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Teniu a les mans la Guia de l’Ensenyament amb tota l’oferta educativa de la ciutat de Mataró.
Just abans de començar els períodes de preinscripció per al curs 2011-2012, aquesta publicació
us permet conèixer les diferents opcions escolaritzadores de la ciutat. L’escola és un element
clau, encara que no l’únic, en el procés d’educació dels infants i joves, i per això triar escola és
una qüestió que, sobretot a l’inici de les diferents etapes, requereix una atenció important.

L’oferta educativa de la ciutat és complerta i suficient per atendre totes les necessitats de la població malgrat els importants
i puntuals augments de les necessitats escolars que s’han produït en els darrers anys. Per això, des de l’Ajuntament de Mataró
i la Generalitat de Catalunya hem treballat plegats per planificar i construir els nous centres escolars que la ciutat necessita.
Malgrat que ens tornem a trobar en un punt d’inflexió, amb un màxim de demanda en l’etapa infantil precisament aquest any,
ens cal continuar treballant per construir els equipaments escolars que en un futur immediat ens caldrà tenir. S’han pres les
decisions urbanístiques imprescindibles per poder disposar dels solars necessaris i ara cal entrar en l’etapa de projectar,
finançar i construir els nous centres escolars, una tasca de planificació que cal fer amb temps suficient per tal de no tenir
ensurts en un futur proper.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró
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El nou curs es caracteritzarà a la nostra ciutat per l’escolarització d’un nombre molt
elevat de nens i nenes de P-3. Aquest no és un element nou en si mateix, ja que en els
darrers anys el nombre de grups d’educació infantil ha anat creixent de forma lenta però
continuada. La novetat rau en el fet que l’increment en aquesta etapa educativa és, per
les dades que tenim fins ara, puntual i no sostingut en el temps.

També creix a la ciutat l’oferta d’ensenyaments professionals i la demanda de formació
permanent, uns fets que cal valorar molt positivament si entenem que l’educació és una
eina imprescindible per a la millora individual i social de les persones. Les noves ofertes formatives tenen l’objectiu d’elevar
la capacitació de la ciutadania i dotar-la d’eines per afrontar millor la inserció laboral en els propers anys.

I més enllà de la planificació contínua i imprescindible per garantir les places escolars necessàries voldria ressaltar la
continuïtat del treball conjunt entre l’Administració local i el Departament d’Educació per impulsar noves estratègies de suport
educatiu, per reforçar les competències bàsiques dels nostres escolars i per col·laborar amb el professorat en l’increment de
l’èxit escolar i de la cohesió social.

I també, un cop més, amb el convenciment del paper cabdal que tenen les famílies en el procés formatiu i en l’acompanyament
a l’escolarització dels infants i joves, des de la ciutat continuarem col·laborant amb les AMPA per crear les complicitats necessàries
que ens ajudin a millorar el compromís educatiu entre la família i l’escola. L’educació dels nostres escolars és, sens dubte, una
tasca col·lectiva que cal compartir.

Conxita Calvo Lomero
Presidenta de l’Institut Municipal d’Educació
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O f i c i n a M u n i c i pa l d ' E s co l a r i t z ac i ó ( OM E )
L’OME és l’organisme creat pel Departament d'Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Mataró per regular el procés de matriculació
a l’educació infantil, primària i secundària. Els seus objectius són informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa i vetllar per
garantir la transparència i la legalitat en el procediment d'admissió de l'alumnat als centres sostinguts amb fons públics. L'OME atén
les consultes que li adrecen les famílies, dóna informació de l'oferta de places i de les característiques dels centres escolars públics i
concertats i recull i tramita les preinscripcions que li siguin lliurades.
NORMES. Segons les normes del Departament d’Educació, en el
procés d’admissió d’alumnes cal tenir en compte que:
L'admissió d'alumnes no pot estar supeditada a cap mena de
discriminació per raons ideològiques, religioses, morals, socials, de
raça, sexe, naixement, nacionalitat o qualsevol altra de caràcter
personal o social, ni tampoc pot estar condicionada a la pertinença
a una entitat o associació o a una aportació econòmica o personal.

•

• Tots

els centres han d’informar les famílies del seu projecte educatiu, de les subvencions que reben i de les activitats complementàries que ofereixen i del seu cost.
• En
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cas que en un centre hi hagi més demandes que places disponibles, les sol·licituds es puntuaran segons els criteris aprovats pel
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. En el cas
d'alguns ensenyaments postobligatoris, aquests barems són específics, determinats per I'especialitat a la qual es vol accedir: batxillerat d’arts, formació professional específica de grau superior
o ensenyaments artístics.

• Tots

els infants que hagin de cursar el nivell de P-3 (primer curs
del segon cicle d’educació infantil) han de fer la sol·licitud d’admissió,
encara que hagin estat matriculats en un curs anterior en el mateix
centre que sol·liciten, perquè els centres sostinguts amb fons públics
no poden fer cap mena de reserva prèvia.

ÀREES DE PROXIMITAT PER SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL,
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA.
Per determinar la proximitat dels domicilis als centres i, per tant,
per obtenir els punts corresponents, a Mataró hi ha dues àrees, est
i oest, definides per la línia divisòria formada per Ronda de Barceló
/ Ronda d’Alfons XII / Ronda Prim / Via d’Europa. Les àrees afecten
tots els centres, tant públics com concertats, i els nivells educatius
de segon cicle d’educació infantil, primària i ESO. Els domicilis amb
adreça en els carrers que fan de divisòria entre les dues àrees de
proximitat, es considerarà que pertanyen a qualsevol d’aquestes
dues àrees.

Oficina Municipal d’Escolarització

Oficina Municipal d’Escolarització
Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis. Mataró-08301
/ Tel. 93 758 23 31 / Fax 93 758 24 95 / A/e: ome@ajmataro.cat

més informació
www.mataro.cat
010 / Telèfon d’Atenció Ciutadana (24h)
807 117 010 si truqueu des de fora de Mataró
Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró
Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost màxim: 0,34 euros + IVA/minut

Servei Educatiu de Mataró. Carrer de Ciutat Freta, 31. Mataró-08302
A/e: se-mataro@xtec.cat / Fax 93 741 61 50
EAP Equip d’Assessorament i Orientació Pedagògica.
Tel. 93 741 61 42
>

>

CRP Centre de Recursos Pedagògics. Tel. 93 741 61 41

>

LIC Llengua, Interculturalitat i Cohesió social. Tel. 93 741 61 43

CREDA Centre de Recursos per a Deficients Auditius.
Tel. 93 741 61 44
>

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Oficina
Territorial del Maresme. Carrer de Santa Rita, 1. Mataró-08301
Tel. 93 693 18 90
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e du cac ió i n fa nti l 0 - 3 a nys

les escoles bressol
municipals

són plurals, arrelades al barri, participatives i renovadores.

El seu objectiu principal és el desenvolupament actiu de les possibilitats de l’alumnat i la metodologia de treball
que s’utilitza és globalitzadora i activa. Ofereixen atenció individualitzada a cada infant, centrant l’activitat
educativa en l’estimulació de les capacitats corporals i en l’adquisició de recursos que permetin a cada nen i
nena descobrir, aprendre i expressar-se. Disposen d’un entorn pensat i preparat per afavorir l’autonomia dels
nens i nenes, amb espais, equipaments i materials adequats a les seves edats i on la seguretat és un dels
aspectes primordials.
L’escola bressol aporta als infants experiències de relació i de comunicació entre iguals, utilitza materials i
espais rics en estímuls i ofereix un tracte que parteix de les necessitats i les demandes de cada nen i nena.
El projecte d’escola dóna a les famílies la possibilitat de participar en el seu funcionament i procura una
comunicació positiva i fluida entre l’equip pedagògic i les famílies dels infants.
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cr ite r i de p roxi m itat
a les e s co l e s b r e s s o l mu n i c i pa ls
Per determinar la proximitat del domicili de l’alumne/a als centres i obtenir la puntuació que atorga la normativa
vigent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’aplica un mètode que consisteix a identificar,
a partir del domicili de l’alumne/a, les tres escoles que li són més properes i que li atorguen els 30 punts del
criteri de proximitat. En cas d’optar per l’adreça del lloc de treball del pare, mare, tutor/a o guardador/a (en el
sentit de guarda legal previst al Codi Civil) les tres escoles més properes atorguen 20 punts. Qualsevol altra opció
d’escola atorga 10 punts a les persones residents a Mataró.
L’Institut Municipal d’Educació (IME) adreçarà una carta a cadascuna de les famílies amb un fill o una filla en

edat d’anar a l’escola bressol indicant quines són les tres escoles més pròximes al seu domicili. Les famílies que
optin per l’adreça del lloc de treball poden adreçar-se a les oficines de l’IME per conèixer les tres escoles més
properes que atorgarien els 20 punts.
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espai infants
i família
És un espai de trobada i de suport a famílies amb infants
de 0 a 3 anys que, per raons diverses, no van a l’escola bressol.
Els nens i les nenes sempre assisteixen acompanyats
d’un adult de referència.
És un servei on mares, pares, avis,... participen per intercanviar
opinions i experiències relacionades amb l’educació i el benestar
del nen i la nena. Alhora els petits s’hi poden relacionar entre ells.
L’espai funciona amb personal especialitzat en educació
que dinamitza i orienta les trobades dels grups.
Consta de dos tipus de serveis: ESPAI NADÓ i ESPAI FAMILIAR.

