Guia de centres i recursos socioeducatius de Salt

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
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Presentació
Com cada any l’Ajuntament, i més concretament l’Àrea d’Educació,
confecciona la Guia de Centres i recursos socioeducatius de Salt que ha
de servir a les famílies, professionals, tècnics i ciutadania en general com
a eina d’informació educativa del nostre municipi.
Aquesta Guia ens mostra els diferents centres educatius de Salt: les
escoles bressol, els centres d’educació infantil de segon cicle i de
primària, els d’educació secundària, la formació d’adults, els centres
d’educació especial, l’oficina de català, els estudis universitaris, els
ensenyaments musicals i d’art, la formació en noves tecnologies, la
promoció de la lectura a les nostres biblioteques i tots els programes i
projectes adreçats a infants i joves.
Salt viu en constant transformació, en la qual el sistema educatiu és un
pilar bàsic per tal d’assolir una societat més inclusiva i cohesionada, on
la suma de l’escola, la família i l’entorn social ens ha d’ajudar a assolir
una formació global dels nostres infants i joves.
El passat desembre del 2018, és va aprovar per plenari el Pla Educatiu
de Salt, l’eina que ens ha de servir per traçar els objectius que ens hem

emmarcat entre tota la comunitat educativa de Salt (plataforma Salt’Educa,
les AMPA, els professionals de l’educació, les entitats del tercer sector, els
tècnics de les diferents àrees municipals i els diferents grups polítics). Ara
doncs, cal que treballem sobre tot el que es proposa i seguir avançant en la
millora de l’educació i la cohesió social del nostre poble.
Finalment, us recordem que podeu trobar informació més detallada a
la pàgina web de l’Ajuntament, a l’Àrea d’Educació, com per exemple
dades de les jornades de portes obertes on els centres donen a conèixer
les seves instal·lacions, projectes i filosofia pedagògica. També teniu a
la vostra disposició l’Oficina Municipal d’Escolarització –OME– que us
ofereix tota la informació disponible dels centres educatius del municipi,
així com els processos de preinscripció i matriculació de cada curs i tot
allò relacionat amb l’educació obligatòria.

Fermí Cunill i Garcia
Regidor delegat d’Educació
Guia de centres i recursos socioeducatius de Salt
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OME de SALT
L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) va néixer com un servei municipal d’informació i
gestió de l’escolarització dels centres d’educació infantil, primària i secundària de Salt, públics
i concertats. En aquest context, tal com descriu el Decret 252/2004, les OME estan concebudes
com a òrgans de garantia en els processos d’admissió de l’alumnat als centres.
Amb el pas del temps, i des de l’escenari de la ciutat com a marc, medi i objectiu de l’educació,
l’OME ha fet seu el compromís local amb l’educació des de l’exercici de la corresponsabilitat,
tant per acompanyar l’escolarització d’infants i joves i les seves famílies, com per participar i
col·laborar en la realització d’activitats i serveis que es porten a terme més enllà de l’horari lectiu.
A l’OME de Salt us oferim aquests serveis:
• Informar-vos de les escoles bressol municipals i preinscriure els vostres fills.
• Informar-vos dels centres educatius de la ciutat.
• Obtenir informació del que s’ha de fer per sol·licitar una plaça de 3 a 16 anys i fer-ne la preinscripció corresponent.
• Conèixer els criteris de barem i puntuació per obtenir plaça.
• Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.
• Obtenir qualsevol altra informació relacionada amb l’escolarització dels infants i joves de Salt.
L’OME de Salt està situada a la planta baixa de l’Ajuntament, a la plaça Lluís Companys, núm.1. El telèfon és el 972 24 91
91 (opció 7), i el correu electrònic, ensenyament@salt.cat.

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h
Guia de centres i recursos socioeducatius de Salt
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Educació infantil de primer cicle. De 4 mesos a 3 anys.
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Metodologia Escoles Bressol Municipals:
• Tenim en compte les individualitats dels infants.
• Entenem la interacció com a motor del desenvolupament - aprenentatge.
• Oferim varietat d’experiències.
• Afavorim la progressiva autonomia personal.
• Tenim en compte el nivell evolutiu de cada infant.
• Promovem aprenentatges des del punt de vista globalitzador.

