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Des de l’Ajuntament creiem que la formació és la millor 
eina per avançar cap al futur. És la clau de l’èxit cultural, 
social i econòmic dels nostres infants i joves, del municipi 
i del país. Formació vol dir competitivitat, igualtat 
d’oportunitats i garanties de futur. I en aquest àmbit, els 
centres escolars hi tenen un paper fonamental, i és per 
això que us oferim aquesta guia, perquè pugueu escollir el 
que més s’ajusti a les vostres expectatives.

Com sabeu, a L’Hospitalet estem impulsant un pacte per 
l’educació pública per exigir al Govern de la Generalitat 
que compleixi amb els compromisos pendents que té amb 
la ciutat en aquesta matèria i inverteixi en els centres 
docents, ja que la falta d’infraestructures escolars no 
pot perjudicar de cap manera l’ensenyament de qualitat 
que s’hi ofereix. Una qualitat educativa que es manté a 
la nostra ciutat malgrat les dificultats gràcies, sobretot, 
a la implicació del professorat i de les famílies, com ho 
demostren les dades d’èxit escolar al nostre municipi.

Vull animar les famílies a participar activament en la vida 
de les escoles i dels instituts pels quals us decanteu i també 
en les seves AMPA, ja que tothom en sortirà beneficiat: els 
vostres fills, l’alumnat en general i el mateix centre. 

Si teniu qualsevol consulta, us recordo que podeu comptar 
amb l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), on us 
assessoraran i orientaran en tot el procés: zones educatives, 
dates, documentació necessària, etc. També podeu trobar 
informació al web del Departament d’Educació i en el de la 
Regidoria d’Educació.

Us desitjo a tots, famílies, alumnes i professorat, un curs 
2016-2017 molt profitós.

Núria	Marín	i	Martínez
Alcaldessa de la ciutat
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Aquest setembre, els vostres fills i filles iniciaran una nova 
etapa educativa, bé a l’escola, per començar P3, o bé a 
l’institut, per emprendre els estudis d’educació secundària 
obligatòria. Serà un moment molt important per als infants; 
per això, amb aquesta guia, us volem ajudar a triar el millor 
centre educatiu. 

A la guia hi trobareu informació sobre tots els centres 
escolars de L’Hospitalet, públics o sufragats amb fons 
públics, com ara les dades de contacte, la descripció dels 
equipaments i dels serveis, i els trets més característics 
i singulars de cada escola o institut. També hi obtindreu 
informació sobre el procés de preinscripció i de matrícula, 
sobre les zones educatives i els centres que s’hi inclouen, 
i un seguit d’adreces i de contactes de diferents serveis 
relacionats amb l’educació que us poden ser d’utilitat.

A més, posem a la vostra disposició l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME), situada al carrer de Girona, 10, 
perquè us assessori i us orienti en tot el procés, i tota la 
informació necessària al web del Departament d’Educació i 
al web de la Regidoria d’Educació.

Us animem a participar a les jornades de portes obertes 
que organitzen els centres educatius de la ciutat al llarg 
d’aquestes setmanes, a fi que en pugueu conèixer de 
primera mà les instal·lacions i els serveis, que pugueu 
saludar els equips de mestres i de direcció, i que copseu la 
bona tasca educativa que hi desenvolupen.

Finalment, us desitjo una bona elecció, una bona incorporació 
i una gran implicació en el centre educatiu que escolliu. Per 
això us recomano que, a través de l’AMPA, hi participeu 
activament, perquè sabem que la vostra participació serà 
un benefici per al centre i, alhora, ajudarà a millorar l’èxit 
educatiu i la motivació dels vostres fills i filles.

Bon curs 2016-2017.

Jaume	Graells
Regidor d’Educació i Cultura
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OFICINA	MUNICIPAL	D’ESCOLARITZACIÓ	

Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Adreça Carrer de Girona, 10, planta baixa
Telèfon 93 402 96 78
Fax 93 402 96 06
Adreça de pàgina web www.l-h.cat/educacio
Adreça de correu electrònic ome@l-h.cat
Horari De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 hores
 
L’OME és l’instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament en 
el procés d’escolarització de l’alumnat, en els centres educatius finançats amb fons públics.

L’OME intervé en el procés d’escolarització de l’educació infantil, de l’educació primària i de 
l’educació secundària obligatòria (ESO).

Les funcions de l’OME són: informar i orientar les famílies sobre l’oferta educativa dels centres 
educatius; rebre sol·licituds d’admissió i comprovar-ne la presentació de tots els requisits, 
durant el període de preinscripció; remetre les sol·licituds als centres escollits en primera 
opció i publicar la relació de l’alumnat inscrit i admès.

L’Oficina Municipal d’Escolarització té com a finalitats:
1. Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat en el seu àmbit 
d’actuació, mitjançant la comissió d’escolarització.
2. Orientar i informar adequadament les famílies de tota l’oferta educativa.
3. Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques 
que en permeti la integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa 
adequada per a tota la població escolar, en el marc de les previsions del decret de preinscripció 
i matrícula i de les funcions atribuïdes a les comissions d’escolarització.
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ZONIFICACIÓ
L’Hospitalet està dividit en sis zones educatives, pel que fa referència a l’etapa dels 3 als 12 
anys (infantil i primària), i en cinc zones educatives, pel que fa a l’etapa dels 12 als 16 anys 
(ensenyament secundari).
La demanda de places de l’alumnat es fonamenta en el dret de les famílies a la lliure elecció de 
centre. La normativa de preinscripció que dicta la Generalitat conté uns criteris de barem que 
s’aplicaran per tal de determinar-ne l’ordre d’admissió. Un d’aquests és el criteri de territori, 
que valora la pertinença del domicili familiar a la zona d’influència del centre escolar.
Per aquest motiu, la zonificació és un factor que s’ha de considerar en el moment de l’elecció 
del centre de primària. En el cas de l’educació secundària obligatòria (ESO), caldrà considerar 
l’adscripció entre els centres públics de primària i secundària. Per conèixer aquesta adscripció, 
adreceu-vos al vostre centre de primària o a l’OME.

Zones educatives de primària i secundària

PRIMÀRIA	 ZONA	 ESO
Santa Eulàlia A Santa Eulàlia
Bellvitge i Gornal B Bellvitge i Gornal
Centre, Sanfeliu i Sant Josep C Centre, Sanfeliu i Sant Josep
Pubilla Cases i Can Serra D Pubilla Cases i Can Serra
 E Collblanc-la Torrassa i la Florida
Collblanc-la Torrassa E1
La Florida E2

Les escoles bressol, els instituts que imparteixen batxillerat i/o cicles formatius i els centres 
de formació d’adults són d’àmbit de ciutat i no estan dividits per zones educatives.
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PREGUNTES	I	RESPOSTES	SOBRE	LA	PREINSCRIPCIÓ		
I	LA	MATRÍCULA

1.	Què	és	la	preinscripció?
Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públics (pública o privada concertada), 
primer de tot cal fer la sol·licitud d’admissió. Això és la preinscripció, que s’ha de fer en uns 
dies concrets fixats oficialment.

2.	Què	és	la	matrícula?
Després de la preinscripció, les escoles informen de la plaça que es dóna a cada alumne/na. 
És el moment en què la familia ha de confirmar que realment vol la plaça. Això és la matrícula, 
que també s’ha de fer en uns dies concrets fixats oficialment.

3.	Qui	ha	de	sol·licitar	la	preinscripció?
Tots els alumnes que han d’entrar a la llar d’infants, que han de començar l’educació infantil, 
l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, el cicle formatiu o els ensenyaments d’arts 
plàstiques i disseny.

4.	Qui	pot	informar	sobre	la	preinscripció?
Els centres educatius disposen de tota la informació que necessiteu i dels impresos per fer la 
sol·licitud de preinscripció. També podeu adreçar-vos a l’Oficina Municipal d’Escolarització o a 
Internet (www.gencat.cat/ensenyament).

5.	Es	pot	presentar	més	d’una	sol·licitud?
S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció. La presentació de més d’una sol·licitud 
comporta la invalidació dels drets de prioritat. Únicament es poden presentar sol·licituds 
separades quan es refereixen a ensenyaments diferents.

6.	Si	solament	es	pot	demanar	una	sol·licitud,	com	es	fa	per	demanar	més	d’un	centre?
A l’imprès de sol·licitud s’hi poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals voldria 
accedir l’alumne/na, relacionats per ordre de preferència.

7.	On	s’ha	de	lliurar	la	sol·licitud	de	preinscripció?
La sol·licitud de preinscripció s’ha de lliurar al centre educatiu demanat en primer lloc. També 
es pot lliurar a l’Oficina Municipal d’Escolarització.

8.	En	algun	centre	educatiu	poden	dir	que	no	admeten	la	sol·licitud	de	preinscripció?
Tots els centres educatius sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen 
l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies 
previstos en el calendari oficial de preinscripció.

9.	S’ha	de	pagar	per	fer	la	sol·licitud	de	preinscripció?
Els centres sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) no poden percebre cap 
quantitat en concepte de preinscripció, reserva de plaça o altres conceptes.

10.	Qui	té	preferència	a	l’hora	d’assignar	les	places?
Per assignar les places, quan en un centre educatiu hi ha més sol·licituds que vacants, s’hi 
aplica un barem de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específics 
i generals. El sistema prioritza el centre sol·licitat.
Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats educatives 
específiques.
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11.	És	possible	que	l’alumne/na	no	sigui	admès	al	centre	educatiu	sol·licitat	en	primer	lloc?
Sí, perquè pot ser que les vacants que ofereix el centre siguin ocupades per alumnes amb 
puntuació més alta, d’acord amb el barem de prioritat o amb el barem de necessitats educatives 
específiques.

12.	Quan	se	sap	que	l’alumne/na	ha	estat	admès?
Tota la informació relativa al procés d’admissió la trobareu al centre sol·licitat en primer lloc  
i a l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds, es fa pública la llista baremada perquè 
es pugui comprovar si s’ha puntuat correctament la sol·licitud de preinscripció i, si cal, 
formular-hi una reclamació.
Al cap d’uns quants dies es fa pública la llista d’alumnes admesos en cada centre. L’alumne o 
l’alumna ja es pot matricular, i ho ha de fer dins del període establert.

13.	Qui	vetlla	per	la	correcció	del	procés	de	preinscripció	i	matrícula?
En cada àrea escolar hi ha una comissió d’escolarització presidida per la Inspecció d’Educació, 
amb representants de l’Ajuntament, dels centres educatius i de les associacions de mares  
i pares d’alumnes, que té, entre altres, la funció de vetllar per la transparència del procés.

14.	Tinc	garantida	la	continuïtat	en	els	centres	públics	de	secundària?
Tot l’alumnat matriculat en els centres públics d’infantil i primària tenen garantida la 
continuïtat en un dels centres educatius de secundària de la seva zona educativa, així com la 
seva línia pedagògica, ja que hi estan adscrits.
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LES ESCOLES
BRESSOL

15
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DELS ARBRES
Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Codi de centre 08063311
Adreça Avinguda del Carrilet, 133
Telèfon 93 431 59 19
Fax 93 431 59 19
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic lacasadelsarbres@gmail.com
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola bressol municipal La Casa dels Arbres forma part de la xarxa municipal 
d’escoles bressol. Un dels objectius primordials de l’escola és l’acompanyament de 
l’infant i la família en el desenvolupament global, en el període de 0 a 3 anys. És per això 
que li donem el valor educatiu que es mereix a aquesta etapa, tot incidint en el treball 
individualitzat i en l’arrelament al barri i mantenint sempre un projecte viu i de qualitat.

EQUIPAMENTS
Cinc aules molt espaioses i amb llum natural. Una sala d’usos múltiples. Pati amb hort i jardí. 
Petit racó dins del pati per als infants més petits. Cuina pròpia.