Lloc de trobada: Escola Bressol La Riereta:
ronda de Frederic Mistral, 8. Mataró-08304

Informació i inscripcions: Institut Municipal
d’Educació: baixada de les Figueretes, 1, 2n pis
Mataró-08301. Tel. 93 758 23 31

12

Espai nadó
Per a nadons, durant el primer any de vida, i llurs famílies.
Els grups són reduïts, entre 6 i 8 persones, i es troben
un matí a la setmana durant dues hores.
Espai fa miliar
Per a infants, entre un i tres anys, i llurs famílies.
Els grups són reduïts, entre 8 i 10 persones, i es troben
un matí a la setmana durant dues hores.

escola bressol
cerdanyola

1

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Carrer del Pedraforca, 2. Mataró-08303
Tel. 93 798 03 84. Fax 93 798 03 84. A/e:a8046402@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1) /
aules d’un a dos anys (2) / aules de dos a
tres anys (3) / dormitoris / biberoneria
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda

escola bressol
elna

2

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Carrer de Marià Ribas i Bertran, 79. Mataró-08304
Tel. 93 702 15 48. Fax 93 702 15 48. A/e:a8068938@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1)
/ aules d’un a dos anys (3) / aules de dos a tres anys (3)
/ biberoneria / dormitoris / sala d’usos múltiples
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda
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3

escola bressol
els garrofers

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Carrer de Josep Ma de Sagarra, 5. Mataró-o8304
Tel. 93 702 17 85. Fax 93 702 17 85. A/e: a8071056@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1)
/ aules d’un a dos anys (3) / aules de dos a tres anys (3)
/ biberoneria / dormitoris / sala d’usos múltiples
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda

4

escola bressol
els menuts

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Carrer de Francisco Herrera, 71. Mataró-08301
Tel. 93 169 50 13. Fax 93 169 50 13. A/e:a8068082@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1)
/ aules d’un a dos anys (3) / aules de dos a tres anys (3)
/ biberoneria / dormitoris/ sala d’usos múltiples
Serveis: menjador/ acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda
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escola bressol
la llàntia

5

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Carrer de Galícia, 3-9. Mataró-08303
Tel. 93 799 00 02. Fax 93 799 00 02
A/e:a8046414@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aules d’un a dos anys (2) / aules de dos
a tres anys (2) / dormitoris / sala d’usos múltiples
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda

escola bressol
la riereta

6

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Ronda de Frederic Mistral, 8. Mataró-08304
Tel. 93 799 11 53. Fax 93 799 11 53
A/e:a8057515@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1) /
aules d’un a dos anys (3) / aules de dos a tres anys (3) /
biberoneria / dormitoris / sala d’usos múltiples
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda
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7

escola bressol
les figueretes

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Baixada de les Figueretes, 1. Mataró-08301
Tel. 93 796 21 02. Fax 93 796 21 02. A/e:a8046438@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1)
/ aules d’un a dos anys (3) / aules de dos a tres anys (3)
/ biberoneria / dormitoris
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda

escola bressol
rocafonda

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Carrer de Santiago Rusiñol, 1-23. Mataró-08304
Tel. 93 796 40 03. Fax 93 796 40 03
A/e:a8046426@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1)
/ aules d’un a dos anys (3) / aules de dos a tres anys (3)
/ biberoneria / dormitoris / sala d’usos múltiples
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda
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escola bressol
tabalet

9

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Ronda de Francesc Macià, 119. Mataró-08302
Tel. 93 799 49 01. Fax 93 799 49 01
A/e:a8046451@xtec.cat
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
Horari: de 8.45h a 12h i de 14.45h a 18h

Equipaments: aula de 4 mesos a un any (1) /
aules d’un a dos anys (3) / aules de dos a tres anys (3)
/ dormitoris / biberoneria / sala d’usos múltiples
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
Aquests serveis s’oferiran en funció de la demanda
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ENSENYAMENT PÚBLIC

infantil i primària
Educació infantil 3-6

Aquesta etapa té com a finalitat proporcionar als infants aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment
i creixement personal; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents
llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes
de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atenen especialment
les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Educació primària
• Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos
cadascun: cicle inicial (de 6 a 8 anys), cicle mitjà (de 8 a 10 anys) i cicle superior (de 10 a 12 anys).
• L'organització i l'enfocament de les àrees d'aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador. Les finalitats de l'educació
primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats
individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics
culturals, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic.
• Els projectes curriculars que elaboren els centres són prou flexibles per a permetre concrecions individuals ajustades a les
característiques, els ritmes d'aprenentatge i les singularitats de cada alumne per tal que es pugui donar compliment als
principis d'integració i d'individualització propis de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.
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àngela bransuela

10

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Ronda de Sant Oleguer, 76. Mataró-08304. Tel. 93 796 09 89. Fax 93 796 09 89
A/e: a8021272@xtec.cat www.xtec.cat/ceip-angela-bransuela
http://blocs.xtec.cat/angelabransuela
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: patis diferenciats per edats / pista esportiva / gimnàs en
edifici annex / aules d’especialistes: música, anglès, educació especial
/ aules d’informàtica (2) / aula d’acollida / biblioteca-audiovisuals
/ aula de plàstica / aula de religió / aula de reforç
Serveis: menjador (amb cuina pròpia) / activitats lúdiques i pedagògiques
de 12h a 15h / acollida fora de l’horari escolar al matí de 8h a 9h / activitats
extraescolars de 17h a 18h / casal d’estiu al juliol / escola esportiva

angeleta ferrer

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Plaça de Cuba,10. Mataró-08302
Tel. 93 798 69 18. Fax 93 798 69 18
A/e: a8020905@xtec.cat www.xtec.cat/ceipangeletaferrer/
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

11

Equipaments: aula de música / aula d’informàtica / laboratori
/ aula d’usos múltiples / gimnàs / pissarres digitals a les aules
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar al matí de
8.30h a 9h / acollida fora de l’horari escolar a la tarda de 17h a 18h
/ acollida fora de l’horari escolar al migdia de 14.45h a 15h
/ activitats extraescolars de 17h a 18h (jocs escolars, poliesportiu,
anglès, patinatge...) / casal d’estiu al juliol i al setembre
/ casalet en període de vacances escolars
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antonio machado
Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Plaça d’Antonio Machado, 1. Mataró-08304
Tel. 93 758 90 60. Fax 93 758 90 61.
A/e: ceip-antoniomachado@xtec.cat - www.xtec.cat/ceip-antoniomachado
De P-3 a 5è de primària (3 a 10 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h - Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments:aula de música / aula d’informàtica
/ aula de psicomotricitat / aula d’audiovisuals/informatització
a totes les aules / tallers / aula d’idiomes / aula de plàstica
/ biblioteca / sala d’actes / pistes de futbol i bàsquet / gimnàs
Serveis: menjador / activitats al migdia / acollida fora de
l’horari escolar al matí i a la tarda / casal d’estiu / casal de Nadal /
permanències de 12h a 13h / activitats extraescolars

13

anxaneta

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer d’Antonio de Solís, 2 bis. Mataró-08301
Tel. 93 755 62 94. Fax 93 755 62 98
A/e: ceipanxaneta@xtec.cat www.xtec.cat /ceipanxaneta/
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: aula de música / aula d’informàtica
/ aula d’idiomes / mediateca / biblioteca / sala d’actes
/ taller de plàstica / pistes de futbol i bàsquet / gimnàs
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Serveis: menjador (amb cuina pròpia) / menú diferenciat per a petits
i grans / activitats lúdiques i pedagògiques al migdia / acollida fora de
l’horari escolar al matí i a la tarda / casal de Nadal / casal d’estiu al juny
i al setembre / activitats extraescolars / casal de Setmana Santa

camí del cros

14

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Ronda del Cros, 13. Mataró-08303
Tel. 93 799 35 63. Fax 93 799 35 63 A/e: ceipcros-mataro@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipcamidelcros
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: patis diferenciats per edats / pistes de futbol
i bàsquet / hort / biblioteca / aules d’especialistes:
música, psicomotricitat, educació especial, informàtica (2),
acollida, reforç, taller i audiovisuals
Serveis: menjador / acollida matinal de 8h a 9h / activitats
extraescolars i escola esportiva de 17 a 18.30h / casal d’estiu (juliol)

camí del mig

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Camí del Mig, 1-3. Mataró-08302 Tel. 93 799 56 52. Fax 93 741 23 25
A/e: a8034734@xtec.cat www.escolacamidelmig.cat
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

15

Equipaments: laboratori de ciències naturals-TiC / aula de
psicomotricitat / gimnàs i pistes d’esports / aula de música /
aula d’informàtica / mediateca o audiovisuals (capacitat per
a 50 alumnes) / biblioteca (capacitat per a 25 alumnes) /
aula d’acollida / aula d’anglès / hort
Serveis: menjador / acollida matinal de 8h a 9h
/ permanències escolars de 12h a 13h a E.I. / activitats
extraescolars a la tarda de 17h a 18.30h / casal d’estiu
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cirera

