ESCOLA SALVADOR SANROMÀ

ESCOLA SALVADOR SANROMÀ

Adreça: carrer de Gaudí, 15
Adreça electrònica: ceipsanroma@xtec.cat
Web: www.escolasanroma.cat
Telèfon i Fax: 93 841 08 65
Horari lectiu: de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h
Horari complementari: acollida de 7:30 a 9:00 h
i de 16:30 a 18:00 h
Menjador: de 12:30 a 15:00 h amb monitoratge

• Pati per a alumnes de primària amb camp de futbol,
bàsquet, voleibol, tennis taula, jocs tradicionals, jocs
d’estimulació sensorial, sorrals, taules de pícnic...
• Hort al pati de primària i al pati d’educació infantil

DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT

• Tècniques d’educació infantil (TEI per a P-3) i d’educació
especial

• Pissarra digital a totes les aules ordinàries de primària i la
resta d’aules dotades de projector
• Aula d’idiomes
• Aula d’informàtica i dos carros amb ordinadors portàtils
• Aula de plàstica
• Aula de psicomotricitat
• Aula de teatre
• Aula de música
• Aula d’educació especial
• Aula d’audició i llenguatge
• Aula de logopèdia
• Laboratori
• Biblioteca
• Gimnàs
• Vestuaris amb dutxes (nens/nenes)
• Pati per a alumnes d’infantil amb sorral, tub i caseta de
jocs, zona ombrejada...

OFERTA
• Mestres especialistes d’infantil, música, llengua anglesa,
llengua francesa (CS), educació física, educació especial i
audició i llenguatge

• Atenció psicopedagògica de l’EAP (Equip d’assessorament
pedagògic)

• Atenció logopèdia municipal
• Programa d’aprenentatge de la llengua anglesa des dels 4
anys
• Iniciació de l’ús dels mitjans informàtics des dels 3 anys
• Celebració de festes populars de la cultura catalana
• Festival obert a les famílies per Santa Cecília, Nadal i teatre
• Participació dels alumnes de 6è en el Projecte Cantània i
concert a l’Auditori de Granollers
• Participació en el festival Fem Dansa de la comarca i altres
activitats locals i comarcals
• Revista escolar “Llapis i paper” en format paper i informàtic
• Aules virtuals (web escolar)
• Xandall escolar

SERVEIS
• Menjador amb cuina pròpia
• L’AMPA ofereix acollida de 7:30 a 9:00 h
i de 16:30 a 18:00 h
• L’AMPA ofereix activitats extraescolars de 16:30 a 18:00 h
• Programa de reutilització de llibres “Cuida’m” de 1r a 6è
• Material socialitzat

INSTITUT GIOLA

INSTITUT GIOLA

Adreça: carrer de Tulipa, s/n
Adreça electrònica: institutgiola@xtec.cat
Web: www.institutgiola.cat
Telèfons: 93 841 28 66 i 93 841 38 89
Fax: 93 841 31 23
Horari: de 8:00 a 14:30 h

SERVEIS

OFERTA
ESO
• 3 línies
Batxillerat
Cicles Formatiu de Grau Mitjà
• Instal·lacions elèctriques i automàtiques
• Gestió administrativa
Cicles Formatiu de Grau Superior
• Administració i Finances
Curs d’accés a CFGS
Assessorament en FP i reconeixement acadèmic dels
aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en
activitats socials
Es realitzen les Proves d’accés a CFGS

DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT
Totes les aules disposen de recursos multimèdia: Biblioteca,
3 laboratoris, 4 aules d’informàtica, aula de música, aula
d’idiomes, 3 tallers de tecnologia, aula de dibuix, gimnàs i
pistes poliesportives i tallers específics dels cicles formatius
amb recursos TIC.

Té servei de Bar - Menjador
El centre compta amb una educadora social que treballa per
minimitzar l’absentisme escolar, millorar el comportament
disruptiu de certs alumnes i fer seguiment acadèmic en els
casos en què cal realitzar una expulsió del centre, tot
treballant les habilitats socials.

