L’aprenentatge significatiu i funcional
Projectes d’escola:
• Projecte de biblioteca
• Llengües estrangeres
• Projecte lingüístic de centre
• El coneixement dels mitjans audiovisuals
i Informàtics
• Socialització de llibres i materials didàctics.
• Les sortides pedagògiques i colònies
• Context artístic en tot l’aprenentatge.
• Projecte Agenda 21, L’hort escolar
• Treball per projectes
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes

HORARI: de 9 a 16.30 h

SERVEIS
Menjador
Cuina pròpia
Servei acollida bon dia de 7.45 a 9 h
Activitats extraescolars:
molt variades i lligades a les entitats
del poble
Casals de vacances i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Gimnàs i pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Aules de música
• Aula de plàstica
• Hort
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C. de Granollers, 43
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 38 82
Fax: 93 589 48 40
a8046670@xtec.cat
Escoles de primària adscrites:
Escola Joan Maragall
Escola Pins del Vallès
Escola Catalunya
Escola L’Olivera

INSTITUT ANGELETA FERRER
OFERTA EDUCATIVA
Quatre grups per a cada nivell d’ESO. Quatre grups
per a cada nivell de Batxillerat amb diferents itineraris: científic, tecnològic, biosanitari, humanístic,
gestió, lingüístic, artístic i artístic-científic.
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Dins la tasca educativa es pretén donar a l’alumnat
una formació integral, tant en els aspectes acadèmics
i professionals com en el personal i social.
Pel que fa a l’àmbit acadèmic, considerem important
atendre la diversitat de l’alumnat des del primer curs
de l’ESO. Per tal de poder considerar els diferents ritmes d’aprenentatge i donar resposta a les necessitats educatives de l’alumnat. Per altra banda, en les
matèries considerades instrumentals (matemàtiques, català i castellà) funcionen grups flexibles i
grups de necessitats educatives especials. També
considerem els desdoblaments que es fan en algunes assignatures (tecnologia, ciències de la naturalesa i llengua estrangera ), una eina per treballar els
diferents ritmes d’aprenentatge.
L’alumnat podrà escollir cursar Anglès o Francès a
l’ESO i al Batxillerat . També podrà escollir cursar una
segona llengua estrangera (francès o anglès).
A partir de les tutories i dels equips educatius, es treballa l’atenció individualitzada de l’alumnat, l’orientació acadèmica i els valors de convivència i responsabilitat.
Els alumnes reben informació a través del tutor/a
i de l’equip psicopedagògic del centre.
El centre ofereix Tallers d’estudi assistit i activitats
esportives.
Es disposa també d’un servei de mediació per a la
resolució de conflictes.

EQUIPAMENTS
• 1 aula pròpia per a cada grup d’ESO i
Batxillerat
• 3 aules de tecnologia
• Laboratori de biologia
• Laboratori de química
• Laboratori de física i geologia
• Aula de Música
• Aula d’educació visual i plàstica amb
equipament informàtic i audiovisual
• Aula d’educació visual i plàstica amb
equipament d’infografia i volum
• Aula de Dibuix Artístic
• Laboratori de fotografia
• 2 laboratoris d’Idiomes
• 3 aules d’informàtica
• 19 aules amb mitjans audiovisuals
• Biblioteca amb equipament informàtic
• Gimnàs
• Patis i pistes poliesportives
• Sala d’actes
• Accés a Internet a tot el centre
• Biblioteca
• Menjador i cuina propis
• Servei de bar
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes
abans de la preinscripció de l’ESO.
També es fa una reunió informativa una
setmana abans de començar la preinscripció del Batxillerat
Altres visites cal concertar-les prèviament.

Av. Villadelprat, 91-93
08197 Valldoreix
Tel: 93 674 72 66
Fax: 93 589 02 89
a8031873@xtec.cat
Escoles de primària adscrites:
Escola Jaume Ferran i Clua
Escola La Floresta
Escola Turó de Can Mates

INSTITUT ARNAU CADELL
OFERTA EDUCATIVA
S'imparteixen en règim diürn 1r, 2n, 3r i 4t nivell
d'ESO, i 1r i 2n de Batxillerat en les modalitats de
Ciències i Tecnologia i d’Humanitats i Ciències Socials
estructurats en itineraris diferents.
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Com a institució educativa pública pretenem ser un
centre obert, pluralista, democràtic i coeducador al
servei d'una educació integradora que fomenti els
diversos àmbits de cada persona, com l'autoestima,
l'autonomia, l'esperit humanístic, el rigor científic, els
hàbits de treball i els valors cívics i de convivència.
El nou currículum d’assignatures preveu certa optativitat per als alumnes que podran elegir des de 1r
d’ESO una segona llengua estrangera o altres assignatures de reforç o ampliació. El Projecte de Centre i
el Projecte Curricular preveu adaptar aquesta
opcionalitat a les necessitats , interessos i condicions
de cada alumne/a.
L'Institut Arnau Cadell porta a terme la seva tasca
educativa aplicant el seu propi Pla d'Acció Tutorial
(PAT), que inclou un Servei d'Orientació Escolar i
Professional. El Departament de Pedagogia del
Centre té un paper principal en l'atenció a la diversitat d'alumnes. La psicòloga de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) ajuda a coordinar el
pas de Primària a Secundària. Segons les necessitats
educatives de l'alumnat d'ESO, a partir de 3r d’ESO
s’ofereixen a l’alumnat itineraris diferenciats segons
els seus interessos i capacitats, dirigits de Batxillerat o
de C.F. de grau mitjà.

EQUIPAMENTS
• 2 aules d’informàtica
• Aula de dibuix
• Aula de plàstica
• Aula de tecnologia
• Aula d’acollida
• Biblioteca
• Laboratori d’idiomes
• Laboratori de ciències naturals
• Laboratori de física i química
• Biblioteca
• Aula de música i audiovisuals
• Gimnàs cobert
• Ascensor
• Instal·lacions esportives
• Sala d’actes
SERVEIS
• Servei de bar-cantina
• Menjador escolar (cuina pròpia)
• Guixeta pels alumnes
• Abonaments especials pels FGC
Per participar en programes d’educació
mediambiental i ecològics, hem estat guardonats amb el distintiu d’Escola Verda i som
Escola Solar per la nostra intal·lació d’energia fotovoltàica.
Participem actualment en un projecte
Comènius de la Comunitat europea amb
altres tres centres europeus.
El centre compleix la normativa en relació a
barreres arquitectòniques.
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans
de la preinscripció.
Altres visites cal concertar-les prèviament.