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Avinguda del Corregiment de Mataró, 67. Mataró-08304
Tel. 93 798 74 56. Fax 93 798 74 56
A/e: a8056614@xtec.cat www.xtec.cat/centres/a8056614
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: pista poliesportiva / gimnàs / aula de música
/ aula d’informàtica / biblioteca / aula d’acollida / aula de ciències
Serveis: menjador / activitats extraescolars migdia i tarda
/ acollida matinal de 7.45h a 9h / casal d’estiu / aula d’estudi assistit

germanes bertomeu

17
18
17
18
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Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Colòmbia, 15. Mataró-08304
Tel. 93 796 00 92 / 93 796 24 57. Fax 93 796 00 92
A/e: a8020929@xtec.cat www.xtec.cat/germanesbertomeu
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: laboratori-aula de ciències / aula de música
/ aula d’informàtica / ordinadors a les aules / aula d’acollida
/ aula d’idiomes / biblioteca-mediateca / aules d’educació especial
/ aula d’audició i llenguatge / taller / obrador / gimnàs
Serveis: acollida matinal de 8h a 9h / coral escolar / mediateca
/ menjador (amb cuina pròpia) / aula d’estudi assistit / biblioteca
/ activitats extraescolars / casal d’estiu / tallers PROA
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joan coromines
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Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Tel. 93 755 09 97. Fax 93 790 29 24 A/e: a8067661@xtex.cat
De P3 a 3r de primària (3 a 8 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h - Horari primària: de 9h a 12h i de 15h a 17h
(pendent de concretar l’ampliació amb la sisena hora)
Comunitat d’aprenentatge. Bloc: http://escolacoromines.wordpress.com
Ubicació provisional: infantil: al carrer de Pascual Madoz, 22 (Foto 1).
Primària: al carrer de Sant Pere, 4 (Foto 2). Ubicació definitiva prevista a partir
del curs 2013/14: carrer d’Enric Prat de la Riba (entre Floridablanca i Pacheco)

Equipaments: sala de psicomotricitat / espais polivalents i ambients
preparats per a jugar i aprendre / sala de la comunitat amb accés a internet
/ connectivitat sense fils a totes les classes / menjador - sala d’actes / gimnàs
- sala d’espectacles / petit laboratori de ciències / hort escolar / pista esportiva /
biblioteca - servei de préstec / aula de música
Serveis: acollida matinal / àpat matinal de fruita / menjador amb cuina pròpia / acollida
vespertina / activitats complementàries d’iniciació musical, plàstica, psicomotricitat ... /
casals per vacances / activitats formatives per als familiars / trobades esportives els dissabtes

josep manuel peramàs
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Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 11. Mataró-08303
Tel. 93 798 20 26. Fax 93 798 20 26
www.escolaperamas.com A/e: a8020917@xtec.cat
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h / Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: laboratori de ciències / sala polivalent: d’actes i pista poliesportiva
(capacitat per a 80 alumnes)/ aula de música / aula d’informàtica (capacitat per
a 30 alumnes) i accés a internet des de totes les aules del centre / aula multimèdia:
biblioteca-mediateca (capacitat per a 25 alumnes) / laboratori d’idiomes i
audiovisuals / aula de psicomotricitat / gimnàs / aula d’educació especial
Serveis: menjador / acollida de 8h a 9h / acollida migdia de 12 h a 13h
/ activitats extraescolars de 17h a 18.30h / casal d’estiu
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josep montserrat

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Josep Monserrat Cuadrada, 3. Mataró-08303
Tel. 93 798 15 99. Fax 93 798 15 99 A/e: ceipjosepmontserrat@xtec.cat
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: espais esportius / aula d’informàtica / mediateca
o audiovisual (capacitat per a 50 alumnes) / zona d’esbarjo per a P-3
/ aula de música i biblioteca / aula de psicomotricitat
/ aula d’educació especial / aula d’acollida
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar al matí de 8h
a 9h i a la tarda de 17h a 18.30h / informàtica de 17h a 18h / activitat
de piscina dins l’horari escolar / coral escolar / casal d’estiu
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la llàntia

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Sant Josep de Calassanç, 2. Mataró-08303
Tel. 93 798 11 62. Fax 93 798 11 62. A/e: a8034333@xtec.cat
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: pati de sorra / pista esportiva /aula de psicomotricitat
/ aula de música / aula d’informàtica / aula d’idiomes
/ biblioteca-mediateca o audiovisuals (capacitat per a 60 alumnes)
/ aula d’acollida /aula d’educació especial
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar
al matí de 8h a 9h (en funció del nombre d’alumnes)
/ activitats extraescolars de 17h a 18.30h / casal d’estiu

24

les aigües (escola d’educació especial)
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Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Centre d’educació especial.
Ronda del Cros, 1. Mataró-08303. Tel. 93 757 77 39. Fax 93 757 77 39
A/e: a8045227@xtec.cat www.xtec.cat/ceelesaigues/
Horari: de 9h a 17h

Escola verda
Programa: aprenent d’auxiliar de jardineria
Equipaments: aula de música / aula d’informàtica / mediateca
o audiovisuals / biblioteca / sala d’actes / taller de ceràmica
/ taller de fusteria / taller domèstic / taller de jardineria en secundària
Serveis: menjador / activitats extraescolars de migdia
Aspectes a destacar: centre d’àmbit comarcal / suport a les escoles
de la comarca amb Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE)

maria mercè marçal

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Riera de Figuera Major, 60. Mataró-o8304
Tel. 93 741 57 46. Fax 93 741 25 55. A/e: a8064994@xtec.cat
www.marmermar.blogspot.com
De P-3 a 4t de primària (3 a 9 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h
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Equipaments: aula de música / aula d’idiomes
/ aula de plàstica / aules de reforç / sala de psicomotricitat
/ gimnàs / biblioteca / pati per infantil / pistes esportives
/ aules informatitzades connectades en xarxa
Serveis: acollida matinal de 8h a 9h / menjador amb cuina pròpia
(menús diferenciats) / extraescolars i iniciació esportiva de 17h a 18.30h
/ casal d’estiu al juliol i setembre / piscina dins l’horari escolar

25
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marta mata

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
De P-3 a 2n de primària (3 a 7 anys)
Tel. 93 758 82 70. Fax 93 758 90 61. A/e: a8065287@xtec.cat
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h - Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h
Ubicació provisional: plaça d’Antonio Machado, 1. Mataró-08304.
(CEIP Antonio Machado: Foto 1)

Ubicació definitiva prevista a partir del curs 2011/2012:
carretera de Cirera, 44. Mataró-08304. ( foto 2)

Equipaments: gimnàs / aula de psicomotricitat / aula d’informàtica
/ aula de música / biblioteca / pistes de futbol i bàsquet
Serveis: menjador / acollida matinal de 8h a 9h / permanències tarda
de 17h a 18.30h / extraescolars / casal d’estiu i d’hivern
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montserrat solà

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Plaça dels Alocs, 1. Mataró-08301
Tel. 93 790 98 60. Fax 93 790 98 60. A/e: a8067430@xtec.cat
De P3 a 1r de primària (3 a 6 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 12h i de 15h a 17h
(pendent de concretat l’ampliació amb la sisena hora)
Escola verda

Equipaments: sala de psicomotricitat / aula de música
/ aula d’informàtica / biblioteca / taller de plàstica / gimnàs-sala
d’actes / pista esportiva / pati de sorra per a Educació Infantil
Serveis: menjador amb cuina pròpia / acollida de matí i tarda
/ casal de Nadal i d’estiu / activitats extraescolars a partir de P-4

26

rocafonda
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Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Tàrrega,41. Mataró-08304. Tel. 93 790 37 51. Fax 93 790 37 51
A/e: a8034746@xtec.cat www.xtec.cat/ceiprocafonda
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h
Escola verda

Equipaments: laboratori de ciències naturals / pistes esportives
/ aula de música / aula d’informàtica / aula d’idiomes
/ biblioteca / sala d’actes / taller de plàstica / aula de psicomotricitat
/ taller de ceràmica / ordinadors a les aules
Serveis: acollida matinal de 8h a 9h / menjador amb
cuina pròpia / activitats extraescolars de 17h a 18.30h
/ biblioteca oberta amb servei de préstec / casal d’estiu

tomàs viñas

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Passeig de Ramon Berenguer III, 130. Mataró-08303. Tel. 93 798 59 62
Fax 93 798 59 62. A/e: a8021296@xtec.cat www.xtec.cat/centres/a8021296/
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h
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Equipaments: pistes esportives / gimnàs / aula de música
/ aules d’informàtica (2) / aula d’idiomes / mediateca o audiovisuals
(capacitat per a 50 alumnes) / laboratori / aula de psicomotricitat
/ aula de plàstica / biblioteca
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar, matins de 8h a 9h /
activitats extraescolars de 17h a 18.30h / activitat de piscina dins l’horari escolar,
a 1r i 2n de cicle inicial / casal d’estiu, juliol i setembre / permanències de 12h
a 13h per als alumnes d’educació infantil que tenen germans a educació
primària
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torre llauder