SERVEIS 
Servei de menjador. Servei d’acollida. AMPA de l’escola. Servei d’espai integral amb l’espai 
familiar. Coordinació amb Baula (Centre per al desenvolupament infantil i atenció precoç 
de L’Hospitalet). Participació en diferents xarxes educatives de la ciutat. Activitats, tallers  
i xerrades amb famílies. Coordinació amb diferents entitats associatives del barri (comissió de 
festes, mercats, etc.).
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PUBILLA CASES

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DEL MOLÍ
Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Codi de centre 08067983
Adreça Carrer de les Amapolas, 41
Telèfon 93 480 73 27
Fax 93 480 73 65
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic lacasadelmoli@gmail.com
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
L’escola bressol municipal La Casa del Molí forma part de la xarxa municipal d’escoles 
bressol municipals i se centra a proporcionar els mitjans, les experiències i les condicions 
que garanteixin un bon procés de desenvolupament integral de l’infant, és a dir, el 
desenvolupament de tots els seus potencials, habilitats i destreses físiques, intel·lectuals, 
socials, afectives, estètiques, de comunicació, expressió, llenguatge..., perquè vagi construint 
la pròpia autonomia, personalitat i identitat de valors, i també la seva imatge del món  
i la interiorització afectiva de relacions amb ell mateix i amb els objectes i persones que 
l’envolten. Els aprenentatges dels infants parteixen d’un clima essencialment lúdic 
i actiu, per mitjà del joc, que esdevé l’instrument i el canal fonamental que facilita 
l’assimilació de nous continguts.
Establim un sistema de comunicació diari amb les famílies que garanteix els 
mecanismes adequats per establir un lligam entre aquestes i les educadores, dins un 
marc de confiança, transparència i comunicació continuada. Potenciem que les famílies 
coneguin la vida de l’escola, que hi participin i que s’hi impliquin.
Vetllem per una escola verda: ecològica i sostenible.

EQUIPAMENTS
Vuit estances amb llum natural. Jardí-pati amb hort urbà, compostador, diversos mòduls de 
joc exteriors i dos sorrals. Terrassa per als més petits a la primera planta. Tres sales d’usos 
múltiples. Cuina. Armaris per als cotxets.

SERVEIS
Servei d’acollida. Servei de menjador amb cuina pròpia. Consell Escolar. AMPA. Coordinació 
amb diferents serveis de la petita infància (Baula, serveis socials, escoles, centres de salut, 
esplais...). Espais de debat educatiu i tallers per a famílies.
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LA FLORIDA

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DE LES FLORS
Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Codi de centre 08071871
Adreça Carrer de l’Alegria, 58
Telèfon 93 448 38 19
Fax 93 440 69 96
Adreça de correu electrònic lacasadelesflors@gmail.com
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
L’escola bressol municipal La Casa de les Flors forma part de la xarxa municipal 
d’escoles bressol i fonamenta la seva pràctica educativa en una visió global, plural 
i integradora en què les famílies en són partícips. Els eixos vertebradors de la nostra 
metodologia són fomentar el desenvolupament de l’autonomia, l’aprenentatge a través 
de l’activitat i la descoberta, la col·laboració, i la creativitat mitjançant l’experimentació, 
la manipulació i el joc.

EQUIPAMENTS 
Sis aules. Sales d’usos múltiples. Pati. Hort. Cuina pròpia. Racó per a les famílies.

SERVEIS
AMPA. Coordinació amb Baula (Centre per al desenvolupament infantil i l’atenció precoç 
de L’Hospitalet). Participació en diferents xarxes educatives de la ciutat. Coordinació amb 
diferents entitats associatives i culturals del barri (casal d’avis, comissió de festes, biblioteca, 
mercats...). Consell Escolar.
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LA TORRASSA

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DEL PARC
Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Codi de centre 08071135
Adreça Carrer de l’Albereda, 2-12
Telèfon 93 448 28 75
Fax 
Adreça de correu electrònic  ebm.lacasadelparc@gmail.com
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola bressol municipal La Casa del Parc forma part de la xarxa municipal d’escoles 
bressol l’objectiu principal de la qual és crear un ambient d’afectivitat per tal d’ajudar 
els infants a desenvolupar-se i construir la seva identitat i autonomia personals. S’ha de 
possibilitar que l’infant estigui motivat, content, amb ganes de conèixer el seu entorn, 
d’experimentar i que tingui curiositat per aprendre, a més de fomentar la col·laboració 
dels pares i la integració en el barri.

EQUIPAMENTS
Vuit aules. Sales d’usos múltiples. Terrassa per als petits. Pati amb sorral i hort. Cuina.

SERVEIS
Servei de menjador amb cuina pròpia. Servei d’acollida.
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DELS CONTES
Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Codi de centre 08071123
Adreça Carrer d’Amadeu Torner, 57
Telèfon 93 336 33 04
Fax 
Adreça de correu electrònic ebmlacasadelscontes@gmail.com
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola bressol municipal La Casa dels Contes forma part de la xarxa municipal 
d’escoles bressol i fonamenta la seva pràctica educativa en una visió global, plural 
i integradora en què les famílies en són partícips. Els eixos vertebradors de la nostra 
metodologia són fomentar el desenvolupament de l’autonomia, l’aprenentatge a través 
de l’activitat i la descoberta, la col·laboració, i la creativitat mitjançant l’experimentació, 
la manipulació i el joc.

EQUIPAMENTS
Cinc aules amb terrassa. Sales d’usos múltiples. Cuina. Pati. Hort.

SERVEIS 
Servei de menjador amb cuina pròpia. Servei d’acollida. Espais de debat amb especialistes. 
Tallers de famílies. AMPA. Coordinació amb Baula (Centre per al desenvolupament infantil 
i atenció precoç de L’Hospitalet). Participació en diferents xarxes educatives de la ciutat. 
Coordinació amb diferents entitats associatives i culturals del barri (casal d’avis, comissió de 
festes, biblioteca, mercats...). Consell Escolar.
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SANFELIU

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL LA CASA DE LA MUNTANYA
Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Codi de centre 08072462 
Adreça Carrer de l’Estronci, 24-26
Telèfon 93 337 70 45 
Fax 93 337 53 95 
Adreces de correu electrònic lacasadelamuntanya@gmail.com
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
L’escola bressol municipal La Casa de la Muntanya forma part de la xarxa municipal 
d’escoles bressol i fonamenta la seva pràctica educativa en una visió global, plural 
i integradora en què les famílies en són partícips. Els eixos vertebradors de la nostra 
metodologia són fomentar el desenvolupament de l’autonomia, l’aprenentatge per mitjà 
de l’activitat i la descoberta, la col·laboració, i la creativitat mitjançant l’experimentació, 
la manipulació i el joc.

EQUIPAMENTS 
Set aules. Sales d’usos múltiples. Pati. Hort.

SERVEIS 
Servei de menjador amb cuina pròpia. Servei d’acollida. Espais de debat amb especialistes. 
Tallers de famílies. AMPA. Coordinació amb Baula (Centre per al desenvolupament infantil  
i atenció precoç de L’Hospitalet). Consell Escolar.
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GORNAL

LLAR D’INFANTS EL TREN
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08048095
Adreça Avinguda de Carmen Amaya, s/n
Telèfon 93 335 88 49
Fax 93 335 88 49
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8048095@xtec.cat
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
Pretenem fer de la llar un lloc agradable per tal que els infants se sentin acollits. Oferim 
als infants la possibilitat de relacionar-se i de conviure amb altres infants i adults. 
Respectem l’infant com a persona i el seu propi ritme evolutiu, i mitjançant el joc els 
ajudem a descobrir el seu entorn. N’estimulem la curiositat i la capacitat de manipulació 
i observació. Vetllem pel desenvolupament físic i psíquic de cada infant i li oferim  
afecte, seguretat i confiança a fi que se senti estimat i valorat. Fomentem la seva 
autonomia personal. Mantenim diàleg i col·laboració amb les famílies per dur a terme la 
nostra tasca pedagògica. L’entrada a la llar es fa de manera progressiva i es concreta en 
un programa d’adaptació cada començament de curs.

EQUIPAMENTS
Pati exterior i interior. Servei de cuina. Llum natural. Edifici de planta baixa.

SERVEIS
Servei de menjador. Serveis de monitoratge al migdia. Col·laboració amb Baula (Centre per al 
desenvolupament infantil i atenció precoç de L’Hospitalet).
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LA FLORIDA

LLAR D’INFANTS LA FLORIDA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08048083
Adreça Carrer de la Primavera, s/n
Telèfon 93 437 98 44
Fax 93 437 98 44
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8048083@xtec.cat
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra línia metodològica es fonamenta en els trets següents:
Respectar l’infant com a persona i el seu propi ritme evolutiu, i potenciar la seva 
autonomia.
Utilitzar el joc com a eina impulsora del seu desenvolupament integral.
Estimular la seva curiositat i la capacitat d’observació i manipulació.
Promoure la formació de la personalitat de l’infant en totes les seves vessants 
i capacitats.
Vincular afectivament el grup i insistir en el treball cooperatiu i no competitiu entre els 
companys.
Treballar per l’observació continuada de l’estat evolutiu dels infants i els seus 
progressos.
Mantenir el diàleg i la col·laboració amb els pares i mares per dur a terme la nostra 
tasca pedagògica.

EQUIPAMENTS
Sala de psicomotricitat. Sala de plàstica. Sala de música. Pati exterior. Cuina. Aules amb llum 
natural. Dormitoris exclusius per a nadons.

SERVEIS
Servei de menjador. Col·laboració amb Baula (Centre per al desenvolupament infantil i atenció 
precoç de L’Hospitalet).
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BELLVITGE

LLAR D’INFANTS EL PASSEIG
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08048101
Adreça Carrer de França, 61-69
Telèfon 93 336 05 53
Fax 93 336 05 53
Adreça de pàgina web  
Adreça de correu electrònic a8048101@xtec.cat
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Oferim als infants la possibilitat de relacionar-se i de conviure amb altres infants  
i adults. Mitjançant el joc, els ajudem a descobrir el seu entorn, les seves capacitats 
d’investigar i d’explorar i el seu interès per aprendre. Potenciem l’experimentació 
sensorial amb diferents materials naturals. Vetllem pel desenvolupament físic i psíquic 
de cada infant i li oferim afectivitat, seguretat i confiança, a fi que se senti estimat  
i valorat, i fomentem la seva autonomia personal. L’entrada a l’escola es fa de manera 
progressiva i es concreta en un programa d’adaptació cada principi de curs.

EQUIPAMENTS
Edifici individual de dues plantes. Espais adients a les necessitats educatives dels infants. 
Espai de joc psicomotriu. Pati exterior (de dimensions reduïdes).

SERVEIS
AMPA. Consell Escolar. Menjador amb cuina pròpia.
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COLLBLANC

ESCOLA BRESSOL NOVA FORTUNY
Titular Escola bressol Nova Fortuny, SCCL
Codi de centre 08068288
Adreça Carrer de la Riera Blanca, 22
Telèfon 93 449 12 73
Fax 93 449 12 73
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8068288@xtec.cat
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una cooperativa privada subvencionada que ofereix 61 places de 0 a 3 anys, repartides 
en 4 aules. La nostra línia pedagògica es fonamenta en els aspectes següents:
Se centra en els infants i els ofereix, de forma significativa, tot un recull d’aprenentatges 
i situacions que afavoreixen el seu desenvolupament harmònic i global, alhora que 
respecten el ritme evolutiu de cada infant.
És una escola plural i amb valors, on tothom participa i és responsable dels processos 
d’ensenyament-aprenentatge. Una escola dins la societat, arrelada al medi i vinculada al 
barri, que vetlla per la cultura, la llengua i les tradicions.
Aplica una metodologia experimental basada en l’observació i la manipulació, i treballa 
amb una intencionalitat educativa per ajudar els infants a ser més competents i actius,  
i a tenir més curiositat i més desig d’aprendre.