Av. Alcalde Barnils, 3-5
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 675 39 50
Fax: 93 675 41 06
iescar@ies.car.edu
http://ies.car.edu

INSTITUT CENTRE D’ALT RENDIMENT ESPORTIU (CAR)
OFERTA EDUCATIVA
Educació Secundària Obligatòria (ESO)
Batxillerat:
Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials
Cicles Formatius de Grau Mitjà:
• conducció d’activitats fisicoesportives en el medi
natural
Cicles Formatius de Grau Superior:
• animació d’activitats físiques i esportives
Tècnic d’Esport en:
• esqui alpí
• surf de neu
• muntanya mitjana
• futbol
• futbol sala
Tècnic Superior d’Esport en:
• esquí alpí
• futbol
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
El Centre d’Alt Rendiment té per objectiu fonamental la preparació d’esportistes d’alt nivell,
cuidant especialment la seva formació integral.
Per fer compatibles la formació esportiva i els
estudis de secundària obligatòria i de batxillerat
fou indispensable crear un institut d’Ensenyament
Secundari que permetés aconseguir una bona
harmonia de treball en un i altre terreny.

EQUIPAMENTS
• 1 aula pròpia per a cada grup d’ESO i
• Poliesportiu, pistes esportives, sales de
psicomotricitat i piscines
• Jardins i patis
• Sales polivalents
• Aules de música
• Aula d’idiomes
• Aules d’informàtica
• Laboratoris de ciències
• Saló d’actes
• Biblioteca i Aula d’estudi
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Visites individualitzades en hores convingudes.

Av. Ragull, 45-49
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 587 94 39
Fax: 93 587 94 38
a8054873@xtec.cat
Escoles de primària adscrites:
Escola Collserola
Escola Pi d’en Xandri
Escola Gerbert d’Orlhac

INSTITUT JOAQUIMA PLA FARRERAS
OFERTA EDUCATIVA
S'imparteixen en règim diürn 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO
i Batxillerat
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’institut Joaquima Pla i Farreras és un centre que
aposta per la participació de tota la comunitat educativa i es compromet amb l’objectiu que els seus
alumnes assoleixin aprenentatges competencials.
La finalitat d’aquests aprenentatges competencials
seria que els nois i les noies, en acabar la seva escolarització, hagin adquirit les eines necessàries per entendre el món per tal que esdevinguin persones capaces
d’intervenir de forma crítica i activa en la societat plural, diversa i en canvi continu en què ens trobem.
Per aquest motiu donem especial èmfasi al treball
amb les noves tecnologies, participant en el programa EduCat 2.0 i impulsant metodologies d’aplicació
de les TIC que facilitaran que l’alumnat adquireixi les
destreses, habilitats i actituds per el futur.
Fomentem el respecte a la diversitat cultural i ideològica i impulsem les actituts cíviques i de participació pròpies de la societat democràtica. Per fer-ho en
el nostre projecte educatiu estem treballant amb
propostes d’implicació directa amb el municipi com
poden ser la participació en el taller d’Estudi Assistit
o en projectes d’Aprenentatge Servei.
L’institut opta per una organització que afavoreixi el
seguiment personal i acadèmic de l’alumnat mitjançant l’acció tutorial i l’equip d’orientació psicopedagògica.
Dins del marc del pla estratègic que estem implementant hem engegat projectes que ens permeten
concretar la nostra línia educativa: associació esportiva, conjunt instrumental i coral de l’institut, comissió de convivència i equip de mediació, intercanvis
amb centres d’altres països.

EQUIPAMENTS
Tot el centre està adaptat.
Totes les dependències del centre (aules,
despatxos, laboratoris...) disposen de
connexió a la xarxa
• 21 Aules per a ESO i Batxillerat
• Aules de desdoblament per treballar
amb grups reduïts
• 2 aules taller de tecnologia
• 3 laboratoris equipats amb les darreres
tecnologies: física i geologia, química i
biologia
• Aula de música
• Aula d'educació visual i plàstica
• Aula d'informàtica multimèdia
• Totes les aules equipades amb msterial
audiovisual (canó, pantalla, pissarra digital)
• Biblioteca
• Gimnàs i pistes esportives
• Zones de lleure (patis)
• Servei de menjador
• Ascensor
• Armariets de lloguer per l’alumnat
SERVEIS
• Servei de menjador
• Servei de Mediació
• Tutoria personalitzada
• Armariets de lloguer per als alumnes
• Orientació psicopedagògica
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans
de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.

Ctra. Sant Cugat a Rubí, s/n
08190 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 67 08 Fax: 93 674 59 02
a8031861@xtec.cat
www.iesleonardo.cat
Escoles de primària adscrites:
Escola Catalunya
Escola Joan Maragall
Escola Collserola
Escola La Floresta
Escola Ferran i Clua
Escola Pins del Vallès
Escola Gerbert d’Orlhac Escola Pi d’en Xandri
Escola L’Olivera
Escola Turó de Can Mates

INSTITUT LEONARDO DA VINCI
OFERTA EDUCATIVA
• Educació Secundària Obligatòria (ESO)
• Batxillerat
• Curs de preparació de les proves d’accés a cicles
formatius de Grau Superior
• Cicles Formatius de Grau Mitjà
- Gestió Administrativa
- Instal·lacions de telecomunicació
• Cicles Formatius de Grau Superior
- Administració i finances
- Sistemes de telecomunicació i informàtics
- Desenvolupament i aplicació de projectes de
construcció
- Desenvolupament de projectes urbanístics i
operacions topogràfiques
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’ Institut Leonardo da Vinci té quatre principis bàsics:
• Aprendre a aprendre: arribar al plaer de conèixer,
comprendre i descobrir al llarg de la vida.
• Aprendre a fer: aprenem per fer coses i per fer una
aportació a la societat mitjançant el treball, creant
un entorn de treball participatiu i motivador.
• Aprendre a conviure: i a treballar en projectes comuns. La diversitat com element necessari i creador.
• Aprendre a ser: educar integralment per a arribar al
pensament autònom.
Som un centre que promou el diàleg i la mediació
davant de qualsevol dificultat o conflicte. Estimula les
capacitats particulars per enriquir-se culturalment.
Impulsa la curiositat científica i investigadora que porta
a la innovació. Potencia l’adquisició de l’hàbit d’estudi i
de treball. Compromés amb la cultura i la llengua catalana i la integració de nouvinguts. Fomenta la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat i la sostenibilitat. Fomenta
uns hàbits d’alimentació saludable i la pràctica de l’esport. Potencia l’auto superació i la cultura de l’esforç.
Desenvolupa el raonament i l’esperit crític.