UN INSTITUT PER A LA NOSTRA SOCIETAT
• És un centre laic que es regeix pel pluralisme ideològic i
religiós, en un clima de respecte per les opcions de cadascú.
S’hi fomenten tres valors fonamentals: el creixement personal,
la convivència i la sostenibilitat
• Entenem la millora continuada i la qualitat com una
eina per a satisfer les expectatives de tota la comunitat
educativa
• El català és la llengua oficial i per tant és la utilitzada al
centre com a llengua vehicular i d’aprenentatge del procés
educatiu. Però en acabar l’ESO, els alumnes han de ser
capaços d’expressar-se correctament tant en català com en
castellà i tenir una competència adequada en llengües
estrangeres dins d’un marc plurilingüe
• Volem formar ciutadans capaços de viure, conèixer i
integrar-se a la seva comunitat propera, així com al seu entorn
geogràfic i sociopolític i, en darrere instància, al món
• Aquests trets d’identitat es van forjant a través de: la
mediació i el diàleg, l’educació emocional, la participació
dels delegats, les tutories individuals, la bústia de queixes
i suggeriments, l’exigència del professorat vers l’alumnat,
el foment del treball diari, la possibilitat de pujar nota i
l’orientació acadèmica
• Som un centre certificat segons la norma ISO 9001:2008,
centre d’excel·lència segons el model e2cat , amb un Pla
estratègic de millora dels aprenentatges del nostre alumnat
i millora de la relació amb l’entorn social, laboral,
personal, etc, tot prioritzant el treball en xarxa d’agents
preestablerts i propis del centre (educadora social,
mediació) i amb nombrosos projectes com el Pla sobre el
plurilingüisme (basat en la utilització de l’anglès com a
llengua d’aprenentatge), i el Pla lector, entre d’altres

CENTRES

EDUCATIUS
a Llinars del Vallès

ESCOLA DAMIÀ MATEU

ESCOLA DAMIÀ MATEU

Adreça: carrer de Frederic Marés, 52
Adreça electrònica: ceipdamiamateu@xtec.cat
Web: www.xtec.cat/centres/a8042792/
Telèfon: 93 841 09 85
Fax: 93 841 09 85
Horari: de 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h
Menjador: de 12:30 a 15:00 h amb monitoratge

• L’Hort Escolar

DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT

• Cross Escolar (a final de curs)

• Escola d'una línia amb 3 classes d'educació infantil
i 6 classes de primària
• Aula de psicomotricitat
• Gimnàs
• Aula d'informàtica
• Laboratori/aula de plàstica
• Aula d’educació especial
• Aula de música
• Aula d’idiomes
• Aula de Logopèdia
• Aula EAP
• Biblioteca

OFERTA
• Equip educatiu format per 15 mestres
• Mestres especialistes d’educació infantil, d’educació
primària, de llengües estrangeres (anglès i francès),
educació musical, educació física i educació especial
• Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
• Servei de Logopèdia Municipal en horari escolar
• Programa d’aprenentatge de la llengua anglesa des de
P-3 anys fins a 6è
• Programa d’introducció d’una segona llengua estrangera al
Cicle Superior (francès)
• Atenció a la diversitat
• Treball amb les noves tecnologies: (des de P-3 fins a 6è)
• Llengües estrangeres: anglès des de P-3 anys fins a 6è
• Celebració de les Festes Tradicionals al llarg del curs
(Berenar de Tardor, Festival de Nadal, Carnestoltes,
Setmana de la Ciència, Sant Jordi-Jocs Florals, English
Festival i Festa Final de Curs-Comiat de 6è)
• Projecte Transversal anual
• Projecte Pla Lector
• Tallers d’Art intercicles i en anglès a Cicle Superior

• Projecte AFAS a primària
(treball de la comprensió i velocitat lectora)
• Participació de les famílies en els diferents projectes
d’escola (Projecte Transversal d’Escola, Divendres de la
Fruita, l’Hort Escolar, Festival de Nadal, Fira dels Torrons,
assistència a xerrades i activitats lúdiques dels projectes...).
• Participar en els diferents projectes del Departament, del
municipi i de la comarca
• Comunicació amb les famílies: agenda escolar, reunions
d’aula i entrevistes personals
• Sortides escolars i colònies

SERVEIS
•
•
•
•
•
•
•

Servei de menjador amb cuina pròpia.
Activitats extraescolars (AMPA)
Activitat de piscina (AMPA)
Material socialitzat
Programa de Reutilització de Llibres
Servei d’acollida matinal (AMPA)
Web i blogs

ESCOLA GINEBRÓ
Adreça: carrer de Joaquim Costa, s/n
Adreça electrònica: escolaginebro@ginebro.cat
Web: www.ginebro.cat
Telèfon: 93 841 25 47
Horari: Infantil, Primària i ESO de 9:00 a 16:30 h
Cicles formatius de 8:00 a 14:30 h
Horari complementari:
Acollida matí de 7:45 a 9:00 h
Activitats extraescolars de 16:30 a 19:00 h
Ensenyament: Centre educatiu d’Infantil, Primària i ESO
concertat per la Generalitat de Catalunya
Som una cooperativa de mestres formada per un equip estable
Escola catalana i laica de dues línies que, escolaritza alumnes
des dels 3 anys fins a 18, tenint també Cicles Formatius de
Grau Mitjà i Superior i Batxillerat.