EQUIPAMENTS
Edifici individual d’una sola planta, format per quatre aules i una sala d’usos múltiples, amb 
llum natural i sortida directa al pati. Totes les aules disposen de canviadors i zones d’aigua. 
Pati amb sorral i zona de jocs. Hort urbà. Espai per deixar els cotxets.

SERVEIS
Servei de menjador escolar i acollida. Fem sortides i anem a la piscina. Tenim assessorament 
de Baula (Centre per al desenvolupament infantil i atenció precoç de L’Hospitalet). Fem 
activitats, tallers i festes amb diferents entitats i escoles del barri. Les famílies participen en 
el Consell Escolar, en activitats, xerrades, tallers, espais de debat amb especialistes, i en les 
activitats relacionades amb els diferents centres d’interès treballats a l’escola.



26

PUBILLA CASES

LLAR D’INFANTS LA GUA-GUA
Titular Llar d’infants la Gua-Gua, SCCL
Codi de centre 08053871
Adreça Carretera de Collblanc, 155, baixos
Telèfon 93 440 96 05
Fax 93 440 96 05
Adreça de pàgina web www.escolalaguagua.cat
Adreça de correu electrònic laguaguasccl@telefonica.net
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La llar d’infants La Gua-Gua és una cooperativa privada subvencionada que ofereix  
61 places per a infants de 0-3 anys, repartides en 4 aules:
  - Una de 4-12 mesos, amb capacitat per a 8 infants.
  - Una d’1 a 2 anys, amb capacitat per a 13 infants.
  - Dues de 2 a 3 anys, amb capacitat per a 40 infants.
L’escola pretén afavorir el desenvolupament integral dels infants tot estimulant les seves 
capacitats intel·lectuals, motrius, socials i emocionals; vol potenciar-ne la creativitat 
i la descoberta tot oferint-los un entorn que faciliti les experiències d’aprenentatge 
i d’autonomia personal, amb una metodologia activa que els permeti actuar i experimentar 
en un context diferent al familiar.
L’equip educatiu, amb la col·laboració de les famílies, acompanya els infants durant aquest 
període de creixement i desenvolupament, respecta els seus interessos i dóna resposta a les 
seves necessitats, a més d’ajudar-los a aprendre a compartir i a respectar-se ells mateixos  
i respectar els altres.

EQUIPAMENTS
Quatre aules amb sortida directa al pati i llum natural. Zona d’aigües i canviador. Sala 
polivalent.  Pati assolellat amb sorral, hort i zona de jocs diferenciada per edats. Bany i vestidor 
del personal docent i no docent. Despatx i sala de mestres. Cuina, bugaderia, magatzem i sala 
de neteja.

SERVEIS
Menjador. Servei psicològic a càrrec de Baula (Centre per al desenvolupament infantil i 
l’atenció precoç de L’Hospitalet). Hora d’acollida al matí. Espai per deixar els cotxets.
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EL CENTRE

ESCOLA BRESSOL PATUFET
Titular Escola bressol Patufet, SCCL
Codi de centre 08053893
Adreça Parc de la Remunta, 3
Telèfon 93 338 82 62
Fax  
Adreça de pàgina web www.bressolpatufet.com
Adreça de correu electrònic escola@bressolpatufet.cat
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola bressol Patufet és una cooperativa privada subvencionada, sense finalitat de lucre. Hi 
oferim 74 places d’infants de 0 a 3 anys. El infants estan distribuïts en 5 aules adaptades als 
seus interessos i les seves necessitats. La vida de l’escola està organitzada de manera que 
l’infant sigui el protagonista dels propis aprenentatges i desenvolupi les seves capacitats de 
manera lliure i espontània. Els espais, les aules, la sala de psicomotricitat..., estan organitzats 
per diferents racons de joc, cosa que convida la mainada a viure i a conviure amb un ampli 
ventall d’experiències per descobrir-se i descobrir l’altre i l’entorn. Les mestres i la cuinera 
vetllem per oferir als nens i nenes una atenció individualitzada i respectuosa, i proposem 
situacions motivadores, riques en estímuls i plenes de vivències educatives, cosa que, de 
manera natural, permet que cada infant es vagi nodrint de nous aprenentatges al seu ritme. 
La col·laboració i la participació de les famílies permeten mantenir una línea d’actuació 
coherent entre la casa i l’escola. La festa i la tradició ens acompanyen al llarg del curs  
i ofereixen moments enriquidors per compartir plegats.

EQUIPAMENTS
Cinc aules organitzades per racons de joc, pintura, música, espai d’experimentacions, sala de 
psicomotricitat i cuina pròpia. Lavabos, canviadors i espais individuals per endreçar els objectes  
i materials de cada infant. Joc a l’aire lliure: dos patis, hort, porxo, sorral, estructures i teatret. 
Espais polivalents de trobada amb la família. Espai per deixar els cotxets.

SERVEIS
Menjador. Estones d’acolliment abans i després de l’horari escolar. Participació de les famílies 
en el Consell Escolar del centre, en xerrades, taules rodones, sortides, festes, reunions 
pedagògiques de classe i individuals, i seguiment i participació en l’agenda del seu fill o la 
seva filla. Les famílies també participen en l’elaboració de la revista Pam i Pipa.
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BELLVITGE

LLAR D’INFANTS L’ESTEL BLAU
Titular Jardí d’infants L’Estel Blau, SLL
Codi de centre 08059305
Adreça Carrer del Prat, 41
Telèfon 93 263 45 74
Fax 93 336 65 00
Adreça de pàgina web www.estelblau.net
Adreça de correu electrònic estelblau@estelblau.net
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La llar d’infants L’Estel Blau és un centre educatiu privat subvencionat, adreçat a 
infants de 0-3 anys i les seves famílies. El nostre objectiu és proporcionar els recursos 
adequats per acompanyar l’infant, conjuntament amb la família, en el seu procés de 
desenvolupament físic, social, afectiu, emocional i cognitiu. La nostra metodologia es 
fonamenta en el respecte individualitzat de les seves inquietuds, de les seves necessitats 
i del seu ritme evolutiu, tot acompanyant-lo en el desenvolupament de la seva autonomia 
i en l’estimulació de la seva curiositat mitjançant el joc, com a eina d’experimentació  
i de descoberta. Creem espais oberts de diàleg, col·laboració i participació amb les 
famílies, tot fomentant un clima de transparència, confiança i intercanvi.

EQUIPAMENTS
Edifici individual de dues plantes. Cuina pròpia. Sala de psicomotricitat. Jardí exterior i hort. 
Terrassa exterior per als nadons. Deu estances amb canviadors propis.

SERVEIS
Cuina pròpia. Servei d’acollida. Espai familiar i espai de joc. Coordinació amb professionals 
de serveis de petita infància (Baula, serveis socials, PAEF, centre sanitari, escoles públiques 
i privades del barri…). Participació i col·laboració de les famílies (Consell Escolar, tertúlies, 
xerrades, tallers, reunions d’aula i entrevistes individuals, publicació del Diari Blau, blog…).
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SANT JOSEP

ESCOLA BRESSOL GARABATOS
Titular Escola bressol Garabatos, SCCL
Codi de centre 08050065
Adreça Carrer de Joan Maragall, 6-12
Telèfon 93 337 53 10
Fax 93 337 53 10
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8050065@xtec.cat
Nivell que imparteix Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola bressol Garabatos és una cooperativa privada subvencionada que ofereix  
57 places per a infants de 0 a 3 anys repartides en 4 aules. La nostra escola és un espai 
ple d’estímuls i sensacions on els infants creixen i conviuen, s’estimen i són estimats; 
acompanyem les famílies per tal d’aconseguir un desenvolupament integral de l’infant. 
La mestra guia l’infant de manera individualitzada en la construcció de la seva autonomia 
i en el seu aprenentatge; el motiva, l’escolta i l’ajuda a descobrir l’entorn i a si mateix, tot 
gaudint i proporcionant-li un entorn segur, evidentment amb la col·laboració  
i la participació de les famílies.

EQUIPAMENTS
Edifici individual amb quatre aules organitzades amb racons de joc i experimentació, sortida 
directa al pati i llum natural. Zona d’aigües i canviadors amb espai individual per col·locar 
objectes i materials de cada infant. Sala polivalent. Pati assolellat amb sorral i estructures de 
joc, i zona diferenciada per als més petits. Magatzem i sala de neteja.

SERVEIS
Servei de menjador. Servei de psicologia i assessorament de Baula (Centre per al  
desenvolupament infantil i atenció precoç de L’Hospitalet). Hora d’acollida al matí. Espai per 
deixar els cotxets. Participació de les famílies. Consell Escolar i AMPA. Xerrades, reunions a 
les aules. Sortides, colònies i piscina.
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA MILAGROS CONSARNAU
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019231
Adreça Carrer de l’Aprestadora, 30
Telèfon 93 331 05 47
Fax 93 331 05 47
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceipmilagrosconsarnau
Adreça de correu electrònic a8019231@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Fomenta els valors d’una societat democràtica i la no-discriminació.
Treballa els aprenentatges de manera significativa i potencia activitats de relació amb 
l’entorn. 
S’adapta a les innovacions pedagògiques i tecnològiques per tal d’integrar-les en la 
pràctica diària. 
Utilitza tots els recursos a l’abast per atendre les diferents necessitats educatives de 
l’alumnat.

EQUIPAMENTS
Dos patis assolellats, amb sorral, jocs infantils i pista esportiva. Gimnàs i vestidors amb dutxes. 
Aula de psicomotricitat. Biblioteca escolar. Aula de ciències. Aula d’informàtica. Edifici annex 
per a activitats diverses: hort escolar.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Dues aules d’educació especial. Servei d’acollida al matí a càrrec 
de l’AMPA. Activitats extraescolars. Celebració de festes. Biblioteca oberta a les famílies. 
Participació en els projectes de l’Ajuntament.
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA FREDERIC MISTRAL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019241
Adreça Carrer de l’Arquitectura, 10
Telèfon 93 332 46 39
Fax 93 332 46 39
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceipfmistral-hospitalet
Adreça de correu electrònic a8019241@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una escola pública i laica. Volem fomentar la formació integral dels nostres 
alumnes tot posant l’èmfasi en el desenvolupament de les noves tecnologies i de les 
competències bàsiques, i en els valors del treball, el respecte i la solidaritat.
Impulsem l’ensenyament de la llengua anglesa des de P3.
A educació infantil es treballa de manera globalitzada mitjançant projectes.

EQUIPAMENTS
Projectors i pissarres digitals, ordinador a totes les aules, aula de psicomotricitat, anglès, 
música, educació especial i informàtica. Ludoteca. Pati infantil equipat i independent del pati 
de primària. Gimnàs.

SERVEIS
Sortides pedagògiques. Colònies escolars a final de cicle. Menjador amb cuina pròpia. Activitat 
de piscina a cicle mitjà. Acolliment matinal i de tarda, activitats extraescolars i socialització de 
llibres a partir de 3r de primària, organitzat per l’AMPA.
Centre vinculat als instituts Bisbe Berenguer, Santa Eulàlia i Llobregat.
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA BERNAT DESCLOT
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08034837
Adreça Carrer de l’Aprestadora, 35-39
Telèfon 93 422 84 48
Fax 93 422 84 48
Adreça de pàgina web www.escolabernatdesclot.cat
Adreça de correu electrònic a8034837@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola és pública, laica, integradora i coeducativa. Fomenta una educació 
integral que ajuda a desenvolupar els hàbits de treball, de raonament, de diàleg, de 
creativitat i de responsabilitat de l’alumnat, perquè pugui incorporar-se a la societat  
del futur amb competència i autosuficiència.
Fomenta la formació com a persona capaç d’adoptar les normes de convivència que 
qualsevol comunitat necessita per mantenir un ambient acollidor i agradable. Prioritza 
un bon assoliment de les llengües catalana, castellana i anglesa. L’anglès s’inicia a partir 
dels 3 anys, i utilitzem tots els recursos que tenim al nostre abast per reforçar aquesta 
àrea.
L’escola entén que el paper i la participació de les famílies en el procés educatiu és 
fonamental.