• Dissenyem espais d’aprenentatge per tal que els infants de diferents edats
juguin i experimentin junts, a partir d’uns materials que despertin la seva
curiositat i els portin a gaudir del seu instint natural de descoberta.
• L’observació s’utilitzarà per avaluar i per poder continuar pensant noves
propostes en tot el procés educatiu.

EL CARRILET - escola bressol municipal
Pg. Països Catalans, 1 | Tel. 972 23 75 80
carrilet@salt.cat
AMPA Escola Bressol el Carrilet

EL LLEDONER - escola bressol municipal
C. Sant Dionís, 27 | Tel. 972 23 83 88
lledoner@salt.cat
AMPA EB El Lledoner | ampalledoner01@gmail.com

EL BARRUFET - escola bressol privada
Som una llar d’infants privada amb més de 40 anys d’experiència.
Les educadores són especialitzades en educació infantil.
Tenim cuina casolana adaptada a tota classe de règims i dietes.
Oferim un ampli horari de: 7.30h matí a 19:00h tarda.

EL PETIT PRÍNCEP - escola bressol privada
Projecte: Escola laica i aconfessional dedicada al primer cicle d’infantil.
Mètode pedagògic que potencia la descoberta i l’experimentació contemplant
el vessant assistencial amb personal amb experiència educativa | Seguiment
del procés evolutiu de l’infant | Procés d’adaptació progressiu i amb presència
dels pares | La línia metodològica és activa i acompanya l’infant perquè els
seus aprenentatges siguin significatius i funcionals | La finalitat de l’equip és el
benestar i la felicitat de la criatura.

C. Miguel de Cervantes, 26 | Tel. 972 23 12 99
llbarrufet@gmail.com | www.llardinfantselbarrufet.com

C. Montseny, 12 | Tel. 972 23 65 59
info@llarinfantspetitprincep.cat | www.llarinfantspetitprincep.cat
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Educació infantil de segon cicle i educació primaria, de 3 a 12 anys.
ESCOLA LES ARRELS - centre públic
Escola catalana, activa, innovadora i de qualitat, democràtica, sostenible i
compromesa amb el nostre poble. Volem infants competents i feliços, promovem
l’ecologia emocional, eduquem persones CAPA (creatives, amoroses, pacífiques i
autònomes) i fomentem les arts.
Treballem un ampli ventall metodològic: aules temàtiques més lúdiques i
vivencials on l’alumnat és el centre d’aprenentatge, treball de grups heterogenis
d’edat, Aprenentatge i Servei i projectes (Science, hort, biblioteca, filosofia 3/18,
«Cocreem el pati», «Participem famílies» i «Estimem Salt!»).

Pg. Maria Rosa Puig Dalmau, 1 | Tel. 972 23 46 99
b7009850@xtec.cat | https://agora.xtec.cat/escolalesarrels/
AFA Les Arrels | ampalesarrelssalt@gmail.com
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ESCOLA LES DEVESES - centre públic
A l’escola Les Deveses som una escola pública situada al barri de la Massana.
El nostre objectiu és oferir una metodología que respecti els ritmes individuals
d’aprenentatge, que potenciï al màxim les capacitats dels nostres alumnes i que
ofereixi igualtat d’oportunitats.El nostre treball amb l’alumnat es centra en:
- Els plans de treball individualitzats.
- L’aprenentatge de la lectura a partir del programa FET.
- L’aprenentatge de les matemàtiques a través del programa INNOVAMAT.
- Treball en grups cooperatius.
- Robòtica.
- La dinamització dels patis.
- L’educació emocional.
- El bibliopati.
C. Doctor Ferran, 88 | Tel. 972 94 12 90
b7008687@xtec.cat | https://agora.xtec.cat/escolalesdeveses
AMPA CEIP Deveses | ampa.ceip.devesa@gmail.com