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Ciutat Freta, 31. Mataró-08302
Tel. 93 798 07 58. Fax 93 798 07 58
www.xtec.cat/ceip-torre-llauder-mataro A/e: a8034321@xtec.cat
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: gimnàs i pistes esportives / aula de psicomotricitat / aula de música / aula d’informàtica / aula d’idiomes
/ aula d’acollida / aula de ciències / biblioteca / teatre
Serveis: menjador / acollida matinal / activitats
extraescolars de 17h a 18.30h / activitats de migdia
/ casal d’estiu

31

vista alegre

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Ronda de Sant Oleguer, 91. Mataró-08304
Tel. 93 796 30 73. Fax 93 796 30 73
A/e: a8034357@xtec.cat
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Horari infantil: de 9h a 12h i de 15h a 17h
Horari primària: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Equipaments: pista esportiva
/ aula d’informàtica / biblioteca / gimnàs
Serveis: acollida matinal / menjador
/ activitats extraescolars de 17h a 18.15h / casal d’estiu
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ENSENYAMENT PÚBLIC

ensenyament secundari
Educació secundària obligatòria
Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s'estructura en dos cicles de dos cursos
acadèmics cadascun. Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir
als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal que consolidi la formació
instrumental de l'ensenyament primari i completi la formació cultural. Totes les àrees del currículum
s'organitzen en crèdits, és a dir, unitats de programació d'una durada de 35 hores, que, si es cursen
a un ritme de 3 hores setmanals, duren un trimestre. En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una
acreditació d'escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de graduat
en educació secundària. Quan es finalitza satisfactòriament, l'alumne té, pel que fa als estudis, dues
opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al batxillerat. D'altra banda,
també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l'edat mínima per accedir-hi.
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Batxillerat
Consta d'un cicle de dos cursos acadèmics, que convencionalment comprèn dels 16 als 18 anys. Aquests estudis són polivalents,
integradors, flexibles i orientadors. Pretenen, també, garantir la formació integral de l'alumnat en una societat culturalment i
tècnicament canviant, com ara la maduració intel·lectual i humana, l'adquisició i la integració de nous sabers i habilitats, el
contacte amb components fonamentals de la civilització actual -llengua, història, pensament, ciència, tecnologia i art-, l'adquisició
d'una metodologia adient i una visió del món des de bases sòlides. Preparen per a estudis posteriors, tant professionals com
universitaris, homologables amb l'entorn europeu i per a la vida laboral.

Formació professional
Aquesta comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporcionen a
l'alumne la formació necessària per a adquirir la competència professional característica de cada títol, a més de comprendre
l'organització i les característiques del sector corresponent. La formació professional específica s'ordena en cicles formatius que
donen la qualificació necessària per a executar les tasques pròpies de la professió. Poden ser de grau mig o de grau superior.
La durada dels cicles formatius engloba les hores lectives destinades a la formació en un centre educatiu i les hores destinades
a la formació pràctica en centres de treball. En total oscil·la entre 1.300 i 2.000 hores, la qual cosa suposa un o dos cursos
acadèmics. El crèdit de formació pràctica en centres de treball és matèria obligatòria i avaluable, i es realitza en empreses o
entitats mitjançant els convenis que el Departament d'Educació hi ha establert.
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alexandre satorras
Titular del centre: Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Avinguda del Velòdrom, 37. Mataró-08304
Tel. 93 798 77 11. Fax 93 757 30 32
A/e: iessatorras@xtec.cat
www.iessatorras.cat

Horari: diürn
CFGM cures auxiliars d’infermeria (tarda)
Ensenyaments esportius de grau mitjà (nocturn)
Educació secundària obligatòria
(Graduat en educació secundària)

Equipaments: laboratoris (3) / aula d’informàtica (4)
/ aula d’idiomes (4) / biblioteca (capacitat per
a 60 alumnes) / sala d’actes / tallers d’auxiliar
d’infermeria (2) / tallers de tecnologia (3) / tallerslaboratoris de diagnòstic clínic i farmàcia (3) / aula de
música / pistes esportives / gimnàs / aula de volum /
taller de serigrafia / laboratori fotogràfic / aula d’edició
d’imatge / taller de pintura / aules multimèdia (12)
/ aules digitalitzades (Projecte eduCAT1x1)
Serveis: Pla d’Esport a l’Escola / activitats musicals
de Cant Coral i Conjunt Instrumental a tots els cursos
/ intercanvis amb Suècia i Alemanya / colònies i
camps d’aprenentatge a l’ESO / menjador
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Batxillerat:
/ de ciències i tecnologia
/ d’humanitats i ciències socials
/ d’arts
Cicles formatius:
de grau mitjà:
/ cures auxiliars d’infermeria
/ tècnic de farmàcia i parafarmàcia
/ tècnic en emergències sanitàries
de grau superior:
/ laboratòri de diagnòstic clínic
ensenyaments esportius de grau mitjà:
/ tècnic/a d’esport en la modalitat de futbol
/ tècnic/a d’esport en la modalitat de bàsquet
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damià campeny

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Plaça dels Bous, 5. Mataró-08301
Tel. 93 755 47 30. Fax 93 755 47 33
www.damiacampeny.org
www.idc.cat
A/e: a8021302@xtec.cat

Horari:
ESO: diürn
/ Batxillerat: diürn i nocturn (d’àmbit comarcal)
Educació secundària obligatòria
(Graduat en educació secundària)
Batxillerat:
de ciències i tecnologia /
d’humanitats i ciències socials /

Equipaments: laboratori de física
/ química i biologia / pistes esportives / gimnàs
/ aula de música / aules d’informàtica (3)
/ aula d’idiomes / mediateca o audiovisuals
(capacitat per a 50 alumnes) biblioteca
/ sala d’actes / tallers de tecnologia (2)
/ totes les aules equipades amb retroprojector,
ordinador i connexió a internet
/ aules digitalitzades (Projecte eduCAT1x1)

Serveis: acollida fora de l’horari escolar
a la tarda de 17.00h a 19.30h / activitats extraescolars
a la tarda (oferts per l’AMPA): voleibol
/ futbol-sala / bàsquet / escacs / escola de teatre
/ piscina / servei d’internet i biblioteca
diàriament fins a les 19.30h / activitats adreçades
als pares: xerrades / classes d’informàtica
/ borsa de treball / menjador (amb cuina pròpia)
/ Centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)
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josep puig i cadafalch

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Sant Josep de Calassanç, 16. Mataró-08303
Tel. 93 798 07 62. Fax 93 757 21 68.
A/e: a8052979@xtec.cat www.inspuig.org

Horari diürn:
ESO: de 8.00h a 17.30h
CFGS ed. infantil: de 8.00h a 14.30h
CFGM atenció sociosanitària: de 15.30 a 21.00h
CFGS integració social: de 15.30 a 21.00h
Batxillerat: de 8.00h a 14.30h
escola verda
Educació secundària obligatòria
(Graduat en educació secundària)
Batxillerat:
/ de ciències i tecnologia
/ d’humanitats i ciències socials
Serveis:
/ biblioteca i mediateca fora de l’horari
escolar i oberta al barri
/ projectes europeus d’intercanvis
/ suport a l’estudi
/ casals d’estiu
/ activitats esportives
/ aula de teatre
/ activitats musicals
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Cicles formatius:
de grau mitjà:
/ atenció sociosanitària
de grau superior:
/ integració social
/ educació infantil
Equipaments: laboratoris de física i química-biologia (2)
/ aula de música / aules d’informàtica (3) / taller ASO
/ taller ISO / aula VIP / biblioteca (capacitat per a 60 alumnes)
/ taller de tecnologia / pistes esportives i gimnàs
/ aules digitalitzades (Projecte eduCAT1x1)
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miquel biada

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 89-99. Mataró-08303
Tel. 93 798 14 89. Fax 93 798 45 32 www.biada.org A/e: a8021259@xtec.cat

Horari diürn: matí / tarda
Educació secundària obligatòria
(Graduat en educació secundària)
Batxillerat: de ciències i tecnologia, d’humanitats i ciències socials
Cicles formatius:
de gr au mitjà:
gestió administrativa / electromecànica de vehicles / obres de
la construcció (carnet de la construcció) / equips i instal·lacions
elèctriques i automàtiques (carnet d’instal·lador) / instal·lacions
de calor i fred / laboratori / instal·lació i manteniment electromecànic
de maquinària i conducció de línies / *manteniment de
vaixells d’esbarjo i serveis portuaris
de gr au superior:
administració i finances / desenvolupament i aplicació de
projectes de construcció / sistemes de regulació i control automàtics
/ manteniment d’equips industrials / laboratori d’anàlisi
i control de la qualitat / química ambiental
curs pont:
preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
qualifica’t - acreditacions de competències professionals:
orientació i avaluació de competències relacionades amb els cicles
formatius d’equips i instal·lacions elèctriques i automàtiques;
laboratori d’anàlisi i control de la qualitat; obres de
la construcció; i gestió administrativa
* Pendent de l’autorització del dep. d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Equipaments: laboratoris experimentals de química,
microbiologia i ciències naturals / pista poliesportiva / camp
de sorra / gimnàs / aula de música / aules d’informàtica (6)
/ mediateca o audiovisuals / aula de fotografia / biblioteca
de 9 a 21h (capacitat per a 62 alumnes) / sala d’actes / sala de
conferències / tallers d’electricitat (2) / tallers d’electrònica (4)
/ taller de simulació d’empreses (administratiu)
/ tallers d’automoció (2) / tallers de mecànica (2)
/ taller d’obres-construcció / taller de tecnologia (2)
/ taller d’audiovisuals i plató de TV / aules digitalitzades
(Projecte eduCAT1x1)
Serveis: menjador / activitats extraescolars / cantina escolar
/ participació en projectes europeus / biblioteca i mediateca
fora de l’horari escolar / borsa de treball
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pla d’en boet