EQUIPAMENTS
Aula d’anglès. Biblioteca. Aula d’informàtica. Aula de joc simbòlic per a educació infantil. Aula 
de racons per treballar competències bàsiques en el cicle inicial. Aula de psicomotricitat. Aula 
de música. Aula de plàstica. Aula d’audiovisuals. Pissarres digitals a totes les aules.

SERVEIS
Servei d’acollida matinal. Menjador escolar amb cuina pròpia. Natació al Poliesportiu 
Municipal Santa Eulàlia, en horari escolar, des de P5 fins a 6è. Servei de psicopedagogia de 
l’EAP. Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA PRAT DE LA MANTA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08039562
Adreça Carrer de Natzaret, 11
Telèfon 93 431 81 98
Fax 93 431 81 98
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceippratdelamanta
Adreça de correu electrònic a8039562@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El projecte educatiu del centre es basa en aquests trets:
Els infants són els protagonistes del seu aprenentatge per mitjà d’una actitud 
investigadora, reflexiva i crítica.
El diàleg i la tolerància són la base de la solució dels conflictes i els elements que 
permeten una convivència respectuosa, coeducativa i integradora.
El progrés individual i col·lectiu de l’alumnat s’aconsegueix respectant-ne els diferents 
ritmes d’aprenentatge i fomentant la cooperació i el treball en equip.
Les famílies són una part fonamental del projecte de l’escola. És per això que, durant tot 
el curs, el seu protagonisme fa de la nostra escola un espai familiar on tothom pot trobar 
un lloc per col·laborar al costat de l’alumnat i el professorat.
L’aprenentatge de les llengües és un factor especialment important en el projecte. El 
domini del català i del castellà de l’alumnat catalanoparlant, castellanoparlant o d’altres 
parles es reforça amb tots els mitjans dels quals disposa el centre.

EQUIPAMENTS
Biblioteca. Gimnàs. Pati. Aules d’acollida. Música. Psicomotricitat. Audiovisuals. Informàtica. 
Plàstica. Educació especial. Ludoteca.

SERVEIS
Acollida matinal. Menjador. Psicopedagog. AMPA. Activitats extraescolars.
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA POMPEU FABRA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019198
Adreça Carrer de Rosell, 34
Telèfon 93 422 13 03
Fax 93 422 13 03
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/escolapompeufabra
Adreça de correu electrònic escolapompeufabra@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat, tot respectant els diferents 
ritmes evolutius. Potenciació d’una actitud acollidora vers els infants, les famílies, 
els mestres i, en general, tota la comunitat educativa. Adquisició de les competències 
bàsiques per promoure l’autonomia en la vida quotidiana i preparar els alumnes per 
futurs aprenentatges en diferents etapes educatives. Motivació per a la recerca, la 
curiositat i, en definitiva, per al plaer d’aprendre.

EQUIPAMENTS
Sala de psicomotricitat. Biblioteca. Aula d’informàtica. Aula de música amb equip informàtic. 
Dues aules d’educació especial. Aula d’anglès. Gimnàs polivalent. Pati d’educació infantil. Pati 
d’educació primària. Pista poliesportiva. Aules amb pissarres digitals.

SERVEIS
Acollida matinal. Menjador amb cuina pròpia. Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA 
(iniciació esportiva, patinatge, fitness, karate i futbol).
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA PROVENÇANA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019290
Adreça Carrer de Martí i Codolar, 46-50
Telèfon 93 331 23 98
Fax 93 331 23 98
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8019290/
Adreça de correu electrònic a8019290@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola opta per l’ús del català com a llengua d’aprenentatge i per la incorporació de 
continguts culturals catalans. És un centre obert a la comprensió i a la solidaritat amb 
les diverses cultures d’arreu de l’Estat i del món. És una escola democràtica que es 
fonamenta en el pluralisme i la llibertat de les persones. Fomenta la col·laboració de la 
comunitat educativa en un marc de convivència perquè tothom s’hi senti integrat, amb 
la il·lusió de fer-la cada vegada millor. Es valora la participació activa de l’alumne com a 
protagonista del seu aprenentatge.

EQUIPAMENTS
Aula de psicomotricitat. Gimnàs. Aula d’educació especial. Biblioteca. Laboratori. Aula de 
música. Aula d’idiomes. Aula d’informàtica. Menjador. Pati. Pista esportiva.

SERVEIS  
Menjador. Guarderia al matí. Activitats extraescolars (patinatge, futbol, mini tennis, piscina, 
dansa del ventre, futbol i manualitats).
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA PACO CANDEL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08069736
Adreça Carrer de l’Aprestadora, 125
Telèfon 93 263 58 10
Fax 
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8069736
Adreça de correu electrònic a8069736@xtec.cat i epacocandel@gmail.com
Nivells que imparteix Educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Escola de nova creació al barri de Santa Eulàlia, acollidora i oberta a les famílies, 
respectuosa amb els diferents ritmes d’aprenentatge dels nens i les nenes i adaptada als 
nous reptes que la nostra societat ens planteja.
El nostre projecte educatiu inclou l’aprenentatge actiu de les llengües (anglès, des 
de P3), treball per projectes, ambients d’aprenentatge, filosofia 3/18 i gestió de les 
emocions, racons de joc, incorporació dels dispositius mòbils —tauletes— a la tasca 
escolar, biblioteca escolar, tallers intercicles i internivells, robòtica escolar a infantil  
i primària, i escola de pares i mares.
També es duu a terme l’activitat de piscina dins de l’horari escolar.

EQUIPAMENTS
Aules d’infantil i primària. Sala de psicomotricitat. Sala TIC. Aula polivalent sensorial i música. 
Laboratori de ciències. Biblioteca escolar. Menjador. Atenció a la diversitat.

SERVEI
Menjador escolar. Servei d’acollida matinal. Activitats extraescolars. Servei psicopedagògic  
i de coordinació amb altres serveis educatius. Servei de recollida de l’esplai del barri.
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BELLVITGE

ESCOLA BERNAT METGE
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019149
Adreça Carrer de França, 80-88
Telèfon 93 335 20 63
Fax 93 263 52 27
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceipbernatmetge
Adreça de correu electrònic a8019149@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Dins del nostre projecte educatiu destaquem la celebració de les festes populars, per 
arrelar l’alumnat a la cultura catalana, amb la participació de les famílies.
El centre fa sortides periòdiques per conèixer l’entorn i per aprofundir en els temes 
treballats. Donem importància a l’atenció a la diversitat, amb desdoblaments, grups 
reduïts, aula d’acollida i dues aules d’educació especial. A la nostra escola podreu gaudir 
d’experiències i vivències enriquidores que faran dels vostres fills i filles persones del 
futur.

EQUIPAMENTS
Dues pistes poliesportives. Gimnàs. Pati amb sorral i jocs per a educació infantil. Biblioteca. 
Aula d’informàtica, ordinadors a totes les aules amb accés a Internet i pissarres digitals. Aula 
de música. Mitjans audiovisuals.

SERVEIS
Tècnica d’educació infantil. Cuina pròpia. Dormitori per fer la migdiada per a l’alumnat de P3. 
Ludoteca. Servei d’acollida matinal, activitats extraescolars organitzades per l’AMPA i servei 
de recollida dels esplais del barri. Servei psicopedagògic. Coordinació amb altres serveis 
educatius.
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BELLVITGE

ESCOLA MARE DE DÉU DE BELLVITGE
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08018078
Adreça Carrer del Prat, 41
Telèfon 93 335 11 39
Fax 93 335 11 39
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8018078
Adreça de correu electrònic a8018078@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Volem proporcionar un marc d’aprenentatge, obert a tothom, que possibiliti el 
desenvolupament de les capacitats socials i cognitives de l’alumnat i el creixement 
personal en valors; el desplegament de les capacitats cognitives per aconseguir les 
competències bàsiques; el desenvolupament en les noves tecnologies; el foment de la 
convivència; el respecte mutu, i el diàleg.
Concedim molta importància a l’atenció tutorial.
Impulsem l’ensenyament de la llengua anglesa, mitjançant un projecte d’experimentació 
de llengües estrangeres.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica. Biblioteca escolar. Aula de música. Dormitori per a infants de P3. Menjador. 
Aula de psicomotricitat. Aula d’audiovisuals. Pati independent per a infants d’educació infantil. 
Pistes poliesportives.

SERVEIS
Servei de menjador amb cuina pròpia. Servei de guarderia matinal. Possibilitat de recollida a 
la tarda pels esplais del barri. Assessorament psicopedagògic. Coordinació amb els instituts 
de la zona. Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.
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BELLVITGE

ESCOLA RAMON MUNTANER
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08034527
Adreça Carrer de l’Ermita, 60
Telèfon 93 335 65 95
Fax 93 335 65 95
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8034527
Adreça de correu electrònic a8034527@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Aprenentatge de l’anglès a nivell oral des de l’educació infantil.
Projecte interdisciplinari en les tres llengües.
Aprenentatge mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació, des de P3.
Aules connectades en xarxa i ús d’ordinadors.
Atenció a la diversitat de les necessitats educatives amb l’objectiu d’assolir les 
competències que permetin el desenvolupament personal i escolar de l’alumnat.
Aules de P3, P5, 2n, 4t, 5è, 6è i aula compartida equipades amb pissarra digital 
interactiva.

EQUIPAMENTS
Aula adaptada d’educació física. Aula d’informàtica. Aula d’anglès. Aula de música. Aula de 
suport d’educació especial. Dormitori per a infants de P3. Laboratori. Aules de desdoblament. 
Biblioteca. Nova pista esportiva. Pati independent per a educació infantil (sorral). Aules de P5, 
cicle superior i aula compartida equipades amb pissarra digital interactiva.

SERVEIS 
Servei de menjador amb cuina pròpia. Servei d’acollida matinal. Servei de recollida un cop 
passada la tarda, concertat amb entitats de lleure del barri. Coordinació amb els instituts de la 
zona. Servei psicopedagògic. Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.
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BELLVITGE

ESCOLA LA MARINA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019277
Adreça Rambla de la Marina, 408 
Telèfon 93 335 58 46
Fax 93 335 58 46
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/escolamarina
Adreça de correu electrònic escolamarina@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Volem que l’escola esdevingui un espai de convivència i aprenentatge on interactuïn
infants de diferents edats, famílies i mestres, en un projecte compartit. Convidem els 
infants a conèixer l’entorn on viuen i a aprendre’n, a fi que vagin adquirint recursos per 
intervenir-hi de forma activa i crítica, com correspon a una societat plural i canviant.
Donem un enfocament constructivista a l’educació infantil i al cicle inicial, amb un treball 
globalitzat mitjançant projectes vinculats als interessos dels infants. Participem en 
diferents projectes: medi ambient, ambients d’aprenentatge en l’educació infantil, grup 
de petits i de cicle inicial i 3r, i grup de mitjans.

EQUIPAMENTS
Biblioteca i audiovisuals. Ludoteca. Aula de psicomotricitat. Aula d’ordinadors. Aula de música. 
Aula de ciència. Aula d’art. Gimnàs. Aula de suport en l’educació especial. Hort.