ESCOLA LA FARGA - centre públic
Treballem per metodologies que faciliten els aprenentatges competencials dels
infants tenint en compte la seva diversitat: ambients, projectes, matemàtica
manipulativa... Entenem l’art com a eix de treball que potencia la creativitat, la
sensibilitat i l’expressió de les emocions.
Som una escola viva i dinàmica, amb una mirada crítica al món per millorar-lo
en: igualtat de gènere, respecte per totes les cultures i religions, pau, preservació
del medi ambient...
Entenem l’escola com una comunitat on la participació i les relacions entre
infants, famílies, mestres i altres professionals que hi treballen han d’esdevenir
la clau de l’acció educativa. Cada col·lectiu és important i ha de poder sentir-s’hi
representat. Junts hem de vetllar perquè l’educació de l’alumnat sigui sempre el
centre de les nostres actuacions.

ESCOLA FEDAC - centre privat concertat
Som una escola catalana, acollidora, plural i oberta al seu entorn que ofereix una
educació de qualitat als infants del poble. El nostre objectiu principal és la formació
integral dels alumnes perquè siguin persones felices, crítiques i compromeses que
vulguin transformar el seu entorn.
Els nostres eixos d’acció són diversos. Apostem pel treball de la interioritat i les
emocions, el treball per projectes, l’acompanyament dels alumnes, la creativitat
i l’expressió artística, la implicació de les famílies en els projectes i activitats de
l’escola, la competència digital i el bon ús de les tecnologies, les metodologies
actives i la potenciació de les llengües com a vehicle de cohesió i cultura. A més,
apostem per la innovació i la millora de la nostra tasca docent a partir de processos
de reflexió i acció. Oferim servei de menjador, coescolars de tarda i de migdia,
acollida matinal i servei d’orientació psicopedagògica.

C. Sant Dionís, 40 | Tel. 972 23 56 37
b7003215@xtec.cat | https://agora.xtec.cat/ceip-lafarga-salt/
AFA La Farga | afalafargasalt@gmail.com

C. Llarg, 60 | Tel. 972 23 36 81
fedac.salt@fedac.cat | www.fedac.cat/salt
AMPA FEDAC | ampadominiquessalt@gmail.com
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ESCOLA EL GEGANT DEL REC - centre públic
El nostre objectiu és que l’infant tingui una visió positiva de la vida i sigui competent.
Prioritzem el treball de les emocions atès que estem convençuts que per construir
aprenentatges cal un treball intrínsec personal de la pròpia identitat pel correcte
equilibri emocional i personal.
Volem formar persones responsables, competents i autosuficients, preparades per
ser ciutadans i ciutadanes de profit. Que siguin capaços d’empatitzar amb els altres.
Projectes: intel·ligència emocional, filosofia 3/18, hort, TAC, projecte GEP(impuls
llengua anglesa: psicomotricitat a infantil, educació física a 1r, medi a2n,3r i 4t i art
a CS en llengua anglesa), ConArte (orquestra violins i violoncels), escola saludable,
socialització de llibres i ambients a infantil.
Disposem d’acollida matinal, menjador escolar i extraescolars.
Ptge. Joan Güell Olivé, 1 | Tel.. 972 23 21 27 | 681 310 698
b7008298@xtec.cat | agora.xtec.cat/esc-elgegantdelrec/
instagram- @escola_el_gegant_del_rec | AFA El Gegant del Rec:
ampagegantdelrec@gmail.com | https://ampagegantdelrec.com/
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ESCOLA MAS MASÓ - centre públic
L’Escola Mas Masó és una escola pública, catalana i inclusiva que promou el
desenvolupament integral de l’alumne. ens definim com a escola coeducadora, no
sexista, democràtica i participativa.
Impulsem les noves tecnologies en l’aprenentatge ja que estimulen el
desenvolupament del coneixement autònom. Alhora som una escola compromesa i
promotora de la salut. Portem a terme una organització pedagògica del pati amb la
qual hem aconseguit consolidar un projecte que millora la integració i els resultats
educatius. S’ha iniciat el projecte de l’HORT escolar, en el qual hi participen els
alumnes de P3 a 6è EPRI.
Tenim també consolidat el Projecte de Teràpia Assistida amb animals, que després
de cinc cursos està plenament consolidat amb un resultats altament satisfactoris.
C. Pep Ventura, 1 | Tel. 972 94 13 82
b7007919@xtec.cat | https://agora.xtec.cat/ceip-masmaso-salt/
AMPA Escola Mas Masó | ampa@masmaso.cat