Titular del centre: Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Carrer de Ciutat Freta, 26. Mataró-08302
Tel. 93 757 00 72. Fax 93 757 64 50
www.xtec.es/centres/a8046797
A/e: a8046797@xtec.cat

Horari diürn: de 8.15h a 17.30h
Educació secundària obligatòria
(Graduat en educació secundària)
Batxillerat:
/ de ciències i tecnologia
/ d’humanitats i ciències socials

Serveis:
/ activitats extraescolars
/ projectes europeus
/ escola de pares
/ menjador i cafeteria
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Equipaments: laboratori / espais esportius
/ aula de música / aules d’informàtica (2) / aula d’idiomes
/ aula d’audiovisuals / tallers de tecnologia
/ biblioteca (capacitat per a 70 alumnes) / sala d’actes
/ aules digitalitzades (Projecte eduCAT1x1)
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thos i codina

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Riera de Cirera, 57. Mataró-08304
Tel. 93 741 42 03. Fax 93 757 44 15
A/e: a8046748@xtec.cat
www.iesthosicodina.cat

Horari matins: de 8h a 14.30h
Horari tardes: de 15.15h a 21.35h
escola verda
Educació secundària obligatòria
(Graduat en educació secundària)
Batxillerat:
/ de ciències i tecnologia
/ d’humanitats i ciències socials
Cicles formatius:
de grau mitjà:
gestió administrativa / comerç / sistemes microinformàtics i xarxes
de grau superior:
administració i finances / administració de sistemes
informàtics i xarxes / gestió comercial i màrqueting /
desenvolupament d’aplicacions informàtiques
curs pont:
preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
Formació ocupacional
programes de qualificació professional inicial (ptt/pqpi):
auxiliar en vendes, oficines i atenció al públic

Equipaments: laboratoris de física, química i ciències
naturals / pistes esportives (2)/ gimnàs / aula de
música / aules d’informàtica (7) / aula d’acollida
/ biblioteca oberta al barri / sala d’actes / tallers d’electrònica
(2) / taller de comerç / taller de tecnologia / taller de simulació
d’empresa / taller d’informàtica (4) / equipament multimèdia
a totes les aules / aules digitalitzades (Projecte eduCAT1x1)
Serveis: borsa de treball / biblioteca i mediateca fora
de l’horari escolar / activitats extraescolars / projectes
europeus / aula de teatre / cafeteria / associació esportiva
escolar / orquestra / classes de repàs / tècnic d’integració
social / associació de pares i mares
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programes de qualificació
professional inicial
Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als joves més grans de setze anys (16 anys
complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa, i prioritàriament
menors de 21 anys) que finalitzen l’etapa de l’ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol
de graduat/ada en educació secundària obligatòria.
La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al
món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu, especialment en la formació professional específica de
grau mitjà, un cop superada la prova d’accés. També donen l’opció, als joves que ho desitgin, de fer una
formació complementària per obtenir el títol de graduat/ada en ESO.
Contingut: Hi ha una part de formació bàsica i una altra de formació professionalitzadora que depèn de
l’especialitat del PQPI.
Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic (proves d’accés a cicles formatius de grau
mitjà d’FP o obtenció del graduat d’educació secundària) com en l’àmbit laboral (obtenció del certificat de
professionalitat).
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pqpi can noè
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Titular del centre: Institut Municipal d’Educació. Ajuntament de Mataró
Carrer de Josep Punsola, 45-47. Mataró-08304
Tel. 93 796 48 01. Fax 93 169 56 04
A/e: pqpicannoe@ajmataro.cat

Programes:
auxiliar en vendes i atenció al públic ⁄
auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració ⁄

pqpi miquel biada
Titular del centre: Institut Municipal d’Educació
Ajuntament de Mataró
Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 89-99
Mataró-08303. Tel. 93 798 14 89
A/e: pqpibiada@ajmataro.cat
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Programes:
auxiliar en muntatges d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas ⁄
auxiliar en fontaneria, calefacció i climatització ⁄
auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica ⁄
auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals ⁄
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centres de formació
d’adults

La formació d'adults és el conjunt d'activitats d'aprenentatge gràcies a

les quals les persones adultes desenvolupen les seves capacitats, enriqueixen els seus coneixements i milloren
les seves competències tècniques i professionals. Això fa que participin persones amb objectius diferents com poden
ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els seus coneixements com a gaudi personal.

Programes de formació d'adults
Formació instrumental Té la finalitat que les persones puguin assolir els coneixements elementals, i si escau,
l'obtenció del certificat d'estudis.

Graduat en educació secundària Programa destinat a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària.
Aquest programa es realitza actualment en alguns centres en fase experimental i es generalitzarà de forma progressiva.

Preparació per a la prova d'accés a cicles formatius Ensenyaments que preparen per a superar la prova que
permet accedir a realitzar cicles formatius de grau mitjà o superior.

Preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys Ensenyaments que preparen
per a superar la prova que permet accedir als estudis universitaris.

Altres activitats formatives (ensenyaments no reglats) Conjunt d'ensenyaments i activitats que formen part del
desenvolupament personal i social de l'individu.

Autoformació Programes desenvolupats en els centres d'autoformació on cada persona pot aprendre d'acord amb els
seus interessos i la seva disponibilitat horària.
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alarona
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Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Plaça de la Torre del Cogoll, 1. Mataró - 08302
Tel. 93 798 73 75 Fax 93 798 95 64
A/e: a8062511@xtec.cat
Centre de formació d’adults

/ formació instrumental (nivells I, II i III) / català (inicial i bàsic)
/ castellà (inicial i bàsic) / informàtica: competències bàsiques per
a la societat de la informació (titulació oficial de la Generalitat de Catalunya)
/ preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà /
Horari: matí, tarda i vespre

can marfà

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Camí Ral, 257. Mataró-08301
Tel. 93 790 77 95. Fax 93 790 77 95. A/e: cfa-canmarfa@xtec.cat
Centre de formació d’adults
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/ formació instrumental (nivells I, II i III) / català (inicial, bàsic
i llindar) / castellà (inicial i bàsic) / graduat en educació
secundària / anglès / informàtica / preparació per a l’accés
a cicles formatius de grau superior / centre de suport a l’IOC
(graduat en educació secundària)
Horari: tarda i vespre
Equipaments: aula d’informàtica
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can noè

Titular del centre: Institut Municipal d’Educació
Ajuntament de Mataró. Carrer de Josep Punsola, 45-47. Mataró-08304
Tel. 93 796 48 01. Fax 93 169 56 04. A/e: cannoe@ajmataro.cat
Centre de formació d’adults

/ formació instrumental (nivells I, II i III) / català (inicial i bàsic) / català
per a joves de 16 a 18 anys / castellà (inicial i bàsic) / graduat en educació
secundària / preparació per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà
/ preparació per a l’accés a la universitat per a majors de 25 anys
/ informàtica / curs de preparació per a la prova ACTIC / proves ACTIC
Horari: matí, tarda i vespre
Equipaments: laboratori / aula d’informàtica / biblioteca
Centre col·laborador de les proves actic
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els tarongers

Titular del centre: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Carrer de Mare de Déu de la Cisa, 80-92. Mataró-08303
Tel. 93 799 46 04. Fax 93 799 46 04
A/e: cfa-elstarongers@xtec.cat
http://www.xtec.cat/cfa-elstarongers
Centre de formació d’adults