SERVEIS 
Servei de menjador amb cuina pròpia. Mainadera als matins. Activitats extraescolars.
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GORNAL

ESCOLA GORNAL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08047674
Adreça Avinguda de Carmen Amaya, 44
Telèfon 93 335 60 98
Fax 93 335 60 98
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/escolagornal
Adreça de correu electrònic escolagornal@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Escola acollidora, vinculada al barri i oberta a les famílies. La llengua vehicular  
i d’aprenentatge és el català. Fomentem la igualtat, la tolerància i el respecte als altres.
L’objectiu de l’escola és desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels 
alumnes. Prioritzem l’ús de les TAC i dels recursos digitals per afavorir l’adquisició de 
les competències bàsiques.  
Participem en diferents projectes: 
Ambients, a educació infantil. Programa de dansa, a primària, en col·laboració amb 
l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de L’Hospitalet. Emprenedoria, creació 
d’una cooperativa (CUEME). Pla català de l’esport escolar. Pla educatiu d’entorn. 
Programa de natació en horari escolar. Projecte de plàstica a l’aula taller.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica. Pissarres digitals. Aula de psicomotricitat. Aula d’idiomes. Aula de música. 
Aula-taller. Puntedu (biblioteca). Ludoteca. Aula de dansa. Menjador d’infantil i menjador de 
primària. Pati d’infantil i pati de primària. Pista esportiva.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Acollida matinal. Activitats extraescolars concertades amb 
l’esplai del barri. Servei de recollida de l’esplai del barri. Servei psicopedagògic (EAP/CSMIJ). 
Coordinació amb els instituts.

Aquest centre és seu de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.
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SANT JOSEP

ESCOLA JOAN MARAGALL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08034266
Adreça Carrer de Sant Josep, 28
Telèfon 93 338 72 90
Fax 93 338 72 90
Adreça de pàgina web www.xtec.es/centres/a8034266
Adreça de correu electrònic a8034266@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
Escola laica, catalana, plural, integradora i sostenible. 
L’Escola Joan Maragall és una escola acollidora en què el tracte personalitzat i dialogant 
amb l’alumnat i les famílies esdevé el fil conductor del dia a dia. 
L’eix vertebrador del centre el formen el Projecte mediambiental i el Projecte Biblioteca-
Puntedu. Mitjançant el Projecte mediambiental es fomenta que els infants assoleixin 
hàbits i compromisos per ser respectuosos amb el medi ambient. Amb el Projecte 
Biblioteca-Puntedu s’afavoreix l’aprenentatge de la lectura, l’aprenentatge a través de la 
lectura i el gust per llegir. 
L’ús de les noves tecnologies, com a eina engrescadora i motivadora de la metodologia 
del professorat, complementa els aprenentatges. 
Conscients de la rellevància de la llengua anglesa en aquests moments, el projecte 
Orator afavoreix el treball lúdic i oral en grups reduïts. 
Es vetlla en tot moment per la diversitat de l’alumnat amb reforços personalitzats, 
desdoblaments de grups i atenció als nens i nenes amb necessitats educatives especials. 
Amb tot, el que es pretén és l’assoliment de les competències bàsiques marcades pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

EQUIPAMENTS 
Biblioteca. Hort urbà. Aula d’informàtica. Aula de música. Aula d’anglès. Aula d’educació 
especial. Menjador. Pati. 

SERVEIS 
Servei de menjador. Activitats extraescolars i acollida matinal (AMPA). Orientació 
psicopedagògica amb la col·laboració de l’EAP.
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SANT JOSEP

ESCOLA SANT JOSEP - EL PI
Titular Generalitat  de Catalunya
Codi de centre 08042883
Adreça Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 122
Telèfon 93 337 23 35
Fax 93 337 23 35
Adreça de pàgina web www.esjep.cat
Adreça de correu electrònic a8042883@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Escola Sant Josep - el Pi es defineix com una escola catalana, plural, arrelada 
al barri, aconfessional, participativa i renovadora. L’objectiu global del centre és 
el desenvolupament actiu de totes les competències de l’alumnat, tant en els 
aprenentatges cognitius com el desenvolupament individual i col·lectiu de la pròpia 
personalitat. La sensibilització vers l’entorn social, ambiental i cultural, fent sortides 
i colònies d’acord amb les programacions, així com els valors de respecte, tolerància i 
diàleg, la motivació en el treball individual i en grup, i la col·laboració entre família  
i escola, són fonamentals per a la nostra manera d’entendre l’educació.

EQUIPAMENTS
Aula de ciències. Aula d’idiomes. Aula d’informàtica. Aula de música. Biblioteca. Gimnàs/
sala d’actes. Menjador. Sala de psicomotricitat. Hort escolar. Projectors o pissarres digitals 
interactives (PDI) a totes les aules.

SERVEIS
Anglès des de P4. Natació. Sortides i colònies. Acollida matinal. Activitats extraescolars 
(patinatge, futbol, dansa, escacs, etc.). Grup de diables.
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SANT JOSEP

ESCOLA JOSEP JANÉS
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08038004
Adreça Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 104-116
Telèfon 93 338 83 89
Fax 93 338 83 89
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceip-josepjanes
Adreça de correu electrònic a8038004@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una escola oberta a tothom, arrelada a la ciutat, catalana, del nostre temps, gran 
i acollidora. La mainada de P3, P4 i P5 tenen el seu pati i les seves portes d’entrada 
i sortida.
Donem tanta importància a la maduració de l’alumnat com a la potenciació dels 
aprenentatges i a fer alumnes competents. Fem tots els desdoblaments possibles a 
informàtica, tallers, reforç de lectures personalitzades, TAC, etc. Reforç de l’alumnat 
amb problemes.
Celebrem les dates assenyalades, com la castanyada-Halloween, el concert de nadales 
per a pares i mares, al Nadal, el Carnestoltes i el festival de fi de curs.

EQUIPAMENTS
Dues aules de psicomotricitat. Ludoteca. Dues aules d’informàtica. Aula d’idiomes. Aula de 
música. Saló d’actes.

SERVEIS
Acolliment, de 8 a 9 hores. Servei de menjador, de 12 a 15 hores. Activitats extraescolars, a 
càrrec de l’AMPA, de 17 a 18.30 hores.
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SANT JOSEP

ESCOLA PAU SANS
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08039574
Adreça Passatge Miner, 25
Telèfon 93 338 24 11
Fax 93 338 24 11
Adreça de pàgina web www.escolapausans.cat
Adreça de correu electrònic a8039574@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola és una escola pública d’una línia, de caire familiar, que es gestiona de manera 
participativa. Es declara solidària, catalana, progressista, coeducacional, aconfessional i integrada 
al seu entorn. L’ensenyament s’orienta de manera activa envers l’aprenentatge significatiu, 
els hàbits, el treball cooperatiu i el desenvolupament de totes les competències de l’alumnat. 
L’objectiu global de l’escola és ajudar els nens i les nenes a adquirir la formació i el bagatge 
necessaris per desenvolupar-se com a persones competents en la societat actual i futura.  
A infantil, es treballa en grup reduït la psicomotricitat, la música, els racons, els tallers i les 
tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). El projecte d’art es treballa de manera 
cooperativa. L’anglès s’introdueix a I5. Fem colònies al final de cicle (I5, 2n, 4t i 6è).

EQUIPAMENTS
Tots els cursos disposen d’equips de projecció amb pissarra digital o pantalla. Tenim aula 
d’informàtica, biblioteca, aula-taller, sala d’usos múltiples/menjador, aula d’atenció a la 
diversitat i aula de música. Els patis de primària i d’infantil són independents, i tots dos tenen 
sorral. A infantil hi ha un rocòdrom. També tenim un espai per treballar l’hort.

SERVEIS 
Servei d’acollida al matí, de 8 a 9 hores, i a la tarda, de 16.30 a 17.45 hores. Servei de menjador 
amb suport de monitors especialitzats. Activitats extraescolars a càrrec de l’AMPA.
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EL CENTRE

ESCOLA BUSQUETS I PUNSET
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019216
Adreça Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 226
Telèfon 93 337 25 99
Fax 93 337 25 99
Adreça de blog escolabusquetsipunset.blogspot.com.es
Adreça de correu electrònic a8019216@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Formem persones compromeses amb la societat, crítiques, autònomes i preparades 
competencialment.
Atenem la diversitat tot respectant els ritmes d’aprenentatge de cadascú. Disposem d’espais 
per acollir grups flexibles i oferir atenció individualitzada.
Ensenyem anglès des de P4 fins a 6è. Fem plàstica en anglès i Science a cicle superior.
Juguem a escacs amb un professor especialista en hores lectives, des de 1r fins a 6è.
Fem música. Col·laborem en projectes de ciutat. Acompanyem totes les festes populars dins 
l’escola. Toquem instruments.
Treballem la plàstica en grups reduïts. Estudiem artistes, potenciem les habilitats i la 
creativitat dels alumnes i expressem emocions.
Disposem d’una biblioteca ben assortida. Promovem activitats per potenciar el gust per la 
lectura. Oferim servei de préstec i exposicions temàtiques.
Fem psicomotricitat setmanal a educació infantil, seguint el mètode de Bernard Aucouturier.

EQUIPAMENTS
L’escola és àmplia i lluminosa. L’hem dotada amb 11 pissarres digitals i amb ordinadors. 
Disposem d’una ludoteca. El gimnàs és espaiós i tenim dues pistes al pati. 
L’AMPA organitza activitats extraescolars variades i de qualitat. Atén els interessos i la 
demanda de les famílies, col·labora en l’organització de festes i ofereix moltes activitats.

SERVEIS 
Servei de menjador amb cuina pròpia. Els nen i nenes de P3 fan migdiada. Disposem d’un 
menú i un programa educatiu de migdia acuradament elaborats.
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EL CENTRE

ESCOLA AUSIÀS MARCH
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08034862
Adreça Carrer de Miquel Peiró i Victorí, 45
Telèfon 93 338 76 90
Fax 93 338 76 90
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8034862@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Dues unitats d’educació especial

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Som una escola pública, catalana, inclusiva i arrelada al seu entorn. El nostre objectiu 
educatiu és el desenvolupament integral de l’alumne a partir d’una formació humana 
basada en els valors democràtics de la nostra societat. Fonamentem l’aprenentatge en la 
recerca per tal que els alumnes puguin investigar, descobrir i comunicar el coneixement. 
Treballem amb vista a l’assoliment de les competències necessàries perquè l’alumnat 
pugui utilitzar els coneixements apresos per comprendre i resoldre situacions noves. 
Potenciem l’esforç i el treball cooperatiu a través de metodologies i formes de treball 
interdisciplinàries i globalitzades. En la nostra escola hi aprenen junts alumnes diferents, 
als quals se’ls proporciona un aprenentatge personalitzat, d’acord amb les seves 
necessitats educatives. Participem del projecte Orquestra a l’Escola, en col·laboració amb 
l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts (EMMCA). La pràctica de l’aprenentatge 
dels instruments de corda (violí, viola i violoncel) facilita una millor cohesió social entre el 
nostre alumnat i un augment de l’atenció i la concentració escolars.

EQUIPAMENTS
Pati específic per als infants d’educació infantil (amb hort). Aula d’informàtica. Aula de música. 
Aula d’anglès. Aula de psicomotricitat. Gimnàs. Biblioteca. Laboratori.

SERVEIS 
Guarderia. Menjador amb cuina pròpia. Activitats extraescolars a càrrec de l’AMPA.

Aquest centre és seu de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.
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EL CENTRE

ESCOLA PATUFET SANT JORDI
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08042871
Adreça Rambla de la Marina, 413
Telèfon 93 337 25 35
Fax 93 337 54 81
Adreça de pàgina web www.patufet.cat
Adreça de correu electrònic escolapatufetsantjordi@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Entenem l’escola com una comunitat d’aprenentatge dins la qual té lloc el procés de 
construcció col·lectiva de pensament crític a través del desenvolupament intel·lectual  
i emocional. La clau de volta que sosté la nostra organització és el concepte de diversitat, 
segons el qual tots els individus som diferents, únics, amb ritmes i capacitats diversos. 
Entenem que el creixement de la persona ha de ser integral. Proposem un procés 
d’aprenentatge centrat en l’infant i els seus interessos. Per a nosaltres és fonamental 
la idea de comunitat escolar, que integra nens i nenes, treballadors, famílies i ciutat, tot 
gestionant l’escola des de la més estricta rigorositat democràtica.