ESCOLA PIA - centre privat concertat
Escola-institut proper, familiar i obert a tothom, on l’alumne és el centre de l’aprenentatge. Entenem la vivència, les emocions, el joc i l’experimentació com aspectes claus de l’aprenentatge. Aprenem amb metodologies interdisciplinàries i
globalitzadores a partir del treball cooperatiu. Proposem un ensenyament flexible
on el desenvolupament cognitiu, emocional, afectiu, físic i motor és present al
llarg de l’escolaritat. Volem ajudar els infants i joves per créixer com a persones
lliures, crítiques i autònomes. Amb l’objectiu de mantenir un únic projecte continu i coherent, estructurem el nostre projecte amb les següents etapes: 3-7
anys, 8-14 anys, 15-16 anys

ESCOLA EL PLA - centre públic
Som un centre d’educació infantil i primària acollidor, inclusiu i proper a la
comunitat. Creiem en les possibilitats educatives que ens ofereix el nostre entorn,
un entorn ric i divers. Fomentem l’autonomia i el treball col·laboratiu a través de:
els espais a infantil, el treball per projectes i els talents a primària que afavoreixen
el desenvolupament de les intel·ligències múltiples (tallers de robòtica, hort,
bricolatge, percussió, expressió corporal, cuina, circ i teràpies canines, entre
d’altres). L’escola s’ha iniciat en un projecte (ATEMPO) per educar les emocions
a través de l’expressió corporal, aprofitant així les potencialitats artístiques que hi
ha en el municipi de Salt.
Tenim un grup molt consolidat de tallers de famílies que ens ajuden a millorar i
obrir l’escola a l’entorn.

C. Pla de Salt, 10 | Tel. 972 24 99 93
salt@escolapia.cat | www.escolapia.cat
AFA Escola Pia | afaescolapiasalt@gmail.com

Pg. Marquès de Camps, 50 | Tel. 972 40 07 10
b7004864@xtec.cat | https://agora.xtec.cat/escolaelpla/
AMPA Escola El Pla | b7004864@xtec.cat

Guia de centres i recursos socioeducatius de Salt

11

12

ESCOLA POMPEU FABRA - centre privat concertat
Compromesos amb l’educació dels nostres alumnes, treballem perquè
esdevinguin ciutadans de ple dret, feliços, emprenedors, creatius, que estimin
l’entorn més proper i lluitin per construir un món més just.
Respectant la diversitat de ritmes evolutius, els oferim escenaris d’aprenentatge
enriquits amb projectes, activitats col·laboratives, tecnologia, idiomes i
experiències compartides que els ajudin a desenvolupar-se de manera autònoma,
lliure, responsable i amb esperit crític davant les oportunitats que ens ofereix
l’entorn.

ESCOLA SILVESTRE SANTALÓ - centre públic
Escola pública catalana d’una línia situada a la zona de la Maçana, oberta a
l’entorn, que promou la bona convivència, l’atenció a la diversitat i l’ús de noves
tecnologies.
Treball sistematitzat en matemàtiques manipulatives i lectura P3-6è. Treball per
racons i projectes des d’educació infantil.
Altres activitats destacades: teatre, bicicletades, colònies, ludoteca, escola
compartida amb la Maçana, educació en valors, retòrica, biblioteca, jornades
esportives, música (audicions, cantata, danses, musical).
Socialització de material escolar, servei de menjador, berenar de la comunitat
educativa i taller de famílies.

C. Sant Dionís, 41 | Tel. 972 40 57 02
escola@pompeufabrasalt.cat | www.pompeufabrasalt.cat
AMPA Col·legi Pompeu Fabra | ampapf@gmail.com

Pg. Josep M. Folch i Torras, 8 | Tel. 972 23 86 19
b7003151@xtec.cat | https://sites.google.com/site/santalo0910/
AFA Silvestre Santaló | b7003151@xtec.cat

ESCOLA VEÏNAT - centre públic
- Potenciació de la lectura com a instrument per saber llegir i adquirir nous
coneixements i també com a plaer.
- Projecte de robòtica, a segon curs del cicle mitjà i a tot el cicle superior.
- Metodologies més vivencials, manipulatives i experimentals.
- Importància del català, castellà i anglès. Es posa èmfasi en l’expressió i la
comprensió oral amb grups reduïts.