/ formació instrumental (nivells I, II i III) / català (inicial i bàsic)
/ graduat en educació secundària / anglès / informàtica
Horari: matí, tarda i vespre
Equipaments: aula d’informàtica
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estudis universitaris
La Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, en aplicació del pla Bolonya, ha donat un impuls a l’oferta universitària de
la ciutat de Mataró i de la comarca del Maresme. Els estudis de diplomatura i d’enginyeria tècnica passen a ser de Grau.
Emprenedoria, innovació i internacionalització juntament amb la tecnologia, els principals eixos del TecnoCampus, ajudaran
els estudiants de les escoles universitàries a obtenir una millor visió de futur.
Els estudis universitaris s’estructuren en cicles, prenent com a mesura de la càrrega lectiva el crèdit. Segons el cas, podem
tenir estudis de Grau, Màster Universitari i Doctorat.
L’oferta universitària actual és de Grau i Màster Universitari que dóna dret a l’obtenció dels títols oficials expedits per les
universitats adscrivents: Universitat Politècnica de Catalunya o Universitat Pompeu Fabra.
La càrrega lectiva dels ensenyaments universitaris és de 60 crèdits per any acadèmic a temps complet. Això equival a una
càrrega de treball setmanal d’aproximadament 40 hores. Alguns estudis s’ofereixen a temps parcial en horaris de tarda o
en format semipresencial per poder compatibilitzar els estudis amb el treball, també s’ofereix un extens reconeixement de
crèdits per alumnes provinents de Cicles Formatius de Grau Superior així com de crèdits pràctics realitzats en empreses.
Les matèries que conformen el pla d’estudis d’un determinat ensenyament poden ser obligatòries o optatives. Els plans d’estudi
inclouen un alt contingut pràctic i un projecte o treball de fi de Grau, la superació del qual és imprescindible per obtenir el títol.
Els estudis universitaris a Mataró es consoliden amb el parc TecnoCampus Mataró-Maresme, un projecte de comarca que
integra les dues escoles universitàries en un únic model i també l’Escola Superior de Ciències de la Salut amb l’objectiu
d’incrementar la competitivitat de les empreses, crear un nou teixit productiu en sectors emergents i millorar la capacitació
professional dels treballadors.
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escola universitària
del maresme
Titular del centre: Fundació TecnoCampus Mataró - Maresme
Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Nou campus a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32. Mataró-08302
Tel. 93 169 65 01 - Fax 93 169 65 05
http://eum.tecnocampus.cat a/e: info@tecnocampus.cat

/ grau en administració d’empreses i gestió de la innovació
/ grau en turisme i gestió de l’oci
/ màster universitari en emprenedoria i innovació
/ màster universitari en gestió de destinacions i equipaments d’oci i turisme

Serveis:
B O R S A D E T RE B AL L :
pràctiques a empresa i contractació laboral /
RE L A C I O N S I NT E R N A C I O N AL S:
Erasmus, Leonardo / tutories / laboratori d’idiomes
Beques:
El Fons Social de la Fundació TecnoCampus MataróMaresme amb l’ajut del Consell Assessor dóna beques
per a l’estudi i premis a l’emprenedoria i idea de negoci
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Formació contínua i postgraduada:
gestió estratègica empresarial / gestió comercial i màrqueting
/ desenvolupament directiu / gestió econòmica i financera
/ logística i operacions / internacionalització de l’empresa
/ desenvolupament sostenible i turisme / ecommerce / lideratge
i gestió d’equips / comunicació oral / finances per a no financers
/ sistemes d’informació / Web 2.0
idiomes / seminaris / conferències / jornades
/ teleinformació a partir d’una aula remota
Equipaments:
centre de recursos per a l’aprenentatge (CRA): biblioteca, aula
d’auto aprenentatge d’idiomes, sales d’estudi i treball, espai Caixa
Laietana (sales informatitzades pel treball en grup i laboratori
d’edició) / aula d’informàtica / connexió Wifi / sala d’actes
/ restaurant i cafeteria
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escola universitària
politècnica de mataró
Titular del centre: Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme
Centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Nou campus a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32. Mataró-08302
Tel. 93 169 65 01 - Fax 93 169 65 05
http://eupmt.tecnocampus.cat a/e: info@tecnocampus.cat
grau en enginyeria electrònica industrial i automàtica /
grau en enginyeria mecànica /
grau en enginyeria Informàtica /
grau en mitjans audiovisuals (possibilitat de doble titulació internacional /
BSc (Honours) Creative Media Computing país de Gal·les)

Formació contínua i postgraduada:
seguretat i hacking de sistemes / computer systems validation /
capacitació professional CISCO i Oracle / microrobòtica
/ programació Java / fotografia digital / edició de vídeo / Web 2.0
/ idiomes / seminaris / conferències / jornades
/ teleinformació a partir d’una aula remota
Equipaments:
laboratoris tecnològics d’última generació / plató ràdio i TV
/ cèl·lules d’edició i enregistrament de vídeo / centre de recursos per
a l’aprenentatge (CRA): biblioteca, aula d’auto aprenentatge d’idiomes,
sales d’estudi i treball / aula d’informàtica
/ connexió Wifi / sala d’actes / restaurant i cafeteria

Serveis:
B O R S A D E T RE B A L L :
pràctiques a empresa i contractació laboral
RE L A C I O N S I NT E R N A C I O N A L S :
Erasmus, Leonardo, IAESTE / tutories / laboratori d’idiomes
Beques:
El Fons Social de la Fundació TecnoCampus Mataró
- Maresme amb l’ajut del Consell Assessor dóna beques
per a l’estudi i premis a l’emprenedoria i idea de negoci
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escola superior de
ciències de la salut
Titular del centre: Fundació TecnoCampus Mataró – Maresme
Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Nou campus a l’avinguda d’Ernest Lluch, 32. Mataró-08302
Tel. 93 169 65 01 - Fax 93 169 65 05
http://escs.tecnocampus.cat a/e: info@tecnocampus.cat

grau en infermeria
Itineraris d’aprofundiment en:

infermeria en àmbits específics (dependències, atenció primària, emergències,
gestió,...) / neurorehabilitació / innovació i TICs aplicades a la salut

Institucions que hi col·laboren:Consorci Sanitari del Maresme
(Hospital de Mataró) / Fundació TicSalut / Institut Guttmann / Badalona
Serveis Assistencials (Hospital municipal de Badalona) / Corporació de Salut
del Maresme i la Selva (Hospitals de Calella, Blanes i Lloret) / Fundació
Hospital Asil de Granollers (Hospital General de Granollers)

Serveis:
P rà c ti ques C l ín iq u es. B o r s a d e t r eba l l :
pràctiques a empresa i contractació laboral
R el ac io n s in t er n a c io n a l s:
Erasmus, Leonardo / tutories / laboratori d’idiomes
Beques:
El Fons Social de la Fundació TecnoCampus
Mataró-Maresme amb l’ajut del Consell Assessor
dóna beques per a l’estudi i premis a
l’emprenedoria i idea de negoci
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Formació contínua i postgraduada: (pendent d’autorització)
infermeria de l’esport i l’activitat física / infermeria penitenciària / diagnòstic
per la imatge / cooperació i salut internacional / gestió i organització dels
serveis d’infermeria / urgències i emergències extrahospitalàries / gestió
de la demanda aguda / direcció de grups i mediació / atenció sociosanitària
i dependències / detecció de maltractament i violència de gènere, a la gent
gran i als infants / teràpies naturals complementàries / creació d’un projecte
empresarial biomèdic / software open-source en la investigació cel·lular
/ telemedicina / TICs i continuïtat assistencial / hospital digital / Web 2.0
idiomes / seminaris / conferències / jornades / teleinformació a partir
d’una aula remota
Equipaments: laboratoris / boxes de simulació d’atenció primària,
hospitalària, UCI, neonatal i pediàtrica / TICs aplicades a la salut, etc.
/ centre de recursos per a l’aprenentatge (CRA): biblioteca, aula d’auto
aprenentatge d’idiomes, sales d’estudi i treball / aula d’informàtica
/ connexió Wifi / sala d’actes / restaurant i cafeteria

escola oficial d’idiomes
Les escoles oficials d'idiomes són centres públics d'ensenyaments d'idiomes moderns a adults a nivell no universitari.
Els alumnes poden matricular-s’hi en règim oficial (presencial o bé a distància) o lliure.
La duració total d'aquests estudis és de 5 cursos d'un mínim de 130 hores cadascun,
distribuïts en cicles de 3 i 2 cursos respectivament.

La titulació a les escoles oficials d'idiomes correspon als dos cicles:
• Cicle elemental, amb certificació acadèmica expedida per l'Escola Oficial d'Idiomes.
• Cicle superior, amb certificat d'aptitud expedit pel Departament d'Educació
• de la Generalitat de Catalunya.
Per a accedir a les escoles oficials d'idiomes cal tenir algun dels requisits següents:
• Haver cursat el primer cicle d'ESO.
• Tenir el títol de graduat escolar.
• Tenir el certificat d'escolaritat o d'estudis primaris.
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escola oficial
d’idiomes
del maresme
Titular del centre: Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Carrer d’Onofre Arnau, 32. (antics jutjats) Mataró-08301
Tel. 93 790 57 92. Fax 93 796 05 12
www.eoimaresme.net
A/e: eoimaresme@xtec.cat

H o r a r i d’ate nció a l p ú blic:
de dilluns a divendres de 10h a 13h i de 16h a 19h
H o r a r i de ls cu r so s o r di na r is:
de dilluns a divendres de 17h a 19h i de 19h a 21h
(divendres solament de setembre a gener)
anglès / 1r / 2n / 3r / 4t / 5è curs
francès / 1r / 2n / 3r / 4t / 5è curs
alemany / 1r / 2n / 3r / 4t / 5è curs
cursos monogràfics / cursos d’estiu:
Per a més informació referent a cursos especials
consulteu la nostra pàgina web

equipaments:
/ aula d’informàtica
/ aules multimèdia
/ biblioteca
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escola municipal
de música de mataró
L’Escola Municipal de Música de Mataró és un servei públic que s’adreça a tota la població de
la ciutat, sense limitació d’edat, amb la finalitat d’oferir propostes i espais de formació,
producció i difusió en l’àmbit de la música que contribueixin a la democratització de la pràctica
i la recepció culturals.
L’EMMM desenvolupa la seva activitat a diferents seus de la ciutat, per tal d’apropar la música
a tots els ciutadans. La seva oferta, que comprén des dels nivells inicials fins els nivells avançats,
es posarà en funcionament de forma progresiva, i s’anirà fent crèixer tant el nombre d’instruments
i estils musicals que s’hi oferiran, com els col·lectius de persones als que s’adreçarà.
Com a tret característic, l’escola organitza la seva oferta formativa al voltant de la pràctica de
la música en grup, fet que permetrà visualitzar i escoltar, en un termini de temps raonable, diverses
formacions instrumentals i corals.