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Gimnàs i pistes esportives
• Aula de música
• Aules d’informàtica
• Aula d’idiomes
• Equipament TIC (pissarra digital i projector multimèdia a totes les aules)..
SERVEIS
• Servei de menjador
• Cuina pròpia
• Activitats extraescolars
• Tallers d’estudi assistit
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una jornada de portes obertes abans
de la preinscripció. Altres visites cal concertar-les prèviament.
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centres d’ensenyam

ent
CONCERTATS:
AVENÇ
EL PINAR
LA FARGA / LA VALL
PUREZA DE MARÍA
SANTA ISABEL
THAU
VIARÓ
PRIVATS:
ÀGORA
ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIS
EUROPA INTERNATIONAL SCHOOL
HATIKVA

Camí del Crist Treballador, s/n
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 41 54
Fax: 93 589 23 38
escolavenc@fcollserola.cat
www.fundaciocollserola.cat

AVENÇ
OFERTA FORMATIVA
Educació Infantil (P3, P4, P5)
Educació Primària
Educació Secundària Obligatòria (ESO)

HORARI:
Parvulari i primària: de 9 a 17 h
ESO: de 8 a 17 h (dv. fins a les 16h)

SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L'escola Avenç va ser fundada l'any 1978. Onze
anys més tard, es va unir al projecte de l'actual
Fundació Collserola, titular, també, de les escoles
Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona i
Ramon Fuster de Bellaterra. El conjunt d'aquestes
escoles comparteix el mateix ideari i el mateix projecte educatiu.
Som una escola catalana, plural i laica. La nostra
funció educadora es fonamenta en la llibertat responsable i el pensament crític per contribuir a l'autonomia personal dels nostres alumnes i fer-los
capaços d'harmonitzar els interessos individuals
amb els col·lectius. La nostra activitat docent,
basada en l'ensenyament de qualitat, afavoreix
l'actitud científica, la competència en idiomes i la
sensibilitat artística i cultural.
L'escola està situada en plena natura, al costat del
Parc de Collserola; disposa de tot un conjunt d'edificis i instal·lacions i d'una gran extensió de bosc.
Està pensada per acollir tres línies d'educació
Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.
El Batxillerat es fa a Barcelona, a l'escola Frederic
Mistral - Tècnic Eulàlia on s'imparteixen totes les
modalitats i s'hi afegeixen, també, els alumnes procedents de l'escola Ramon Fuster. Es completa la
proposta educativa amb la possibilitat de realitzar
estudis de Formació Professional a Llúria Institut
Tècnic, a Barcelona.

‰

Menjador
Cuina pròpia
Transport escolar

Å
Å
ª

Servei d’acollida (matí i tarda)
Activitats extraescolars
Casals i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Gimnàs i pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Laboratori i taller de tecnologia
• Aules de música, plàstica i informàtica
• Aules de suport
• Hort, aula de natura i bosc

C. Canal de la Mànega, 3-5
08197 Valldoreix
Tel: 93 674 14 00
Fax: 93 674 07 27
pinar-es@hsmcj.org
www.hsmcj.org

EL PINAR
OFERTA FORMATIVA
• Educació Infantil de 6 mesos a 3 anys (no concertat)
• Educació Infantil (P-3, P-4, P-5)
• Educació Primària
• ESO
• Batxillerat. Modalitats:
- Ciències de la Naturalesa i la Salut
- Humanitats i Ciències Socials
• Cicles Formatius de Grau Mitjà
- Cures auxiliar d'Infermeria
• Curs d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior
• Cicles Formatius de Grau Superior
- Anatomia Patològica i Citologia
- Documentació Sanitària (no concertat)
- Educador Infantil
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Fundat l’any 1954 per la M. Mª de Jesús Velarde,
treballa per donar una formació integral als nens i
joves basada en l’humanisme cristià.
Tenim clar que volem formar persones, per això
cuidem el tracte humà i fomentem en els alumnes els valors personals i socials, la feina ben feta i
la constància en el treball.
La formació acadèmica es dirigeix a:
• Desnvolupar el poder creatiu de l'alumnat i la
capacitat d'assimilació amb projectes interdisciplinaris.
• Facilitar atenció més personalitzada mitjançant:
- Desdoblaments del grup-classe en tota la primària i secundària.
- Agrupaments per nivells de les matèries instrumentals i de l’anglès, oferint la possibilitat de
presentar-se als exàmens de Cambridge.
• Fomentar el desenvolupament de les intel·ligències múltiples treballant per competències.
• Potenciar, amb criteri, l’ús de les noves tecnologies

HORARI: de 8.55 a 17.15 h

SERVEIS

‰

Menjador
Cuina pròpia
Transport escolar
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Servei d’acollida de 8 a 9 h
Activitats extraescolars:
futbol-7, anglès, kumon,
música i piano
Borsa de treball

EQUIPAMENTS
• Aula audiovisuals
• Aula d'expressió plàstica
• Aula d'informàtica
• Aula de tecnologia
• Aula de música
• Aula de psicomotricitat
• Laboratoris
• Biblioteca
• Teatre
• Capella
• Pistes esportives i Gimnàs
• Pati Educació Infantil amb espai diferenciat

SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fan varies jornades de portes obertes
abans de la preinscripció.
Altres visites cal concertar-les prèviament.

Camí de Sant Cugat al Papiol, 34-36
08195 Mira-sol
Tel: 93 589 44 64
Fax: 93 589 37 28
lafarga@institucio.org
www.institucio.org/lafarga

LA FARGA / LA VALL
OFERTA FORMATIVA
• Educació Infantil de 12 mesos a 3 anys
• Educació Infantil mixta (P3, P4, P5)
• Educació Primària
• ESO
• Batxillerat. Modalitats:
- Ciències i Tecnologia
- Humanitats i Ciències Socials

HORARI: de 9.15 a 16.45 h

SERVEIS

‰

Menjador
Cuina pròpia
Transport escolar

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
La Farga és una escola creada l’any 1969 que pretén donar als alumnes una educació integral i personalitzada, inspirada en una concepció cristiana
de l’home i de la vida, en estreta col·laboració amb
les seves famílies.
L’educació exigeix la col·laboració activa de l’alumne, a través del seu treball i ha de ser personalitzada, humanista,oberta a les realitats transcendents, científica i participativa. La formació cultural, artística i tècnica; el desenvolupament dels criteris personals; l’ús responsable de la llibertat i els
hàbits de convivència són, alhora, objectius i mitjans de la formació que s’ofereix.
Els pares i mares de La Farga assoleixen el compromís de participar activament a les reunions de
curs i amb els preceptors per tal de garantir la continuïtat i coherència entre la llar i l’escola. Les activitats de l’escola de pares i mares impliquen la participació de tots els matrimonis amb la finalitat
d’adquirir aquelles habilitats que faciliten el funcionament de la família.
Parvulari i educació infantil són mixtes, a partir de
primer de primària s’ha optat per l’educació diferenciada (nens). Les continuïtats per a les nenes
són a l’escoles La Vall o Airina, totes dues del
mateix titular Institució Familiar d'Educació.