ESCOLA VILAGRAN - centre privat concertat
Una escola integradora, una escola de tots i per a tots.
L’estructura, organització i dinàmica del centre s’inspira en una educació
humanista i cristiana que es caracteritza pel realisme, el sentit pràctic i l’èmfasi
en els valors i la dimensió humana. El projecte educatiu està centrat en el
desenvolupament integral dels alumnes, i sempre s’adapta al ritme dels canvis
actuals i aposta per la innovació tecnològica i pel treball cooperatiu.

C. Enric Granados, 8 | Tel. 972 40 00 92
b7005522@xtec.cat | http://agora.xtec.cat/ceip-veinat/
AMPA Veïnat | ampaveinat@gmail.com

C. Miguel de Cervantes, 11-15 | Tel. 972 24 17 57
b7003185@xtec.cat
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Educació especial
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL LA MAÇANA
L’escola La Maçana és un centre públic específic per a sords on hi assisteixen
alumnes d’arreu de les comarques gironines.
L’escola atén alumnes de 3 a 21 anys en totes les etapes educatives(Infantil,
Primària i Secundària i Post-obligatòria).
Es treballa el currículum escolar ordinari, modificat i adaptat a les necessitats
individuals de cada alumne/a. S’intenta potenciar al màxim la comunicació,
comprensió i expressió oral i escrita.
A l’escola es procura treballar amb la idea d’una escola específica oberta a
l’escola ordinària, per aquest motiu, des de fa anys, es realitza escolarització
compartida amb l’escola Silvestre Santaló i l’institut Salvador Espriu.
L’escola com a centre específic per a sords utilitza com a llengua vehicular el
català signat. Atenent les característiques i necessitats de l’alumnat i posant com
a primer objectiu el de la comunicació, es fa ús de la llengua oral i/o llengua de
signes en els diferents àmbits de treball i de lleure del centre.

Pg. Josep M. Folch i Torras, 6 | Tel.: 972 23 55 35 / 972 23 59 30
b7004360@xtec.cat | https://agora.xtec.cat/cee-lamassana
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Educació secundària obligatòria, de 12 a 16 anys i Postobligatòria, de 16 a 18 anys.
FEDAC- centre privat concertat
Som una escola-institut catalana, acollidora, plural i oberta al seu entorn que ofereix
una educació de qualitat als joves del poble. El nostre objectiu final és la formació
integral dels alumnes perquè siguin persones felices, crítiques i compromeses que
vulguin transformar el seu entorn.
Mitjançant el projecte TUto+ fem una clara aposta per la tutorització individual i
l’acompanyament dels alumnes. Estem al seu costat propiciant-los un espai
amable perquè puguin desenvolupar-se i establir una relació de confiança amb
els seus docents.
Seguint el camí iniciat a Primària, treballem la interioritat i les emocions, organitzem
tardes actives amb treball per projectes i reforcem la competència digital i el bon ús
de les tecnologies. També, acompanyem els alumnes en l’orientació professional,
impulsem la creativitat i l’expressió artística i potenciem les llengües com a vehicle
de cohesió i cultura.
Oferim servei de menjador, coescolars de tarda, acollida matinal i servei d’orientació
psicopedagògica.
C. Llarg, 60 | Tel. 972 23 36 81
fedac.salt@fedac.cat | www.fedac.cat/salt
AMPA FEDAC Dominiques de Salt | ampadominiquessalt@gmail.com