49

48

escola municipal
de música de mataró
Titular del centre: Institut Municipal d’Educació.
Ajuntament de Mataró

Secretaria:
Baixada de les Figueretes, 1, 2n pis, 08301 Mataró
Tel: 93 758 23 29 Fax: 93 758 24 95

Seus:
Institut Miquel Biada
Escola Angeleta Ferrer
Escola Antonio Machado
Escola Anxaneta
Escola Rocafonda

Programes formatius:
Iniciació: Música i moviment, cor, conjunt Orff
(a partir dels 4 anys)*

Instruments:
Violí, viola, violoncel, contrabaix, flauta de bec, flauta
travessera, clarinet, saxòfon, trompeta, trombó,
bombardí, gralla, acordió diatònic, guitarra, piano,
guitarra elèctrica, baix elèctric, bateria i percussió.

Formació bàsica I i II (a partir dels 7 anys)
Formació avançada I i II (a partir dels 12 anys)
Primer contacte i formació bàsica (per a joves i adults)
Cursos monogràfics

Horari:
Conjunts:
Cors, Orquestra de corda, Banda, Big Band, Música
tradicional, Grup de percussió, Grup de guitarres,
Consort de flautes de bec, Combos, Música de cambra
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tardes, a partir de les 15 h.
* El nombre i la ubicació dels espais on s’imparteix el programa d’Iniciació
pot canviar en funció del desplegament de l’oferta formativa.

formació permanent
Donada la velocitat i la profunditat dels canvis que, dia rere dia, transformen el nostre
món, l’aprenentatge al llarg de tota la vida es converteix en una necessitat. Tots els
ciutadans i ciutadanes han de tenir al seu abast eines formatives útils tan per la seva
vida laboral com pel seu creixement personal que els ajudin a conviure amb una realitat
en contínua evolució.
L’equipament de Tres Roques és un espai d’aprenentatge i de gestió social del coneixement
i desenvolupa una oferta de formació permanent d’alta qualitat orientada a satisfer
les necessitats de desenvolupament personal, cultural i social del nostre entorn.
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tres roques
Titular del centre: Institut Municipal d’Educació.
Ajuntament de Mataró
Pl. de Canigó, 7. Mataró-08303.
Tel. 93 758 24 75 - Fax 93 758 24 76
A/e: tresroques@ajmataro.cat
www.mataro.cat

Equipa ments:
/ sala d’actes (100 persones)
/ 6 aules-taller (50m2) / 2 espais de treball
/ aula multimèdia / taller de cuina
Serveis:
/ activitats formatives (cursos, tallers, conferències,...)
/ cessió o lloguer d’espais
Hor ari d’atenció al públic:
matí: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.00h
tarda: de dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h
dissabte: de 10 a 13.30h

Centre col·laborador de les proves actic

52

INFANTIL · PRIMÀRIA · SECUNDÀRIA

ensenyaments
concertats
ESCOLES PRIVADES CONCERTADES AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA
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balmes

Titular del centre: Centre Catòlic. Plaça dels Bous, 1. Mataró-08301
Tel. 93 790 16 48. Fax 93 790 16 48
A/e: a8021016@xtec.cat www.escolabalmes.com
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Relació d’adscripció amb el centre educatiu concertat
Freta (ESO, batxillerat i cicles formatius)
Equipaments: biblioteca / pista esportiva / aula polivalent
/ aula de plàstica / aula d’informàtica amb connexió a internet i
retroprojector / aula de suport / sala actes / teatre / aules de música
/ aula d’audiovisuals / retroprojectors a les aules del cicle mitjà i superior
/ aula d’atenció a la diversitat
Serveis: menjador / acollida fora de l’horari escolar (matí i tarda)
/ activitats extraescolars / assessorament psicològic
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cor de maria

Titular del centre: Fundació Privada Cor de Maria
La Riera, 58. Mataró-08301 Tel. 93 790 10 53. Fax 93 755 14 13
A/e: col-cordemaria-mataro@xtec.cat - www.cordemariamataro.cat
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h; de 8h a 13.30h i de 15.30h a 17.30h (segons nivell)

Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Equipaments: biblioteca / gimnàs amb vestidors / pista esportiva i
patis/ aula de música / aules d’informàtica / aula de visual i plàstica
/ aules d’atenció a la diversitat / aula de tecnologia / sala d’actes / capella
/ laboratori / aula de teatre / aules digitalitzades (Projecte EduCAT1x1)
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Serveis: menjador amb cuina pròpia / catequesi de primera comunió
/ FEAC (Família-Escola Acció Compartida) / servei d’orientació
acadèmico-professional / orientació psicopedagògica / coral de mares
i pares / grup solidari / grups de créixer en la fe / vacunacions
/ programa Salut i escola / plataforma de comunicació

divina providència
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Titular del centre: Clarisses de la Divina Providència
Carrer de Llauder, s/n. Mataró-08302. Tel. 93 798 13 87. Fax 93 798 49 15
A/e: a8021235@xtec.cat www.xtec.cat/centres/a8021235
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h; secundària: diürn, matí i tarda

Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Equipaments: aules de nivells amb suport informàtic / aula d’informàtica
/ aula de tecnologia/ aules d’audiovisuals (2) / aula d’atenció a la diversitat /
sala d’actes / gimnàs / biblioteca / laboratori / església / pati semicobert amb
pistes esportives de bàsquet i futbol-sala / sorrals i patis ajardinats / horta
amb aviram / aules digitalitzades (Projecte EduCAT1x1)
Serveis: menjador / assessorament psicològic / programa FEAC
(Família-Escola Acció Compartida) / reforç / acollida fora de l’horari escolar

matí i tarda / activitats extraescolars

el turó

Titular del centre: Fundació Eduard Trens
Ronda de la Roca Blanca, 46. Mataró-08303
Tel. 93 798 22 86. Fax 93 798 19 06. A/e: a8021193@xtec.cat
www.xtec.cat/esc-elturo Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h
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Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Equipaments: biblioteca / gimnàs / pista esportiva / laboratori
/ aules de música / informàtica / taller de tecnologia
/ aules informatitzades amb pantalla digital, canó i internet
Serveis: menjador amb cuina própia / acollida fora de
l’horari escolar / activitats extraescolars / escola de música /
casal d’estiu / orientació psicopedagògica
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escola pia santa anna
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Titular del centre: Escola Pia de Catalunya
Educació Infantil: El Torrent, 62. (núm. 54) Tel. 93 798 51 57 / Educació Primària:
plaça Santa Anna, 1. (núm. 55) Tel. 93 790 16 27 / ESO, batxillerats i formació
professional: carrer de Sant Agustí, 59. (núm. 56). Tel. 93 755 61 59
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Fax 93 755 18 25. A/e: mataro@escolapia.cat http://mataro.escolapia.cat
Horari infantil i primària: de 9 a 13h i de 15 a 17h
ESO i batxillerat: diürn (varia segons nivell)
Formació professional: tarda (excepte itinerari esportiu)

Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
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Equipaments:
biblioteca / mediateca / laboratoris
/ aules informàtica / aules d’idiomes / tallers elèctrics
/ tallers d’arts / aules de música / gimnàs
/ pistes polisportives
Serveis:
menjador / acollida matinal / activitats extraescolars
casal de setmana blanca / casal d’estiu / equip
psicopedagògic / departament escola-empresa

Batxillerat:
de ciències i tecnologia / d’humanitats i ciències socials / d’arts
Cicles formatius:
de grau mitjà:
gestió administrativa / instal·lacions elèctriques
i automàtiques / sistemes microinformàtics i xarxes
/ conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural
de grau superior:
administració i finances / desenvolupament d’aplicacions
multiplataforma / gestió comercial i màrqueting
/ animació d’activitats físiques i esportives
Programes de Qualificació Professional Inicial:
àmbit administratiu / àmbit elèctric
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Curs pont:
preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
(matí o tarda)
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freta

Titular del centre: Freta Educació Maresme
Passeig de Rocafonda, 45-47. Mataró-08304
Tel. 93 790 47 58. Fax 93 790 63 06
A/e: fretamataro@freta.cat www.escolesfreta.cat
Horari: de 8h a 14h i de 15h a 2oh

Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Batxillerat:
de ciències i tecnologia /
d’humanitats i ciències socials