Å
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Servei d’acollida (escola infantil) de 8
a 9 h i de 16.30 a 18.30 h
Activitats extraescolars:
anglès, futbol, bàsquet, música
Casal d’estiu per als alumnes
Lliure de barreres arquitectòniques

EQUIPAMENTS
• 18 aules a Ed. Infantil, 24 aules a
Ed. Primària, 16 ESO i 5 a Batxillerat
• Aules d’informàtica
• Mínim 1 ordinador per aula
• Pissarres digitals a totes les aules.
• Aules de música i plàstica
• Aula d’audiovisuals
• Aules per treballar amb grups reduïts
• Laboratori
• Ludoteca i biblioteca
• Gimnàs, pista poliesportiva i camp de futbol
• Atelier (Eduació Infantil)
• Patis diferenciats per infantil i primària
• Sala d’actes
VISITA AL CENTRE
A l'escola oferim entrevistes personals amb
les famílies

C. de Mercè Vilaret, 21
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 22 50
Fax: 93 573 10 08
santcugat@purezademaria.com
www.pmaria-santcugat.org

PUREZA DE MARÍA
OFERTA FORMATIVA
Prestació de serveis educatius de l'ensenyament
reglat en els nivells d' educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria, batxillerat de ciències i tecnologia, batxillerat d' humanitats i ciències socials.
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
El Col·legi Pureza de María té més de 30 anys d'història a Sant Cugat però destaca per la seva arquitectura avantguardista i els seus grans espais tant
a les aules com als patis.
La nostra Missió és l' educació integral de la persona
d' acord amb una concepció cristiana de l'ésser
humà, de la vida i del món, segons l' estil d' Alberta
Giménez.
La nostra Visió, el nostre repte de futur és oferir
sempre una educació d'avantguarda i ser un referent de qualitat educativa a l'entorn.
Els nostres Valors són la prioritat per la persona, el
treball ben fet i la voluntat de superació.
Els nostres projectes són:
• Respondre a la demanda de més places mitjançant l'obertura d'una tercera línia a Infantil i
Primària (oferim 25 a 1r EP per al curs 2008-09).
• Incrementar l'aprenentatge de l'anglès fent 1
hora al dia a Infantil, desdoblaments de grups a
Primària, conversa amb una professora nadiua a
Secundària i oferint la possibilitat de fer els exàmens de Cambridge a l'escola.
• Certificat ISO 9001

HORARI: de 9 a 17 h

SERVEIS

‰

Menjador
Cuina pròpia
Transport
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Servei d’acollida de 8 a 9 h
i de 17 a 19 h
Activitats extraescolars: informàtica, teatre musical, gimnàstica, jazz
Casal d’estiu

EQUIPAMENTS
• Gimnàs i instal·lacions esportives
• Jardins i patis, amb diferenciació per a
Educació Infantil
• 10 aules polivalents
• 2 aules d'audiovisuals
• 9 aules d'Educació infantil
• 1 laboratori d'idiomes
• 2 aules d'informàtica
• 3 laboratoris: Biologia, Física i Química
• 2 aules de música
• 1 aula de Tecnologia
• 1 aula de Dibuix
• Biblioteca
• Saló d'actes
• Capella
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Es fa una sessió al mes d’entrevistes amb
les famílies

Rbla. de Ribatallada, 12
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 04 14
Fax: 93 674 02 66
a8025988@xtec.cat
www.santaisabel.org

SANTA ISABEL
OFERTA FORMATIVA
• Educació Infantil (P3, P4, P5)
• Educació Primària

HORARI: de 9 a 17 h

SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L'Escola Santa Isabel es defineix com a centre
d'inspiració cristiana. La titularitat de les Religioses
Franciscanes, determina el seu caràcter propi i, per
tant, les idees de Sant Francesc d'Assís, inspiren la
seva acció educativa.
És un centre privat concertat que educa infants
des de P3 fins a 6è de primària (dues aules de cada
nivell). Els alumnes poden continuar l' ESO en un
centre religiós, concertat amb qui té establert un
conveni de continuïtat.
Capacita i forma els alumnes per esdevenir crítics i
compromesos amb una societat solidària, justa i
lliure. Intensificant l'esforç, el dret a la diferència i la
sensibilitat vers el proïsme.
L'equip de professionals de l'escola vetlla pel desenvolupament d'una activitat educativa actualitzada, socialment oberta de compromís amb l'educand, en un clima càlid i acollidor.
La relació amb les famílies és un element fonamental de l'estil educatiu del centre, que ha de
possibilitar l'educació dels infants des d'una visió
compartida i coherent.
Estimula l'arrelament cultural català, que implica la
consciència de país i la preservació de la pròpia
llengua, cultura, tradicions i llegat artístic alhora
que fomenta el compromís ciutadà i el vincle amb
el municipi.

Menjador
Cuina pròpia
Servei d’acollida
de 8 a 9 h i de 17 a 18.30 h
Activitats extraescolars
Colònies i casals d’estiu

EQUIPAMENTS
• Aula d'informàtica
• Aula de música
• Aula de plàstica
• Aula d'audiovisuals
• Aula d’idiomes
• Aules amb pissarra digital
• Laboratori
• Sala polivalent
• Biblioteca
• Gimnàs
• Tres patis diferenciats per educació
infantil i primària

SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Per sessions informatives i visites és necessari avisar a l'escola amb antelació i demanar cita al telèfon 93 6740414.