ESCOLA PIA - centre privat concertat
Escola-institut proper, familiar i obert a tothom on es posa l’alumne al centre.
Entenem que la vivència, les emocions, l’experimentació a través del mètode
científic i el món que ens envolta són aspectes clau per a l’aprenentatge. Apostem
per metodologies de treball interdisciplinàries i globalitzadores amb l’objectiu
d’afavorir actituds i habilitats fonamentals per a relacionar-se i comprometre’s de
forma crítica i sensible amb l’entorn que els rodeja.
Valorem les arts, les humanitats i les llengües amb la importància que mereixen i
confiem en les oportunitats que ofereixen per a comprendre’ns i entendre’ns millor
a nosaltres mateixos. Per aquest motiu les abracem i les incorporem amb força en
el nostre projecte educatiu.
Potenciem i oferim eines per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats vetllant,
també, per la bona convivència de tota la comunitat educativa.
C. Sant Dionís, 41 | Tel. 972 40 57 02
escola@pompeufabrasalt.cat | www.pompeufabrasalt.cat
AMPA Col·legi Pompeu Fabra | ampapf@gmail.com
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ESCOLA POMPEU FABRA - centre privat concertat
Compromesos amb l’educació dels nostres alumnes treballem perquè esdevinguin
ciutadans de ple dret, feliços, emprenedors, creatius, que estimin l’entorn més
proper i lluitin per construir un món més just. Respectant la diversitat de ritmes
evolutius, els oferim escenaris d’aprenentatge enriquits amb projectes, activitats
col·laboratives, tecnologia, idiomes i experiències compartides que els ajudin a
desenvolupar-se de manera autònoma, lliure, responsable i amb esperit crític
davant les oportunitats que ens ofereix l’entorn.
Ensenyaments impartits
Educació infantil (de 3 a 6 anys)
Educació primària (de 6 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (de 12 a 16 anys)
C. Sant Dionís, 41 | Tel. 972 40 57 02
escola@pompeufabrasalt.cat | www.pompeufabrasalt.cat
AMPA Col·legi Pompeu Fabra | ampapf@gmail.com
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INSTITUT SALVADOR ESPRIU - centre públic
Missió: Educació integral de qualitat per a la igualtat d’oportunitats
i la cohesió social.
Visió: Ser un centre educatiu de referència a Salt pel que fa a la innovació i la
millora contínua, que contribueixi al progrés social de l’alumnat i del municipi.
Valors: Fomentem l’aprenentatge, el tracte humà, la professionalitat i el
compromís social.
Ensenyaments impartits:
Educació secundària obligatòria | Projecte singular: «Joves emprenedors»
| Batxillerat d’humanitats i ciències socials | Batxillerat de ciències i tecnologia
| Cicles de formació professional: Grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i
Xarxes i Grau mitjà de Jardineria i Floristeria (dual) | Grau Mitjà de Guia en el
Medi Natural i de Temps de Lleure (GUIAMN)
Pg. Josep M. Folch i Torras, 4 | Tel. 972 24 02 46
b003203@xtec.cat | EspriuSalt.cat | @EspriuSalt
AMPA Institut Salvador Espriu | ampa.salvador.espriu.salt@gmail.com

ESCOLA VILAGRAN - centre privat concertat
Una escola integradora, una escola de tots i per a tots.
L’estructura, organització i dinàmica del Centre s’inspira en una educació
humanista i cristiana que es caracteritza pel realisme, el sentit pràctic i l’èmfasi
en els valors i la dimensió humana.
El projecte educatiu està centrat en el desenvolupament integral dels alumnes, i
sempre s’adapta al ritme dels canvis actuals i aposta per la innovació tecnològica
i pel treball cooperatiu.
Ensenyaments impartits
Educació infantil (de 3 a 6 anys)
Educació primària (de 6 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (de 12 a 16 anys)
C. Miguel de Cervantes, 11-15 | Tel. 972 24 17 57
b7003185@xtec.cat
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INSTITUT SALVADOR SUNYER I AIMERIC - centre públic
Som un centre públic de secundària amb tres línies d’ESO i un CFGM en activitats
comercials. Fa temps que apliquem metodologies innovadores i actives, com
ara l’Aprenentatge Basat en Projectes/Problemes, per assolir les competències
bàsiques de l’alumnat. Els eixos principals del nostre projecte educatiu són l’impuls del gust per la lectura a través de la dinamització de la biblioteca d’aula i
de centre, l’aprenentatge plurilingüístic a través de l’ensenyament del francès i
l’anglès, l’impuls de les noves tecnologies a través de la programació scratch,
robòtica educativa i l’enregistrament audiovisual i, també, el desplegament d’optatives d’arts escèniques i mediambientals durant tota l’ESO. Volem que el nostre
alumnat i les seves famílies aconsegueixin l’èxit educatiu i social que necessiten
i es mereixen.
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INSTITUT VALLVERA - centre públic
L’Institut Vallvera som un centre públic amb una aposta ferma per una formació
integral i de qualitat que aconsegueixi que l’alumnat desenvolupi al màxim les
seves potencialitats i capacitats. Ens regeixien els principis rectors de la LEC:
equitat, cohesió social, el català com a llengua vehicular i el pluralisme.
Oferim noves metodologies d’aprenentatge per adaptar-les a les diferents
necessitats tant de l’alumnat com de l’entorn socioeconòmic que ens envolta.
Volem també afavorir la mobilitat internacional d’alumnat i professorat i potenciar
de manera clara les llengües estrangeres. Amb la nostra carta de serveis volem
ser un centre referent dins l’àmbit dels cicles formatius