EQUIPAMENTS
Biblioteca escolar. Aula d’expressió. Aula de música. Aula d’anglès. Equipament informàtic. 
Sala de psicomotricitat. Pista esportiva. Jardí i hort.

SERVEIS
Cuina pròpia. Acollida matinal. Activitats extraescolars. Piscina per a infants de P3, P4 i P5 
dins l’horari lectiu. Implicació de l’equip docent en el funcionament del menjador.
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SANFELIU

ESCOLA PABLO NERUDA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08034242
Adreça Carrer de Cornellà, 37
Telèfon 93 337 36 58
Fax 93 337 36 58
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8034242
Adreça de correu electrònic a8034242@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola és d’una línia i està arrelada al barri de Sanfeliu. El nostre projecte educatiu 
prioritza una educació en valors i de qualitat, a fi que que els alumnes esdevinguin 
ciutadans lliures capaços de pensar per si mateixos. L’objectiu principal és acompanyar 
els nens i nenes perquè adquireixin els aprenentatges necessaris, tant acadèmics com 
personals, per desenvolupar-se com a persones competents i sensibles. Cuidem els petits 
detalls del dia a dia, des de la migdiada per als alumnes de P3 fins a l’acompanyament 
cap a l’institut dels alumnes de 6è. S’atenen les necessitats pedagògiques de cada alumne 
mitjançant classes en grup (gran o petit) i l’atenció individualitzada, tant amb el suport 
professional com amb el de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. 
Per a nosaltres, les eines bàsiques de l’aprenentatge continu i de cohesió social són: 
l’arrelament cultural a través de les festes tradicionals i la llengua catalana; la formació 
permanent del professorat; la col·laboració amb les famílies; l’educació emocional de tota 
la comunitat educativa, i l’adaptació als canvis dels nostres temps.

EQUIPAMENTS
Connexió Wi-Fi a tota l’escola. Pissarres digitals des de P5 fins a 6è. Ordinador a totes les aules. 
Aules d’informàtica, de psicomotricitat i d’educació especial. Biblioteca. Hort. Pista amb cistelles 
de bàsquet i porteries de futbol. Pati assolellat amb sorral. 

SERVEIS
Menjador. Activitat de natació dins de l’horari escolar per als alumnes de 3r i 4t. Les activitats 
extraescolars que ofereix l’AMPA són: natació, anglès, bàsquet, multiesport, ballet i hip-hop. El 
nostre centre està vinculat a l’Institut Apel·les Mestres.
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CAN SERRA

ESCOLA LOLA ANGLADA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08036366
Adreça Avinguda d’Isabel la Catòlica, 41
Telèfon 93 438 64 95
Fax 93 438 64 95
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceip-langlada
Adreça de correu electrònic a8036366@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE  
La nostra escola és d’una línia, petita i familiar, vinculada al barri i a l’entorn. Això la fa 
molt propera i acollidora per als infants. El nostre objectiu és ajudar al desenvolupament 
integral i harmònic dels nens i nenes. Creiem que els alumnes han de ser els 
protagonistes del seu procés d’aprenentatge. Cerquem una educació activa, motivadora, 
basada en el diàleg i l’experiència, competencial, en la qual l’aprenentatge sigui 
significatiu i respecti, en tot moment, les diferències individuals. Ajudem els alumnes a 
créixer com a persones en tots els sentits.
El nostre projecte potencia les competències de l’àmbit lingüístic (català, castellà  
i anglès) i matemàtic, i s’adapta a les innovacions pedagògiques i les noves tecnologies 
per ajudar-los a enfrontar-se als reptes de la societat.

EQUIPAMENTS
Pati assolellat, sorral amb  jocs infantils i pista esportiva. Aula d’informàtica, ordinadors  
i pissarres digitals interactives a totes les aules. Biblioteca. Aula d’acollida. Sala polivalent.

SERVEIS
Acollida matinal. Ampliació horària a primària. Menjador escolar (migdiada per als infants 
de P3). Activitat de piscina per l’alumnat de cicle mitjà. Projecte de socialització de llibres. 
Atenció psicopedagògica. Projecte Orquestra a l’Escola: aprenentatge de violí, viola, violoncel 
o contrabaix en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts. A  la tarda, 
l’alumnat de primària pot participar en activitats organitzades pel Pla Educatiu d’Entorn. 
Serveis de recollida dels esplais del barri.

Aquest centre és seu de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.
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PUBILLA CASES

ESCOLA JOSEP MARIA FOLCH I TORRES
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08051471
Adreça Avinguda d’Isabel la Catòlica, 61
Telèfon 93 437 74 96
Fax 93 437 74 96
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8051471
Adreça de correu electrònic a8051471@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola és pública, arrelada a la realitat catalana. Fonamenta els seus 
ensenyaments en un enfocament constructivista i innovador.

EQUIPAMENTS
Biblioteca. Aula d’informàtica. Aula d’acollida. Aula d’educació especial. Pissarres digitals a 
totes les aules. Instal·lacions esportives: gimnàs, pistes de futbol sala i de bàsquet.

SERVEIS
Acollida matinal. Menjador amb cuina pròpia. Ampliació horària (sisena hora) a tota la primària. 
Piscina per a l’alumnat de cicle mitjà. Taller d’estudi assistit per a cicle superior. Projecte de 
socialització de llibres.
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PUBILLA CASES

ESCOLA PUIG I GAIRALT
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08032488
Adreça Avinguda de Josep Molins, 11-19
Telèfon 93 334 71 50
Fax 
Adreça de pàgina web https://sites.google.com/a/xtec.cat/puigigairalt
Adreça de correu electrònic a8032488@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El projecte educatiu del centre vol desenvolupar en els alumnes les capacitats que 
els permetin resoldre situacions i necessitats de la vida quotidiana i que afavoreixin el 
procés de desenvolupament harmònic de la seva personalitat.
Defensem els principis de convivència democràtica, admetem el pluralisme ideològic  
i, per mitjà de la coeducació, intentem eliminar qualsevol mena de discriminació. 
El nostre centre disposa d’una USEE (Unitat de suport a l’educació especial) de primària. 
Participem en el projecte ILEC, d’impuls a la lectura.

EQUIPAMENTS
Aules d’anglès, música, psicomotricitat i informàtica. Biblioteca. Aules ordinàries amb 
pissarres digitals. Gimnàs. Camp de gespa.

SERVEIS
Acollida al matí i a la tarda. Menjador amb cuina pròpia. AMPA. 
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CAN SERRA 

ESCOLA LA CARPA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08035945
Adreça Carrer de la Carpa, 11-19 
Telèfon 93 437 43 70
Fax 93 437 43 70
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceiplacarpa/
Adreça de correu electrònic a8035945@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Som una escola de tres línies situada al barri de Can Serra. El nostre projecte educatiu 
ens defineix com a escola democràtica i integradora, arrelada a la realitat catalana, 
aconfessional, innovadora, col·laboradora amb el barri i oberta a la participació. 
Creiem que la cooperació família-escola és fonamental per  aconseguir l’èxit escolar 
dels nostres alumnes. El nostre centre participa en el projecte ILEC d’impuls de la 
lectura, ja que potenciem la lectura en totes les àrees del currículum com a base dels 
aprenentatges i de la millora de resultats dels nostres alumnes. Participem en un 
projecte Erasmus+ d’intercanvi europeu, en el projecte Apropa’t a l’art amb la Fundació 
Arranz Bravo, en el Pla Català de l’Esport a l’Escola i en el Pla Educatiu d’Entorn.

EQUIPAMENTS
Sala de psicomotricitat. Dues aules de música. Dues aules d’anglès. Dues aules d’informàtica. 
Biblioteca. Sala d’usos múltiples. Menjador. Quatre aules de desdoblament. Gimnàs.

SERVEIS
Acollida matinal. Col·laboració amb els esplais del barri amb possibilitat de servei de recollida. 
Activitats extraescolars. Banc de llibres. Socialització del material escolar. Menjador amb 
cuina pròpia.
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COLLBLANC

ESCOLA PEP VENTURA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08018091
Adreça Plaça de Guernica, 12
Telèfon 93 449 37 44
Fax 93 449 37 44
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8018091@xtec.net
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Som una escola catalana de dues línies, acollidora, participativa, oberta a les famílies, 
inclusiva i plurilingüe, amb respecte per la diversitat. El nostre objectiu principal és el 
desenvolupament integral de l’alumne basat en la convivència, el respecte i la tolerància. 
Posem especial atenció a treballar amb una metodologia que potenciï la comprensió, 
l’aplicació i la valoració dels coneixements; una metodologia participativa i 
personalitzada basada en l’observació i l’experimentació, que respecta els diferents 
ritmes d’aprenentatge per tal de millorar els aprenentatges bàsics del nostre alumnat. 
Desenvolupem un treball en xarxa amb entitats esportives, casals i biblioteques. 
Participem en les activitats del Pla Educatiu d’Entorn, la lliga de llibres interescolar, el 
certamen de lectura en veu alta, la trobada de corals i el Pla Català de l’Esport a l’Escola.
La nostra escola ofereix servei de guarderia matinal i de tarda, activitats extraescolars 
gestionades per l’AMPA, servei de menjador i classes de català per a adults.

EQUIPAMENTS
L’escola té una àmplia infraestructura: dos edificis i un pavelló esportiu. Sala d’idiomes. Sala  
d’informàtica. Sala de Música. Sala de Psicomotricitat i de joc simbòlic. Tres zones d’esbarjo 
específiques per a P3, per a P4 i P5, i per a primària. Pista poliesportiva. Sorral. Estructures lúdiques 
i pavelló esportiu. Dos menjadors: per als alumnes i per als professors. Cuina d’elaboració pròpia.

SERVEIS 
Servei de menjador escolar amb activitats específiques per a cada etapa i amb monitoratge especialitzat. 
Servei de guarderia matinal i de tarda. Activitats extraescolars. Classes de català per a adults.



ZONA
E1

57

LA TORRASSA 

ESCOLA SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08018157
Adreça Carrer de l’Albereda, 2
Telèfon 93 449 27 16
Fax 93 449 27 16
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceip-santiagoramonycajal
Adreça de correu electrònic a8018157@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola és acollidora, oberta a les famílies i participativa amb l’entorn.
Impartim un ensenyament actiu, comprensiu i personalitzat.
Tenim en compte els diferents punts de partida de cada infant i els diferents ritmes 
d’aprenentatge.
El nostre projecte educatiu inclou l’aprenentatge actiu de les llengües amb el foment 
de l’hàbit lector i d’impuls a l’expressió escrita, projectes d’investigació en les àrees 
de coneixement del medi i la incorporació de les noves tecnologies, com el treball amb 
tauletes.
Fem intercanvis europeus amb el projecte Erasmus+.
Participem en el Pla Educatiu d’Entorn i desenvolupem projectes de llengua i cohesió social.
Dins l’horari lectiu s’hi inclou la pràctica dels instruments de vent, com a vehicle per 
incrementar l’atenció, la concentració i la disciplina de l’alumnat per mitjà de la pràctica 
orquestral amb l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.

EQUIPAMENTS
Aula d’idiomes. Aula de música. Biblioteca. Aula d’informàtica. Aula de psicomotricitat. Aules 
ordinàries amb pissarres digitals. Gimnàs. Vestidors. Pati esportiu. Biblio-pati.

SERVEIS
Escola de música. Menjador. Acollida matinal. AMPA. Activitats extraescolars. Educació 
especial. Psicopedagoga de l’EAP.