Av. de la Generalitat, 199-201
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 81 08
Fax: 93 589 81 68
thausc@thausc.iccic.edu
www.iccic.edu

THAU
OFERTA FORMATIVA
• Educació Infantil: de 3 a 6 anys
• Educació Primària: de 6 a 12 anys
• Educació Secundària Obligatòria: de 12 a 16 anys

HORARI:
Parvulari i primària: de 8.30 a 16.30 h
ESO: de 8.30 a 16.30 1r i 2n i de 8.30 a 17 3r i 4rt
SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola es vertebra d’acord amb quatre principis
que són la base dels continguts i les activitats:
• L’alumne com a centre del procés d’aprenentatge.
• El català com a llengua vehicular.
• L’obertura social basada en l’educació com a servei als altres i a la societat.
• L’educació en els valors de l’ humanisme cristià.
A l’escola, l’alumne és cridat a experimentar i
observar per assolir el coneixement, i és, així,
agent del seu propi aprenentatge; i alhora és estimulat a ser reflexiu i a desenvolupar i madurar
una capacitat crítica i un judici propis, entesos
com a fonaments de la seva condició de persona.
A partir del curs 2012-13 l’escola disposarà d’una
línia més en l’inici de cadascuna de les etapes
educatives. Podeu contactar amb el centre per a
concertar una entrevista personal per a conèixer
l’escola.

‰

Mitja pensió
Transport escolar

Å
Å

Acollida (matí i tarda)

ª

Activitats extraescolars
Casals i colònies d’estiu

• Departament d’orientació pedagògica
EQUIPAMENTS
• Laboratori
• Biblioteca
• Poliesportiu cobert
• Camp de futbol amb gespa artificial
• Pista poliesportiva exterior
• Sala de psicomotricitat
• Sala polivalent
• Aules equipades amb noves tecnologies
• Aules de música
• Aules de plàstica
• Aules d’idiomes
• Aula de tecnologia
• Aules d’informàtica
• Laboratori
• Hort
SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Visites individualitzades en hores convingudes

Av. de l’Alcalde Barnils, 2
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 05 89
Fax: 93 674 00 50
viaro@viaro.es
www.viaro.es

VIARÓ
OFERTA FORMATIVA
• Educació infantil
• P2, P3, P4, P5
• Educació Primària
• Educació Secundària Obligatòria (ESO)
• Batxillerat

HORARI:
Parvulari i primària: de 9.15 a 16.30
ESO: de 9.15 a 16.30
Batxillerat: de 9.15 a 16.30
SERVEIS

‰
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Viaró és un col·legi obert a persones de totes les
condicions socials, que es proposa el desenvolupament integral dels seus alumnes, en un clima de llibertat i responsabilitat personal. Amb l’excepció de
l’etapa d’Educació Infantil, Viaró és un centre d’educació diferenciada.
Viaró considera la seva tasca educativa com a delegada
i col·laboradora de l’acció familiar. La principal responsabilitat sobre l’educació dels fills correspon als seus
pares, que han de mantenir una estreta i constant relació amb el centre i procurar que la tasca educativa familiar i la del col·legi estiguin sempre coordinades.
La formació humana, intel·lectual, cultural, religiosa i
esportiva s’inspira en una visió transcendental de l’existència humana. Es busca l’exercici de les virtuts humanes i cíviques –la sinceritat, la lleialtat, la justícia, la laboriositat, la fermesa, l’amistat, l’alegria, etc.- que són fonament de la maduresa personal, i l’adquisició d’hàbits de
convivència i de solidaritat que, sense imposar criteris,
ajuden a actuar lliure i responsablement.
Totes les activitats formatives s’ajusten als principis
fonamentals de la doctrina catòlica. L’activitat formativa –espiritual i doctrinal- de Viaró està confiada
a la Prelatura de l’Opus Dei.
El mòdul econòmic del concert és insuficient, i per
cobrir el pressupost del Col·legi són necessàries aportacions voluntàries –però imprescindibles- de les famílies

Menjador
Cuina pròpia
Transport escolar

Å
Å
ª

Permanències (matí i tarda)
Activitats extraescolars
Campus d’estiu

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Gimnàs poliesportiu i pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Sala polivalent
• Aules de música
• Aules d’informàtica

C. de Ferrer i Guàrdia, s/n
08174 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 590 26 00
Fax: 93 674 24 86
administracio@agorasantcugat.edu.es
www.nace.edu.es/santcugat

ÀGORA
OFERTA FORMATIVA
• Educació Infantil (P3, P4, P5)
• Educació Primària
• Educació Secundària Obligatòria (ESO)
• Batxillerats: Tecnològic, Ciències, Humanitats

HORARI:
Educació Infantil, Educació Primària i
Educació Secundària: de 9 a 17 h
Batxillerats: de 8 a 14.30 h
SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Àgora Sant Cugat, en funcionament des de 1989,
és un col·legi privat que pertany al grup de centres
educatius NACE. L’educació que impartim es distingeix per la innovació educativa i l’alt rendiment
acadèmic i social, prioritzant l’atenció personalitzada de cada alumne i de cada necessitat. Plantegem
un ensenyament trilingüe, mixt i aconfesional, respectuós sempre amb les creences de cada familia i
obert al diàleg enriquidor.
Preparem els nostres alumnes per a un futur integrat en un context internacional. És per això que
donem la màxima importància a l’aprenentatge de
l’anglès com a tercera llengua i en potenciem
també el francès, l’alemany i el xinès.
La formació artística i musical tenen un destacat
paper al nostre projecte educatiu.
Posem a l’abast dels nois i noies totes les tècniques
informàtiques actuals fent ús de les TIC en totes les
aules com a eina de treball i suport.
Els nostres principis pedagògics i accions educatives formen l’alumne de manera integral tant en el
camp humà i intel·lectual com en el camp afectiu,
mitjançant el treball i la descoberta, dia a dia, del
món de l’adult que li tocarà viure.

‰

Menjador
Cuina pròpia
Transport escolar

Å
Å

Acollida (matí i tarda)

ª

Activitats extraescolars
Casals i colònies d’estiu
i setmana d’esquí

• Estades a l’estranger
• Departament psicopedagògic
• Diversitat de programes internacionals
EQUIPAMENTS
• Sala d’actes
• Auditori
• Biblioteca i aula d’estudi
• Gimnàs i pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Sales polivalents
• Aules 2.0
• Aules d’anglès
• Aules de música
• Aules d’informàtica i tecnologia
• Laboratoris de Química, Física i Biologia
• Bosc i patis
• Hort

Av. de Cerdanyola, 73 1a planta
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 27 87 / 674 420 239
info@esn.cat
www.esn.cat

ESCOLA SUPERIOR DE NEGOCIS
OFERTA FORMATIVA
Cicles Formatius de Grau superior:
• Gestió Comercial i Màrqueting (1 curs)
• Comerç Internacional (2 cursos)
• Administració i Finances (2 cursos)
Formació contínua: en el camps del Màrqueting,
Comerç Internacional,Finances, RRHH i
Management.
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Sant Cugat Escola Superior de Negocis neix amb la
finalitat de donar als seus alumnes una formació de
qualitat, basada en la cultura de l'esforç i emprant
tots els mitjans que la tecnologia i els recursos acadèmics de darrera generació permeten.
Creiem que la formació és un concepte a aplicar
durant tota la vida professional (long life learning).
A partir de la formació inicial professional, Sant
Cugat Escola Superior de Negocis ofereix als seus
alumnes tot el ventall de productes acadèmics
que li serviran per a ser un professional competent
i amb els seus coneixements actualitzats.
Per altra banda, oferim un ampli portfoli de cursos
en diferents modalitats destinats a professionals
en actiu, amb la mateixa filosofia i plantejament
dels nostres títols oficials en el camps del
Màrqueting, Comerç Internacional,Finances, RRHH
i Management.