Cicles formatius:
de grau mitjà:
gestió administrativa / cures auxiliars d’infermeria /
farmàcia / explotació de sistemes informàtics
de grau superior:
documentació sanitària / educació infantil /
laboratori de diagnòstic clínic / higiene bucodental /
administració i finances

Curs de preparació a la prova d’accés
cicle formatiu de grau superior
Cursos del departament de treball

Equipaments:
/ biblioteca / gimnàs
/ pista esportiva / laboratori de química / laboratori
de física / aules d’informàtica / aula multimedia
/ sala d’actes i tallers
Serveis:
gabinet psicopedagògic
/ borsa de treball
/ servei d’orientació (estudis, treball...)
/ jocs escolars
/ classes de reforç
/ jornades culturals

(per a treballadors i persones en atur)
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gem
grup escoles mataró
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Titular del centre: Fundació privada Grup Escoles Mataró
Carrer d’Àvila, 9-43. Mataró-08304 (núm. 58)
Passeig Cabanellas, 23-27 (núm. 59)
Tel. 93 798 94 61 / 93 798 98 18. Fax 93 798 95 51
A/e: gem@escolagem.cat
www.escolagem.cat
Horari: varia segons nivell.
Obert de 7.45h a 19h

Primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys)
Segon cicle d’educació
infantil i primària (3 a 12 anys)
Equipaments:
/ sala polivalent / gimnàs
/ laboratoris de ciències naturals, física i química
/ taller de tecnologia / pista poliesportiva
/ aula de música / aula de dibuix
/ aula d’atenció especial
/ sales d’informàtica / biblioteca
Serveis:
/ menjador
/ acollida fora de l’horari escolar
/ activitats extraescolars
/ escola esportiva
/ curset d’estiu

58

Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Batxillerat:
d’arts /
de ciències i tecnologia /
d’humanitats i ciències socials /

l’arboç
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(escola d’educació especial)
Titular del centre: Fundació El Maresme
Plaça dels Bous, 3-5. Mataró-08301
Tel. 93 790 47 48. Fax 93 790 52 32
A/e: arboc@fundmaresme.cat - www.fundmaresme.cat
Horari: de 9h a 17h

Educació especial de 3 a 18 anys
Equipaments: informàtica / logopèdia / fisioterapia
/ sala multisensorial / aula de psicomotricitat / atenció sanitària
Serveis: menjador / transport escolar
/ psiquiatria i psicologia / treball social / neuropediatria

mare de déu de lourdes

Titular del centre: Fundació Privada Madame Gényer
Carrer de Ramon Llull, 5. Mataró-08302. Tel. 93 757 93 06. Fax 93 757 55 09
A/e: administracio@mdlourdes.es www.mdlourdes.es
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h
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Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Equipaments: gimnàs / pista esportiva / laboratori
de ciències / aula de música / aules d’informàtica /
aula de tecnologia / capella / aules de desdoblament
Serveis: menjador amb cuina pròpia
/ acollida fora de l’horari escolar al matí
/ activitats extraescolars / orientació psicopedagògica
/ logopèdia / casals d’estiu i setembre
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maristes valldemia
Titular del centre: Institut Germans Maristes
La Riera,124. Mataró-08301
Tel. 93 755 48 60. Fax 93 755 48 61
A/e: valldemia@maristes.cat
www.maristesvalldemia.com
Horari: de 9h a 13h i de 15.30h a 17.30h

Segon cicle d’educació infantil
i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària
obligatòria (12 a 16 anys)

Equipaments:
biblioteca / gimnàs
/ pista esportiva / laboratori
/ aules de música / informàtica
/ poliesportiu / teatre
Serveis: menjador
/ acollida fora de l’horari escolar
/ activitats extraescolars / escoltisme
/ servei psicopedagògic
/ casal de juliol, setembre i nadal
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Batxillerat:
de ciències i tecnologia
/ d’humanitats i ciències socials
Programes de qualificació professional inicial:
auxiliar de comerç i atenció al públic
/ auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics

meritxell
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Titular del centre: Fundació Meritxell
Carrer d’en Passet, 16. Urbanització Can Quirze. Mataró-08304
Tel. 93 755 65 50. Fax 93 755 14 82
A/e: secretaria@escolameritxell.org www.escolameritxell.org
Horari: de 8h a 14h i de 15h a 17h

Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Batxillerat: científic-tecnològic / humanístic-social
Equipaments: mediateca / biblioteca / gimnàs
/ pistes esportives / sales d’actes / laboratoris
/ aula d’ informàtica / aula de tecnologia
Serveis: menjador / transport / activitats
extraescolars /acollida fora de l’horari escolar

sagrat cor de jesús

Titular del centre: Franciscanes dels Sagrats Cors
Carrer de La Coma, 21. Mataró-08301. Tel. 93 790 19 45. Fax 93 790 30 61
A/e: a8021028@xtec.cat
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h; secundària: de 8h a 13.15h i de 15h a 17h
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Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a16 anys)
Equipaments: biblioteca / gimnàs / laboratori
/ aula de música / aula d’informàtica / sala d’actes
/ pati d’esports i de sorra
Serveis: menjador / activitats esportives
/ acollida fora de l’horari escolar
/ activitats extraescolars
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salesians
sant antoni de pàdua

Titular del centre: Salesians
Avinguda de Josep Puig i Cadafalch, 80. Mataró-08303
Tel. 93 757 84 89. Fax 93 741 46 83
A/e: diresc.mataro@salesians.cat
www.salesiansmataro.cat
Horari: infantil i primària de 9h a 13h i de 15h a 17h;
secundària de 8.30h a 13h (dilluns fins les 14h) i de 15h a 17h;
batxillerat de 8.30h a 15h

Segon cicle d’educació infantil
i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària
obligatòria (12 a 16 anys)
Equipaments:
Sala d’actes per 400 persones / 15 aules equipades amb
canó de projecció, connexió a internet, i/o pissarra digital
/ aules d’informàtica amb connexió a internet / aules
de música / piscina / aula d’idiomes / mediateca / tallers
de plàstica, tecnologia, dibuix tècnic i fotografia / sales
d’audiovisuals / laboratoris de física, química i ciències
experimentals / capella / patis d’esbarjo i sorrall /
camps de bàsquet i poliesportius / camp de futbol
de gespa artificial / frontó
Serveis:
biblioteca-mediateca / menjador / revista escolar
/ activitats extraescolars / esplai i centre juvenil
/ aula d’estudi / catequesi
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Batxillerat:
de ciències i tecnologia /
d’humanitats i ciències socials /
Programes de Qualificació Professional Inicial:
/ auxiliar de mecànica de l’automòbil
/ auxiliar de muntatge i reparació d’equips informàtics
Preparació a la prova d’accés
als cicles formatius
Inserció socio-laboral:
/ projecte “Aprèn i treballa”

sant josep
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Titular del centre: Germanes franciscanes dels Sagrats Cors
Ronda de la Cerdanya, 39. Mataró-08303
Tel. 93 798 30 36. Fax 93 757 33 98 / A/e: a8021181@xtec.cat
www.santjosepfranciscanes.es
Horari: de 9h a 13h i de 15h a 17h; secundària: de 8h a 13.30h i de 15h a 17h

Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a16 anys)
Equipaments: biblioteca / gimnàs / 3 pistes esportives / laboratori
/ aula de música / sales d’informàtica (2) / sala de psicomotricitat /
aules de reforç / gabinet psicopedagògic / sala d’actes / església /
aules taller de tecnologia / sala d’audiovisuals / taller de plàstica
Serveis: / catequesi / gabinet psicopedagògic / activitats extraescolars

sol-ixent

Titular del centre: Agustí Sancho Caballé
Avinguda de la Gatassa, 68-84. Mataró-08303 Tel. 93 741 54 14. Fax 93 741 54 14
A/e: a8035374@xtec.cat www.xtec.cat/centres/a8035374
Horari: de 9h a 12.30h i de 15h a 17.30h; secundària: de 8h a 14h i de 15.30h a 17.30h
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Primer cicle d’educació infantil (0 a 3 anys)
Segon cicle d’educació infantil i primària (3 a 12 anys)
Educació secundària obligatòria (12 a 16 anys)
Equipaments: biblioteca / gimnàs / aula d’informàtica /
aula de música / sala d’audiovisuals / laboratoris /
taller d’expressió plàstica / tallers de tecnologia / aules de
desdoblament / patis per l’esbarjo i l’esport
Serveis: menjador / servei d’acollida fora de l’horari escolar
/ activitats extraescolars / natació / escola esportiva /
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Of icina Municipal d’Escolarització
Baixada de Les Figueretes, 1. 2n pis. 08301-Mataró
Tel. 93 758 23 31 / fax 93 758 24 95
www.mataro.cat / ime@ajmataro.cat
010 / Telèfon d’Atenció Ciutadana (24h)
807 117 010 si truqueu des de fora de Mataró
Establiment de trucada: 0,28 euros + IVA. Cost: 0,21 euros + IVA/ minut. 807 11 70 10 des de fora de Mataró.
Establiment de trucada: 0,09 euros + IVA. Cost màxim: 0,34 euros + IVA/minut
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Gener de 2011