Aquest centre és seu de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.
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COLLBLANC

ESCOLA MÀRIUS TORRES
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08033560
Adreça Carretera de Collblanc, 93-95
Telèfon 93 440 92 66
Fax 93 449 99 04
Adreça de pàgina web http://xtec.cat/ceip-mariustorres/
Adreça de correu electrònic a8033560@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola treballa per una formació integral dels alumnes, tot desenvolupant 
aspectes tan importants com la solidaritat, la motivació, l’autonomia, el respecte, la 
tolerància i l’esperit crític.
Participem en els projectes ILEC, amb el qual fomentem la competència lectora, i GEP, 
que permet impartir àrees no lingüístiques en anglès (Arts & Crafts i Science). 
L’escola, referent de teatre a la ciutat i en col·laboració amb l’Escola Municipal de  
Música - Centre de les Arts, inclou la pràctica de teatre adreçada als alumnes de 4t i 5è de 
primària, per tal de treballar la cohesió dels grups, el respecte per les opinions dels altres 
i la gestió de les emocions. 

EQUIPAMENTS
Aules amb pissarres digitals. Aula d’idiomes. Aula de música i audiovisuals. Aula de plàstica. 
Aula de psicomotricitat / ludoteca. Aula d’educació especial. Aula d’acollida. Aules de suport. 
Biblioteca. Hort escolar. Pista poliesportiva. Gimnàs amb vestidors i dutxes. Teatre. Menjador 
amb cuina pròpia.

SERVEIS
Escola de doble línia amb servei de guarderia matí i tarda. Servei de menjador. Taller d’estudi 
assistit. Programa de natació al cicle mitjà. Activitat d’iniciació a les sardanes. Pla de 
reutilització de llibres de 3r a 6è. Activitats extraescolars. AMPA.
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COLLBLANC 

ESCOLA CHARLIE RIVEL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08036378
Adreça Carrer de Llançà, 20
Telèfon 93 334 02 16
Fax 93 334 02 16
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/escola-charlierivel
Adreça de correu electrònic a8036378@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El nostre centre és acollidor: imparteix ensenyaments en català, castellà i anglès des d’infantil, 
i valora la interculturalitat. Com a escola inclusiva, fomentem el respecte per la diversitat 
i per les individualitats culturals. Impartim les classes respectant els diferents ritmes 
d’aprenentatge i donant a conèixer els trets fonamentals de la cultura catalana. 
Participem en el Pla Educatiu d’Entorn, amb tallers d’estudi assistit, natació i sardanes, i en el 
Pla Català de l’Esport a l’Escola. Dins l’horari lectiu s’hi inclou la pràctica dels instruments de 
corda com a vehicle per incrementar l’atenció, la concentració i la disciplina dels nens, a través 
de la pràctica orquestral amb l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts. A educació 
infantil, els nens aprenen mitjançant l’experimentació, i l’aprenentatge es realitza per ambients 
i racons de joc. A primària fomentem el treball cooperatiu i per projectes.

EQUIPAMENTS
Aula de música. Aula d’educació especial. Aula d’informàtica. Aules de reforç. Sala de 
psicomotricitat. Biblioteca. Pissarres digitals interactives i ordinadors a les aules. Patis 
diferenciats. Menjador.

SERVEIS 
Menjador. Sisena hora a primària. Acollida infantil al migdia. Tècnic d’educació infantil. 
Iniciació esportiva. Piscina. Futbol. Tallers d’estudi assistit. Classes d’àrab. Classes de català 
per a adults. Logopèdia. 

Aquest centre és seu de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.
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COLLBLANC 

ESCOLA ERNEST LLUCH
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08067016
Adreça Carrer de Mas, 20-26 (ubicació provisional)
Telèfon 93 448 30 47
Fax 
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8067016@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i cicle inicial de primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El projecte educatiu de la nostra escola té com a eixos vertebradors els quatre pilars 
bàsics de l’educació: aprendre a ser, aprendre a fer, aprendre a conèixer i aprendre 
a conviure. Volem una escola de qualitat, i és per això que centrem la nostra pràctica 
docent en el desenvolupament de les competències bàsiques de tot l’alumnat. Oferim 
als nens i nenes diversos recursos i situacions per aprendre, i fonamentem les nostres 
actuacions en la confiança en les possibilitats d’aprenentatge que tota persona té. Volem 
que tot l’alumnat pugui aconseguir unes fites o uns resultats, amb independència del seu 
sexe, de la seva procedència o de possibles trets diferencials.
L’Escola Ernest Lluch és una escola catalana: volem garantir el coneixement de la nostra 
llengua i la nostra cultura i propiciar en els nens i nenes un sentiment de pertinença  
i arrelament al país que els permeti integrar-s’hi i, al mateix temps, obrir-se al món amb 
seguretat. Per a nosaltres, són fonamentals els valors relacionats amb la convivència i la 
tolerància, ja que volem una escola on tothom se senti acollit, integrat, acceptat  
i respectat. Tenim com a objectiu donar resposta a les necessitats formatives de la societat 
actual, tot potenciant l’ús dels recursos tecnològics com a eines habituals per fomentar la 
comunicació i l’aprenentatge, i abordant l’ensenyament de les llengües estrangeres com a eines 
bàsiques d’ús, tant en les relacions entre persones com en l’obtenció de coneixements.

EQUIPAMENT
Aules espaioses i acollidores. Menjador. Aula de psicomotricitat. Equipaments informàtics. 
Pati assolellat amb zona de jocs infantils.

SERVEIS
Menjador. Acollida infantil, matí i tarda. Proposta d’activitats extraescolars. Mestres 
especialistes (educació especial, música, educació física i anglès). Psicopedagoga de l’EAP.



ZONA
E2

61

LA FLORIDA

ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08018066
Adreça Carrer del Pedraforca, 31-51
Telèfon Edifici principal: 93 440 48 11 / Parvulari: 93 440 79 75
Fax 93 440 48 11
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceip-menendezpidal-hospitalet
Adreça de correu electrònic a8018066@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
És una escola pública de tres línies situada al barri de la Florida.
El nostre treball pedagògic se centra en el protagonisme de l’alumnat, en el seu 
aprenentatge, en la responsabilitat i en l’esforç personal. Treballem l’aspecte de la 
formació humana, tant en la dimensió individual com en la social.
La convivència, el respecte i la formació integral de l’infant són elements bàsics de la 
nostra línia pedagògica.

EQUIPAMENTS
Pista poliesportiva i pati de sorra. Menjador amb cuina pròpia. Gimnàs i sala de psicomotricitat. 
Dues aules d’informàtica. Aula de ciències. Aula d’anglès i de música. Aula d’audiovisuals. 
Dues aules d’acollida. Pissarres digitals i ordinadors a les aules.

SERVEIS
Professorat especialista de música. Llengua anglesa. Educació física. Atenció individualitzada 
i reforç amb grups reduïts, tant a parvulari com a educació primària. Informàtica a partir de 
P4. Menjador escolar amb cuina pròpia. Piscina per als infants de 3r i 4t dins l’horari escolar. 
Aula d’acollida per a alumnes amb desconeixement del nostre idioma. Activitats extraescolars 
organitzades per l’AMPA. Servei de guarderia per a l’alumnat del centre, de 8 a 9 hores i de 
16.30 a 18 hores.
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ESCOLA PERE LLISCART
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019368
Adreça Plaça del Cadí, s/n
Telèfon 93 333 50 24
Fax 
Adreça de pàgina web http://blocs.xtec.cat/perelliscart/
Adreça de correu electrònic a8019368@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Escola Pere Lliscart és al barri de la Florida des de l’any 1977 i, per tant, forma part de 
la història del barri. Des del començament, l’objectiu del centre és formar persones 
i vetllar tant pels resultats acadèmics com per l’educació en valors.
L’educació ha de servir per integrar l’alumne en la societat actual. Per això s’imparteix 
informàtica des de P4 i anglès des del parvulari, i apostem per la innovació educativa.
L’escola està integrada en el Pla Educatiu d’Entorn del barri de la Florida; això implica 
que, a més de les activitats extraescolars, també s’hi inclouen els tallers d’estudi assistit  
i el projecte Clau.
El centre també disposa d’una aula USEE (Unitat de suport a l’educació especial). 

EQUIPAMENTS
Dos patis, un per als grans i un altre per als petits. Dues aules d’informàtica, una sala 
d’audiovisuals i una de biblioteca. Tots el cicles disposen de pissarres digitals a l’aula. El 
gimnàs i la sala de psicomotricitat tenen sortida al pati de pistes.

SERVEIS
Servei de menjador amb cuina pròpia. Servei d’acollida infantil al matí. Cada curs, l’AMPA 
organitza activitats extraescolars (futbol, anglès, natació per a l’alumnat del cicle mitjà...).
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ESCOLA PAU CASALS
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08034850
Adreça Carrer d’Almeria, 1-7
Telèfon 93 440 49 03
Fax 
Adreça de pàgina web http://blocs.xtec.cat/perelliscart/
Adreça de correu electrònic a8034850@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola va néixer l’any 1979. Consta de 6 aules d’educació infantil i 12 de 
primària. El nostre centre educatiu ens defineix com a escola pública, laica i sensible 
a la diversitat de l’alumnat. Tota la comunitat educativa (mestres, famílies i personal 
de serveis) treballem plegats per a la formació integral del nostre alumnat. Per mitjà 
de les celebracions populars, fomentem la llengua i la cultura catalanes amb la 
col·laboració de l’AMPA i les mares delegades, quan s’escau. Desenvolupem el projecte 
de socialització de llibres des de 3r de primària.

EQUIPAMENTS
Sala d’informàtica. Biblioteca. Ascensor. Sala de psicomotricitats. Aula de ciències. Aula 
d’idiomes. Aula taller. Menjador. Pati diferenciat d’educació infantil i pati de primària, amb 
vestidors.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Servei d’acollida matinal. Activitats extraescolars 
organitzades per l’AMPA per a totes les edats. Natació per a l’alumnat del cicle mitjà. 
Mestra d’audició i llenguatge. Dins el Pla Educatiu d’Entorn hi oferim tallers d’estudi 
assistit i participem en el projecte Clau.
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ESCOLA PAU VILA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08018145
Adreça Carrer de Menorca, 1
Telèfon 93 449 04 88
Fax 93 449 04 88
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ceip-pauvila-hospitalet
Adreça de correu electrònic a8018145@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Escola innovadora de qualitat, amb compromís social, on el treball en equip i en xarxa 
amb les entitats de l’entorn garanteix la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, atenent 
les seves característiques. El nostre principal objectiu és augmentar el rendiment 
acadèmic de l’alumnat a través de l’aprenentatge competencial, i també la capacitat de 
relacionar-se amb l’entorn. És una escola pionera en la utilització de la metodologia de 
l’aprenentatge i servei. Participa en el projecte d’orquestra a l’escola en col·laboració 
amb l’Escola Municipal de Música – Centre de les Arts. Els alumnes aprenen a tocar un 
instrument de corda alhora que milloren les seves capacitats d’atenció i de concentració, 
i fan un esforç continuat. Participa en les activitats de l’Agenda 21 per tal de promoure 
conductes mediambientals positives.

EQUIPAMENTS
Pissarres digitals a totes les aules. Ordinadors i netbooks per a l’alumnat. Aula d’anglès. 
Aula de ràdio. Aula de ciències. Hortet escolar. Punt verd. Gimnàs. Aules de música i préstec 
d’instruments de corda.

SERVEIS
Acollida matinal. Menjador escolar ecològic amb cuina pròpia. Activitats extraescolars relacionades 
amb l’estudi, l’esport i la llengua. Projecte de socialització de llibres, material escolar i sortides 
educatives, en col·laboració amb l’AMPA, amb una quota única anual.