HORARI: de 8 a 21 h

SERVEIS
• Borsa de treball
• Pràctiques curriculars amb seguiment
tutorial

EQUIPAMENTS
• Zona social / Biblioteca amb vending
• Aula d’informàtica
• Sala Polivalent
• Aules per grups
• Aula d'idiomes
• Pissarres digitals interactives
• Fibra òptica alta velocitat

Av. Pla del Vinyet, 110
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 84 20
Fax: 93 675 52 63
info@europais.com
www.europais.com

EUROPA INTERNATIONAL SCHOOL
OFERTA FORMATIVA
• Educació Infantil (P1-P5)
• Educació Primària
• Educació Secundària Obligatòria (ESO)
• Batxillerat. Modalitats: Ciències i Tecnologia,
Humanitats i Ciències Socials

HORARI:
Parvulari i primària: de 9 a 17 h
ESO: de 9 a 17 h
Batxillerat: de 8 a 17 h (Dl)
i de 8 a 14.20 h (Dm-Dv)

SERVEIS

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Europa International School és una institució educativa que promou els drets humans, valors universals
i democràtics. Com a fita educativa, fomenta la cultura, valor universal dels éssers humans, respectant
a totes, com a part de l’herència comú.
Som una entitat que respon a les necessitats socials
d’avui i s’avança a les del demà. Els nostres alumnes i
professors de països diversos aprenen, promouen i
comparteixen la interculturalitat, sempre acceptant i
vivint dia a dia en la diversitat. El nostre col·legi forma
als seus alumnes com a persones íntegres en valors
ètics, bones maneres i s’eduquen amb responsabilitat; sabent que les seves capacitats han de supeditarles al servei de la Humanitat i al bé comú.
Desenvolupen, al més alt nivell, els ensenyaments
curriculars i estudien cinc idiomes; tindran l’avantatge de comunicar-se amb facilitat i compartir
altres cultures. Creixen els nostres alumnes en una
mentalitat universal. Professors, pedagogs experts
i pares comparteixen il·lusionats la noble tasca de
formar a futurs homes i dones del demà.
Sabem que educar ciutadans lliures és la millor
funció social que podem fer.

‰

Menjador
Cuina pròpia
Transport

Å
Å
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Servei d’acollida de 7 a 9 h i de 17 a
19.30 h
Activitats extraescolars: esportives,
artístiques, idiomes i suport acadèmic
Casals i colònies d’estiu
Lliure de barreres arquitectòniques

EQUIPAMENTS
• Poliesportiu, pistes esportives, sales de psicomotricitat i piscines
• Jardins i patis
• Sales polivalents
• Aules de música
• Aules d’informàtica
• Laboratoris de ciències
• Oratori
• Saló d’actes
• Biblioteca i Aula d’estudi
• Hort

Av. Mas Fuster 128
08197 Valldoreix
Tel: 93 211 91 16
Fax: 93 211 91 16
info@colegiohatikva.com
www.colegiohatikva.com

HATIKVA
OFERTA FORMATIVA
• Educació Infantil (P1-P5)
• Educació Primària
• Educació Secundària Obligatòria (ESO)

HORARI: de 8.30 a 16.30 h

SERVEIS

‰
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L'ensenyament del Col·legi Hatikva conjuga els
aspectes humanístics i informatius per oferir una
educació multicultural que combina el marc curricular establert pel Departament d'Ensenyament
amb el llegat del poble jueu.
Proporcionem una oportunitat única per al desenvolupament i la consolidació dels valors basats en
el respecte, el diàleg, la tolerància i la solidaritat.
Reunim alumnes de tota tendència, en harmonia i
respecte amb les conviccions de cadascú.
Oferim un perfil multilingüe des del jardí d’infància fins a l’últim curs de secundària, on els alumnes
estan en contacte amb la llengua anglesa a través
de la immersió.
El reduït nombre d'alumnes per classe permet als
docents atendre amb excel·lència les necessitats
individuals de cadascú. L'educació i la felicitat són
la seva prioritat.

Menjador
Cuina pròpia
Transport escolar, dues rutes a
Barcelona

Å
Å

Servei d’acollida (tarda)

ª

Activitats extraescolars
Casals i colònies d’estiu

EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Pistes esportives
• Sala de psicomotricitat
• Sala polivalent
• Aula de música
• Aula d’informàtica
• Laboratori de Ciències
• Aula d’Art
• Hort

SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE
Per sessions informatives i visites és necessari avisar a l'escola amb antel·lació i demanar cita al telèfon: 932119116, de 9 a 14 h.

5

altres centres d’

ensenyament
ESCOLA MUNICIPAL D’ARTS

PLÀSTIQUES I DISSENY
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

VICTÒRIA DELS ÀNGELS
ESCOLA DE MÚSICA I DANSA

AULA DE SO
ESCOLA DE MÚSICA

FUSIÓ
ESCOLA D’ADULTS
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
TALLER MUNICIPAL TRIANGLE

Av. de Gràcia,50 (Casa Mónaco)
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 674 13 10
Fax: 93 589 63 00
info@escoladart.com
www.escoladart.com

ESCOLA MUNICIPAL

D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L'Escola d'Art de Sant Cugat és un centre de titularitat municipal on s'imparteixen estudis de Cicles
Formatius de les famílies de Disseny Gràfic amb
titulació oficial de la Generalitat de Catalunya així
com estudis propis de Tallers d'arts amb certificat
d'aprofitament i assistència.
L'objectiu dels estudis de Cicles a l'Escola d'Art de
Sant Cugat és la de formar creadors i professionals
capaços d'autogestionar-se i aprofundir els propis
coneixements i habilitats, per tal de donar respostes adients a les canviants condicions del món del
treball i saber incorporar, amb competència professional, les seves propostes personals a la societat i a al mercat laboral.
Els Tallers d'arts són espais oberts i multidisciplinars tutelats per professionals de les Arts
Plàstiques, on es desenvolupen activitats relacionades amb la creació artística dins d'un context
propici a l'intercanvi cultural. Completen la seva
formació amb seminaris específics, així com visites
a exposicions, galeries d'art i museus.

