
GUIA PER A
L’ESCOLARITZACIÓ

DE SALT



Orientacions per a la tria d’escola

Triar escola és una decisió important que implica tenir presents, no només les vostres 
necessitats i les dels vostres fills i filles, sinó també les vostres preferències davant de 
l’oferta existent. 

Parleu i escolteu el parer
de les altres persones
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Consulteu amb d’altres famílies que hi 

porten els seus fills/es, amb l’equip docent 

i, si cal, amb les AFA o AMPA. 

Deixeu de banda els
vostres prejudicis
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Deixeu de banda els tòpics i les creences 

infundades, com també els rumors que 

sovint no ens deixen avançar. Obriu la 

ment i decidiu lliurement!  



Visiteu les escoles

Consulteu les webs i xarxes dels centres,
així com la Guia de centres i recursos

socieducatius de Salt
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Assistiu a totes les portes obertes que us 

puguin ser d’interès, aprofiteu per 

resoldre dubtes i conèixer en primera 

persona l’escola. 

Recolliu tota la informació que us pugui ser útil per 

conèixer més cada centre; la informació és poder!

Compareu la informació amb
els vostres criteris
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Tingueu clar quines són les vostres 

prioritats per escollir escola i 

contrasteu-les amb tota la informació que 

heu recollit.



La vostra opció i la de les
altres famílies
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Feu una tria responsable dels centres que 

escolliu, tenint en compte que hi ha criteris de 

puntuació per a totes les famílies i que no 

sempre és possible accedir al més desitjat.
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Recordeu que l’escola ideal no existeix, però 

una tria feta des de la informació, coherència i 

responsabilitat és la millor opció.

- Perquè és el poble on viviu i d’aquesta manera arreleu els vostres fills/es a Salt.

- Perquè l’ensenyament és de qualitat.

- Perquè els projectes de centre estan consolidats.

- Perquè les escoles afavoreixen la igualtat d’oportunitats i integren la diversitat.  

- Perquè la xarxa d’escoles del municipi dona resposta a les necessitats educatives dels vostres filles/es.

- Perquè hi ha un servei fora d’horari lectiu de qualitat.

- Perquè contribuïu així a construir una societat inclusiva i cohesionada: el Salt del futur.

Per què triar escoles de Salt?
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Preneu-vos el vostre
temps per decidir 



Informació rellevant sobre el procés de preinscripció

El període de preinscripció s’inicia entre els mesos de març i abril, i les dates 
varien d’un any a l’altre.

És uns procés totalment telemàtic, que es realitza a través de la pàgina web 
de la Generalitat.

Teniu l’opció de posar fins a 10 centres en ordre de més a menys preferència. 

Recordeu que teniu tota la informació i les dates del procés a la pàgina de la 
Generalitat, dins de preinscripcions escolars. 

Les famílies amb germans/es ja escolaritzats, serà el mateix centre qui us 
citarà per realitzar la gestió de la preinscripció.

Per a més informació, consulteu:
- Els centres escolars del municipi

- L’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Salt (OME)

- Al Punt d’Orientació Educativa de l’Ajuntament de Salt  

Recordeu que hi ha uns criteris preferents i d’altres de prioritaris que us 
donaran una puntuació. Les puntuacions obtingudes per cada família són les 
que marcaran l’odre d’assignació de centres.
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Tingueu tota la documentació necessària en format digitat (foto, pdf, etc).

Pl. Lluís Companys, 1 - Tel. 972 249 191 - https://educacio.viladesalt.cat/ome/

Tel. 972 249 154



Àrea d’Educació

Oficina Municipal d’Escolarització

Ajuntament de Salt

*Basat en la guia d’orientació per triar escola elaborada per la Fundació Jaume Bofill.
*Adaptat per l’Ajuntament de Salt amb aportacions de la Plataforma SalT’Educa. 