ESCOLA GINEBRÓ

ESCOLA GINEBRÓ

OBJECTIUS GENERALS

OFERTA

• L’objectiu fonamental i de l’escola és l’educació integral
com a individus, formant-los en competències bàsiques
• Caldrà potenciar el respecte a l’entorn, a les coses i a les
persones, fomentant valors com la solidaritat, la tolerància,
la responsabilitat i la cooperació
• També és objectiu de l’escola desenvolupar i potenciar les
capacitats intel·lectuals, físiques, artístiques... aconseguint
el màxim grau d’aprenentatges individuals
• Defensar la diversitat com a element enriquidor tant del
grup com de cadascun dels individus que la integren
• Potenciar l’autoestima i l’acceptació d’un mateix, fent que
tothom se senti acollit, cuidat, respectat i valorat, procurant
que els alumnes siguin feliços i se sentin estimats
• Promoure l’exercici de la responsabilitat, establint els límits
imprescindibles i deixant un ampli marge en què cadascú es
pugui moure i decidir
• Donar atenció individualitzada a tots i cadascun dels nois,
sense desatendre aquells que presenten mancances o
dificultats específiques

• Especialistes de música, educació visual
i plàstica, anglès, francès, informàtica,
educació física, educació especial i infantil
• Taller d’expressió: cant, instrument i dansa
• Orquestres a primària i secundària
• Atenció a la diversitat: grups partits, tallers,
suport en petits grups, projecte aquari a l’ESO i atenció
psicopedagògica de l’EAP
• Llengua anglesa a partir dels 3 anys
• Llengua francesa a partir de l’ESO
• Utilització de les TIC
• Natació
• Colònies a tots els nivells
• Participació en projectes interescolars: escacs, cantata,
intercanvis, dansa, informàtica i esports
• Celebració de festes populars de la cultura catalana
• Festes i activitats obertes als pares

ETAPES
L’oferta educativa de l’Escola Ginebró està repartida en dos
centres: l’Escola Ginebró a Llinars del Vallès
i el Taller Ginebró a Cardedeu.
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Batxillerat
Ciències i tecnologia
Humanitats i ciències socials
Cicles formatius
Grau mig: Conducció d’activitats físicoesportives en el medi
natural (CAFE)
Sistemes microinformàtica i xarxes (SMX)
Grau superior:
Animació d’activitats físicoesportives (AAFE)
Administració de sistemes informàtics i xarxes
(ASIX)
Proves d’Accés Grau Superior
Els ensenyaments en cursiva es fan al Taller Ginebró, a
Cardedeu

DESCRIPCIÓ EQUIPAMENT
• Aules d’educació visual i plàstica
• Aules d’informàtica
• Sala polivalent (per educació física i altres activitats)
• Aules de reforç
• Aula de dansa
• Aula de psicomotricitat
• Aules de música
• Laboratori
• Biblioteca
• Aula de tecnologia
• Aula de fotografia
• Menjador amb cuina pròpia
• 3 ha d’espais exteriors: camps de bàsquet i handbol, camps
de futbol i patis

SERVEIS
• Menjador com a part del projecte educatiu de l’escola
• Cuina pròpia
• Servei de transport escolar
• Acollida matí i tarda
• Activitats extraescolars (anglès, alemany, tennis,
preesportiu, patinatge, hoquei, handbol i tennis taula)
• Activitats d’estiu

ASSOCIACIONS
L’escola està associada a la Federació de Cooperatives de
Catalunya i a l’Agrupació Escolar Catalana.
Formem part de la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya.
Estem adherits a la Fundació Tr@ms.

E. B. M. PETITS INFANTS

Adreça: carrer de Montserrat Cullell 12
Adreça electrònica: a8068951@xtec.cat
Telèfon: 93 841 03 75
Horari: de 7:30 a 18:00 h

Ensenyament:
Centre d’ educació infantil de primer cicle autoritzat
pel Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya
amb codi 08068951

E. B. M. PETITS ESTELS

Adreça: carrer de Ramon Cases, 3
Adreça electrònica: a8067545@xtec.cat
Telèfon: 93 841 19 74
Horari: de 7:30 a 18:00 h

Ensenyament:
Centre d’educació infantil de primer cicle autoritzat pel
Departament d’ Educació de la Generalitat de Catalunya
amb codi 08067545
Les Escoles Bressol atenen infants de quatre mesos a tres
anys. Tenim com a objectiu afavorir el desenvolupament
harmònic i integral dels nens i nenes respectant els seus
interessos i les diferents formes d’ expressió. Valorem
especialment tots els moments viscuts al centre per tal de
dedicar-hi el temps necessari i poder així individualitzar i
enriquir la relació amb els infants.