OFERTA FORMATIVA
Formació reglada amb titulació oficial de
la Generalitat de Catalunya:
• Cicle formatiu de Grau Mitjà d’Art final
de Disseny Gràfic
• Cicle formatiu de Grau Superior de
Gràfica Publicitària
• Cicle formatiu de Grau Superior d’Il·lustració/Animació audiovisual
Fomació propia:
• Tallers de dibuix i pintura
• Taller d’escultura. Taller de ceràmica
• Taller de gravat
• Figura humana
• Taller Jove
• Seminaris d’història de l’art
• Seminari d’història de l’arquitectura
• Seminari d’estètica de l’art
SERVEIS
• Servei de copisteria
• Borsa de treball i de concursos
• Pràctiques curriculars amb seguiment
tutorial
• Possibilitats d’exposar a la sala d’exposicions de l’escola
• Possibilitats d’utilitzar el taller de gravat i
el laboratori de fotografia
EQUIPAMENTS
• Aules d’informàtica de PC i MAC
• Aules de pintura i dibuix
• Laboratori de fotografia
• Plató fotogràfic
• Aules de formació teòrica
• Aula d’escultura
• Aula de gravat
• Aula de ceràmica
• Sala d’exposicions
• Jardí i àrea d’esbarjo

Pl. Victòria dels Àngels, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 05 51
Fax: 93 589 20 70
a8040643@xtec.es
www.xtec.es/centres/a8040643

ESCOLA MUNICIPAL

DE MÚSICA VICTÒRIA DELS ÀNGELS

CONSERVATORI MUNICIPAL

DE MÚSICA DE SANT CUGAT

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’Escola Municipal de Música Victòria dels ÀngelsConservatori Municipal de Música de Sant Cugat, 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 d’aquelles que vulguin
iniciar-se professionalment.
L’escola acull alumnat a partir dels 4 anys d’edat,
però també dedica ensenyaments a públic adult.
El projecte curricular del conservatori es construeix
fonamentalment sobre els aprenentatges que giren
a l’entorn de les especialitats instrumentals, dins de
l’àmbit de la música clàssica i contemporània.
També es contempla el perfil professional del compositor.
La innovació educativa forma part del tarannà del
centre que, juntament amb els continguts tradicionals, té en compte els principis educatius actuals.
Així, els darrers anys s’ha desenvolupat un metodologia pròpia del llenguatge musical, basada en el
constructivisme sociocultural, fruit de la recerca
pedagògica que es porta a terme en col·laboració
amb el Departament de Didàctica de la Música de
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
L’escola és la seu de la Fundació Victoria de los
Ángeles.

OFERTA FORMATIVA
• Orquestres de corda i de vent
• Conjunts instrumentals
• Música de cambra
• Llenguatge musical
• Llenguatge corporal
• Cant coral
• Harmonia
• Informàtica musical
• Harmonia aplicada al teclat
• Instruments: flauta de bec, flauta travessera, oboè, clarinet, saxo, fagot, trompa
trompeta, trombó, fiscorn, violí, viola, violoncel, contrabaix, piano, guitarra i cant
SERVEIS
• Servei de biblioteca
• Col·laboracions amb el Teatre-Auditori
• Banc d’instruments
• Sales d’estudi per a l’alumnat
• Secretaria
EQUIPAMENTS
Edifici escola de música:
• Aula Magna
• 1 aula d’educació corporal
• 18 aules (col·lectives i d’instrument)
Edifici conservatori:
• Sala d’estudi / biblioteca
• 6 aules d’instrument
• 1 aula de música de cambra
• 1 aula d’harmonia / llenguatge
• 1 sala polivalent d’espai divisible
• 1 aula d’informàtica
• 6 cabines d’estudi

Pl. del Coll, 2
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 76 40
Fax: 93 589 76 40
info@auladeso.org
www.auladeso.org

ESCOLA DE MÚSICA AULA DE SO

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
Des de 1991, Aula de So ha enfocat la seva tasca
en un treball de qualitat i adaptat als alumnes. És
un centre d'ensenyaments musicals d'iniciativa privada autoritzat pel Departament d'Educació de la
Generalitat.
Professorat dinàmic i altament qualificat.
Un programa que barreja modernitat i experiència,
exigència i flexibilitat, havent creat institucions
capdavanteres al país i de relleu internacional.
És un dels pocs centres al país que utilitza el mètode Kodàly a fons.
El nostre programa musical fon els estils en un
llenguatge únic i real que neix de la pròpia experiència de l’alumne, partint de la veu cantada com
a primer instrument i com a eina.
El centre ofereix la possibilitat de convalidar crèdits
a l’ESO.
Centre autoritzat pel Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya

HORARI:
Oficina de 10 a 13 h i de 17 a 19.30 h
Classes de matí i tarda
OFERTA FORMATIVA
• Iniciació musical P3-P4-P5
• Iniciació instrumental (a partir P3)
• Preparatoris 1-2
• Nivell elemental 1-4
• Escola coral
• Teatre musical
• Nivell mig
• Perfeccionament
• Altres programes
• Música moderna
• Programes per a adults
SERVEIS
• Cor Infantil Sant Cugat-Cor AgleptaPetits Cantors de Sant Cugat
• Aula de Cant i Teatre Musical
• Aula Oberta
• Casals i colònies d’estiu: teatre musical
EQUIPAMENTS
• Aules
• Sala de concerts
• Estudi de gravació

Av. de Gràcia, 20
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 28 19
Fax: 93 589 33 80
fusiomusica@telefonica.net
www.escolafusio.santcugatentitats.net

ESCOLA DE MÚSICA I DANSA FUSIÓ
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’escola Fusió fou fundada l’any 1972 per Pilar Roig.
És un projecte diferent d’escola de música, caracteritzada sobretot per la renovació pedagògica.
Escola reconeguda i autoritzada pel Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Actualment, sota la direcció compartida de Gemma
Navarra i Núria Piñol, així com l’esforç i treball d’un
equip de mestres consolidat, continua la voluntat
d’oferir un ensenyament de qualitat, passant per
una pedagogia activa.
Des de l’escola Fusió entenem l’educació musical
com una vessant més de tots els factors que incideixen en l’educació general dels nens i nenes, joves i
adults; creiem que ha de partir de la sensibilitat, i ha
d’anar dirigida a crear i cultivar una afició i si es dona
el cas també una vocació.
Són objectius bàsics de la línia metodològica:
Donar una educació vivencial, humana i formativa
en sentit integral, desenvolupant i desvetllant capacitats per la formació de la persona en la seva
autonomia i capacitat de comunicació.
Un ensenyament individualitzat oferint a cada
alumne en cada etapa allò que s’adequa més a les
seves necessitats amb una acció tutorial continuada.
Desenvolupar des de l’ inici la capacitat creativa com
una forma més del coneixement .
Potenciar el treball en equip com a referent didàctic
importantíssim des del punt de vista formatiu amb
la creació de grups instrumentals.
Estimular la vivència dels fenòmens musicals a partir de l’experiència del cos en moviment com a
primera forma d’apropament.
Despertar el potencial interior, educant com a eina
fonamental la pròpia veu, per desvetllar-lo.