Ensenyaments impartits:
Educació secundària obligatòria, Cicle de formació professional: Grau mitjà
d’activitats comercials (FP dual), Projecte singular “Aprenent” (3r i 4t d’ESO),
Projectes interdisciplinaris d’aula, d’àmbit i de centre, Projecte de col·laboració
experimental amb EOI i DELF (3r i 4t d’ESO), ERASMUS+ STEAM Càtedra Tekhné,
ERASMUS+ ApS, Programa “TÀNDEM arts escèniques” Fundació La Pedrera i
Temporada Alta, Programa “Escoles Verdes”.

Ensenyaments impartits
Educació secundària obligatòria . Projecte singular: «Tast d’oficis» (4t d’ESO)
Batxillerat d’humanitats i ciències socials | | Batxillerat de ciències i tecnologia
Cicles de formació professional: Família d’Administratiu: CFGB en serveis
administratius, GM de Gestió Administrativa. GS d’adminsitració i Finances.
Família Serveis a la Comunitat: CFGM d’Atenció a les Persones en Situació de
dependència, CFGS d’Educació Infantil, CFGS d’Integració Social i CFGS d’Animació
Sociocultural i Turística.

C. Miquel Martí i Pol, s/n | Tel. 972 23 49 75
b7008407@xtec.cat | inssalvadorsunyer.cat/
AMPA Institut Salvador Sunyer i Aimeric | ampasunyersalt@gmail.com

Passatge de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14 | Tel. 972 23 19 19
b7005388@xtec.cat | www.iesvallvera.cat/ | Instagram: iesvallvera_salt
Twitter:@INS_VALLVERA

INS VALLVERA
UOC
ERAM
UNED
BIBLIOTECA IU BOHIGAS
MUSEU DE L’AIGUA
AULA MÚSICA GIRONÈS
ESCOLA POMPEU FABRA
LES BERNARDES
E. BRESSOL EL LLEDONER

ETECAM
CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (CNL)

ESCOLA EL VEÏNAT

FÀBRICA JOVE
ESCOLA LA FARGA
ESCOLA VILAGRAN

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN

ESCOLA DOMINIQUES

LLAR D’INFANTSEL BARRUFET

ESCOLA MUNICIPAL BELLES ARTS

E. BRESSOL EL CARRILET
ESTACIÓ JOVE

ESCOLA MAS MASÓ

SATÈL·LIT JOVE

ESCOLA LES ARRELS
CIFO

LLAR D’INFANTS EL PETIT PRINCEP
ESCOLA EL PLA

ESCOLA EL GEGANT DEL REC

EUSES
CENTRE E. E. MAÇANA
INS SALVADOR SUNYER I AIMERIC

INS SALVADOR ESPRIU

ESCOLA PIA

ESCOLA S. SANTALÓ
ESCOLA LES DEVESES

EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I POSTOBLIGATÒRIA

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE I EDUCACIÓ PRIMARIA

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

FORMACIÓ D’ADULTS

EDUCACIÓ ESPECIAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS
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