HORARI:
Tardes de 15 a 21.30 h.
Dissabtes al matí de 10 a 14 h.
OFERTA FORMATIVA
• Educació musical mare i nadó
• Sensibilització musical (3, 4, 5,6,7 anys)
• Nivell elemental ( 7,8,9,10,11 anys)
• Nivell mig ( 6 cursos)
• Llenguatge musical per adults
• Música per a gent gran
• Instruments:
pre-instrument
Cant, piano, guitarra clàssica.
Violí Mètode Suzuki, Violi Mètode
Tradicional, viola, violoncel,contrabaix.
Flauta, clarinet, saxo.
Trompeta , trombó, tuba, trompa.
Cant Coral, Iniciació al Cant Coral per adults.
Música de Cambra,
Orquestra i Banda, de nivell elemental i mig.
• Música moderna: Guitarra elèctrica, baix,
bateria, piano, cant i Combos.
• Dansa: Dansa Clàssica, Royal Academy of
Dance, Jazz, Balls de Saló, Hip-Hop,
Flamenc i Sevillanes
EQUIPAMENTS
• Biblioteca
• Sales de Dansa
• Sala d’audicions
• Aules de música
SERVEIS
• Classes obertes
• Festivals de Dansa
• Audicions tècniques d’instrument
• Concerts dins i fora del centre
• Colònies. Intercanvis dins i fora de Catalunya
• Sensibilització musical i Dansa, com a
extraescolar, a les escoles de Sant Cugat

Casa de Cultura
Jardins del Monestir, s/n
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 13 82
Fax: 93 589 43 39
a8055713@xtec.cat

ESCOLA D’ADULTS
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’Escola és oberta a Sant Cugat des de l’any 1979.
És una escola pública que pertany al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Treballa en el camp de l’educació bàsica i la formació permanent de les persones adultes (per
majors de 18 anys i 16 en alguns ensenyaments).
L’activitat de l’escola es desenvolupa en el marc
d’una educació entesa com a un procés al llarg de
tota la vida. Té com a objectius ajudar a la incorporació o a la millora de la situació laboral dels
nostres alumnes, la reincorporació al sistema educatiu oficial i el creixement personal a través de la
formació.

HORARI: de 9 a 21.30 h
De dilluns a divendres
OFERTA FORMATIVA
• Graduat en Educació Secundària (GES)
• Curs de preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de Formació
Professional
• Informàtica (nivell d’iniciació)
• Anglès (nivell d’iniciació)
• Català i castellà per a nouvinguts
• Alfabetització i ensenyaments bàsics
EQUIPAMENTS
• Aula d’autoformació
• Totes les aules disposen d’equipaments
TIC

Av. Ragull, 39
08172 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 93 590 14 90
Fax: 93 590 14 89
eoisantcugat@xtec.cat
www.eoisantcugat.cat

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L'Escola Oficial d'Idiomes de Sant Cugat és un centre
públic de règim especial destinat a l'ensenyament
de llengües a adults. Depèn, igual que les altres EOI
de Catalunya, del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya.
El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat
dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen,
que és la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de
l'idioma com a vehicle de comunicació general.
Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per
tal que l'alumnat:
• Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
• Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
• Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge
autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès
personal.
• Desenvolupi actituds positives envers la diversitat
lingüística i el pluralisme cultural del món actual.
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
La preinscripció està unificada per a totes les escoles oficials d’idiomes de Catalunya, i es fa per via
telemàtica.
Cal tenir en compte que per accedir a 2n, 3r, 4t o
5è curs cal fer la preinscripció i fer un test de
nivell.

OFERTA FORMATIVA
L’EOI Sant Cugat imparteix els idiomes alemany i anglès en cursos extensius de 130
hores totals de durada.
Alemany: 1r, 2n, 3r, 4t i 5è
Anglès: 1r, 2n, 3r, 4t i 5è
Les classes s’imparteixen en franges horàries de tarda (de 17 a 19 hores) o vespre ( de
19 a 21 hores), en dilluns i dimecres o
dimarts i dijous i divendres alterns durant el
primer quadrimestre.
EQUIPAMENTS
• Cada aula compta amb un equip d'àudio,
vídeo, DVD i TV i d'un retroprojector amb
pantalla.
• Biblioteca
• Aula d’informàtica
• Mediateca
• Consta de 15 ordinadors amb auriculars
• Projector digital multimèdia
• Televisors amb reproductor DVD i VHS
• Televisió Satèl.lit
• Llibres de consulta en biblioteca i pel·lícules DVD i VHS
• Aula de projecció audiovisual

C. de Castellví, s/n
08173 Sant Cugat del Vallès
Tel: 93 589 13 82
triangle@santcugat.cat
tallertriangle.blogspot.com

TALLER MUNICIPAL TRIANGLE
CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
L’objectiu de la tasca que desenvolupem al taller
és el de proporcionar un espai on, a través de la
relació amb els materials, de l’observació de l’entorn i de les diferents propostes de treball, l’ alumnat trobi possibilitats d’expressar i materialitzar
idees i emocions, desenvolupant així un esperit
lliure i creatiu capaç de donar respostes al seu
entorn social.
Els nens i nenes formen part, de manera fixa, d’un
grup de 15 alumnes, com a màxim. Cada grup
assisteix, de manera rotativa, durant tres sessions
cadascun dels tres Tallers Bàsics: Taller de representació en el pla, Taller d’imatge i matèria i Taller
de construcció.

HORARI:
De 17.30 a 19 h per a nens i nenes de 5 a
8 anys
De 17.30 a 19.30 h per a nens i nenes de 9
a 14 anys
OFERTA FORMATIVA
• Arts plàstiques i expressió per nens i
nenes de 5 a 14 anys
EQUIPAMENTS
• Tres aules de plàstica
SERVEIS
• Activitats extraescolars

www.santcugat.cat
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