Aquest centre és seu de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts.
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ESCOLA JOAQUIM RUYRA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019265
Adreça Carrer del Llorer, s/n
Telèfon 93 440 63 44
Fax 93 440 63 44
Adreça de pàgina web www.xtec.net/ceip-jruyra-l-h
Adreça de correu electrònic a8019265@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Com a centre acollidor, fomentem l’escolarització inclusiva de tot l’alumnat, prioritzem l’ús de la 
llengua catalana, impulsem l’aprenentatge de les llengües estrangeres i assegurem un bon nivell 
d’assoliment de les competències bàsiques. 
La nostra escola és la primera de la localitat que s’ha transformat en una comunitat d’aprenentatge, 
amb el suport del Centre de Recerca Social i Educativa (CREA) de la Universitat de Barcelona. 
Valorem molt la col·laboració de les famílies i la participació en l’educació dels seus infants. Per 
aquest motiu, a l’escola s’hi han creat diferents comissions de participació.

EQUIPAMENTS
Ordinadors en xarxa a totes les aules. L’alumnat del cicle superior forma part del projecte 1 x 1 (un 
ordinador per alumne). Dues aules d’informàtica. Connexió a Internet per cable i sense fils (Wi-Fi). 
Pissarres digitals i canons de projecció. Aula d’idiomes. Biblioteca. Aula de psicomotricitat.

SERVEIS
Acollida matinal i recollida en finalitzar les classes. Menjador. Activitats extraescolars. 
Psicopedagog. Piscina. Iniciació esportiva. Equip de futbol sala. Tallers d’estudi assistit. Curs 
pont cap a l’institut. Formació de famílies.
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INSTITUT BISBE BERENGUER
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08052918
Adreça Carrer de l’Aprestadora, 49
Telèfon 93 421 17 11
Fax 93 431 03 91
Adreça de pàgina web blocs.xtec.cat/kisapke
Adreça de correu electrònic a8052918@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
S’hi promou la formació integral de l’alumnat dins del model de ciutadà europeu, amb 
competències tant per a la vida social com per a l’acadèmica i la laboral. Tot això dins 
d’un marc multicultural i plurilingüístic, que s’esdevé integrador i enriquidor, mitjançant 
el treball cooperatiu i l’educació en valors. En totes les matèries es fa ús de les noves 
tecnologies (competència digital), s’aprofundeix en la competència comunicativa i la 
matemàtica, i també en tècniques per aprendre a aprendre. A l’ESO es fan servir, entre 
altres recursos, llibres digitals i ordinadors personals, dins d’un equilibri metodològic de 
treball. Es fa docència d’algunes matèries en anglès.

EQUIPAMENTS
Centre ampliat i renovat a final del curs 2011-2012. Tots els espais docents disposen d’Internet i de 
canons multimèdia. Les aules d’ESO estan adaptades al projecte EduCat 2.0, amb Wi-Fi i pissarres 
digitals interactives. Tres laboratoris de ciències experimentals. Taller de tecnologia. Aula-taller. 
Aula de música. Aula de dibuix. Aula d’informàtica. Biblioteca. Sala polivalent. Pista poliesportiva 
amb vestidors i dutxes. Edifici adaptat amb ascensor. 

SERVEIS
Cantina. Associació esportiva escolar. Aula d’estudi. Tallers de reforç de matèries instrumentals. 
Activitats extraescolars esportives i culturals. Treballs de síntesi fora del centre. Intercanvis  
i projectes de recerca amb centres d’altres països europeus (Comenius). Banc de llibres. Avisos 
d’incidències (absentisme, disciplina, reunions...) per correu electrònic i/o SMS. Taquilles 
escolars incloses en la quota de l’AMPA.
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INSTITUT LLOBREGAT
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019371
Adreça (ESO) Carrer de Ferrer i Guàrdia, s/n
Adreça (batxillerat i cicles) Carrer d’Enric Prat de la Riba, 11-17
Telèfon 93 554 16 10 (ESO) i 93 337 18 05 (batxillerat i cicles)
Fax 93 338 02 46
Adreça de pàgina web www.iesllobregat.cat 
Adreça de correu electrònic iesllobregat@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Educació secundària obligatòria (ESO).
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials.
Cicles formatius de grau mitjà: Instal·lacions elèctriques i automàtiques. Mecanització.
Cicles formatius de grau superior: Sistemes electrònics i automatitzats. Programació de la 
producció en fabricació mecànica.
Curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS).
FP bàsica: Fabricació i muntatge.

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És un centre acollidor, de qualitat, innovador i amb compromís social. Fomentem la inclusió, 
la pluralitat, l’aprenentatge de les llengües estrangeres i l’ús del català com a llengua de 
comunicació. Ensenyaments des de l’ESO fins als cicles de grau superior. Tenim edificis 
separats per als ensenyaments obligatoris (ESO) i postobligatoris (BAT, CF, CAS i FPB). Des 
de l’any 2005 posseïm la certificació de qualitat ISO 9001.

EQUIPAMENTS
Cinc aules d’informàtica. Tallers mecànics, elèctrics i de tecnologia. Torns industrials. Dos laboratoris. 
Aules i tallers equipats amb Wi-Fi i canons multimèdia. Dibuix amb suport informàtic. Autòmats 
programables. Robots. Aula de pneumàtica. Impressió 3D. Cèl·lules de fabricació flexibles.

SERVEIS
Projecte de socialització de llibres. Orientació escolar. Aules d’estudi assistit. Pla experimental de 
llengües estrangeres. Mediació escolar. Pla d’impuls de la lectura. Projectes aprenentatge-servei 
(APS). Obtenció directa del carnet d’instal·lador elèctric i certificat de prevenció de riscos (cicles). 
Assessorament i reconeixement de competències professionals.
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INSTITUT PROVENÇANA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019401
Adreça Carrer de Sant Pius X, 8
Telèfon 93 338 25 53
Fax 93 337 57 35
Adreça de pàgina web www.ies-provensana.com
Adreça de correu electrònic a8019401@xtec.cat
Nivells que imparteix
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Cicles formatius de grau mitjà: Gestió administrativa. Gestió administrativa d’àmbit jurídic. 
Comerç. Sistemas microinformàtics en xarxa. Construcció. Laboratori (químic)
Cicles formatius de grau superior: Administració i finances. Gestió comercial i màrqueting. 
Comerç internacional. Administració de sistemes informàtics en xarxa. Desenvolupament 
d’aplicacions microinformàtiques. Desenvolupament d’aplicacions web. Projectes d’edificació.
Projectes d’obra civil. Realització i plans d’obres. Laboratori d’anàlisi i control de qualitat (químic)
PQPI: Comerç. Informàtica. Pastisseria. Mecànica 

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Centre que imparteix exclusivament cicles formatius, amb plena implantació de les 
últimes tecnologies TIC. Obtenció de certificats CCNA Cisco Systems Networking. En 
finalitzar, pràctiques en empreses amb una inserció laboral del 30%.
Borsa de treball escola-empresa per als antics alumnes.
Des de l’any 2006 posseïm la certificació de qualitat ISO 9001 per Bureau Veritas.

EQUIPAMENTS
Quinze aules d’informàtica connectades en xarxa i a Internet. Quatre laboratoris de química. 
Dues aules d’oficina tècnica de dibuix. Una aula-taller de comerç, (botiga i rebotiga). Aparador 
exterior (pràctiques de comerç). Una aula de simulació d’empreses. Una aula d’idiomes.

SERVEIS
Cafeteria. Ascensor. Sala d’alumnes amb ordinadors connectats a Internet. Pràctiques en 
empreses per a l’alumnat. Borsa de treball. Activitats lúdiques extraescolars.



A
ZONA

71

SANTA EULÀLIA

INSTITUT SANTA EULÀLIA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019307
Adreça Plaça de Pius XII, s/n
Telèfons 93 331 45 98 i 93 331 44 16
Fax 93 296 43 03
Adreça de pàgina web https://sites.google.com/site/institutsantaeulaliaweb/
Adreça de correu electrònic a8019307@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials, diürn i nocturn

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El Santa Eulàlia, amb més de cinquanta anys d’història, és un institut clàssic i cèntric, 
que s’actualitza permanentment i es manté obert a l’entorn, dinàmic i innovador. Promou 
l’educació integral de l’alumnat per tal que assoleixi habilitats, valors i competències que 
afavoreixin el seu ple desenvolupament individual i social i li permetin arribar al màxim de 
les seves capacitats intel·lectuals, com ho avalen els bons resultats obtinguts a les proves 
externes de 4t i selectivitat. Així, prioritzem estratègies metodològiques en grups reduïts, 
impartim diverses matèries en llengua anglesa, despleguem el Pla d’Acció Tutorial amb un 
contacte continuat amb les famílies, afavorim el suport intern i extern a la recerca  
i participem en tota mena de certàmens i convocatòries que promoguin la superació, i 
estimulem les activitats científiques, artístiques i socials. En són exemples el nostre grup 
de teatre Ela-Ela, els projectes d’intercanvi amb el Regne Unit, els plans específics de 
lectura i per a la millora de la llengua oral i escrita, la creació de grups de mediació i la 
participació en tota mena de projectes del barri i la ciutat.

EQUIPAMENTS
Pati exclusiu per a l’alumnat de 1r d’ESO. Aules dotades amb equipaments multimèdia 
(ordinador, canó, projector, pissarres digitals…). Aula de noves tecnologies. Laboratoris. 
Gimnàs. Biblioteca. Aules d’informàtica. Aula-taller de tecnologia. Aula de cuina plenament 
equipada. Aula de música. Hort urbà amb estació meteorològica.

SERVEIS
Activitats extraescolars i de reforç (en col·laboració amb l’AMPA). Aula d’acollida i parelles 
lingüístiques. Grup de mediació. Servei d’orientació. Control d’assistència i comunicació 
immediata amb les famílies. Taquilles escolars. Ascensor. Wi-Fi.
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INSTITUT BELLVITGE
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019411
Adreça Avinguda d’Amèrica, 99
Telèfon 93 335 83 14
Fax 93 335 32 91
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/iesbellvitge
Adreça de correu electrònic iesbellvitge@xtec.cat
Nivells que imparteix
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials. Arts
PQPI d’instal·lació i manteniment: Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques i d’aigua i gas

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Institut Bellvitge és l’únic centre educatiu de la ciutat, públic o privat, que ofereix 
les tres modalitats de batxillerat. L’institut es defineix com a integrador, no discriminatori, 
democràtic, laic, català i respectuós amb totes les creences, cultures i ideologies, en el marc de 
la convivència democràtica; curós amb el medi ambient i sotmès a l’interès públic mitjançant el 
respecte a les lleis, i cercant contínuament la millora de la qualitat en els ensenyaments i serveis 
que proporciona al seu alumnat.

EQUIPAMENTS
L’alumnat de 1r i 2n d’ESO està dividit en grups de 20 alumnes (i no de 30) per millorar l’atenció 
personal. Tot l’alumnat d’ESO utilitza miniordinador com a eina de treball. Totes les aules 
disposen d’ordinador, canó de projecció i pissarres digitals. Laboratori de ciències naturals. 
Laboratori de física. Laboratori de química. Laboratori de fotografia. Aules de dibuix, infografia, 
d’idiomes i d’audiovisuals. Sala d’actes. Gimnàs. Pati amb tres pistes esportives.

SERVEIS
Programes d’innovació educativa: cinema en curs, convivència i mediació escolar, educació 
emocional, educació ambiental (som Escola Verda), robòtica i programació. Preparació 
per a l’examen DELF de l’Institut Francès de Barcelona. Realització dels treballs de síntesi 
mitjançant estades en camps d’aprenentatge en diferents entorns naturals de Catalunya. 
Reforç extraescolar: taller d’estudi assistit. Activitats esportives escolars: futbol, bàsquet (Pla 
Català de l’Esport a l’Escola). Programa de reutilització de llibres escolars. Cantina-menjador.
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INSTITUT EUROPA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08045070
Adreça Avinguda d’Europa, 153
Telèfon 93 335 38 95
Fax 93 263 24 20
Adreça de pàgina web www.ins-europa.org
Adreça de correu electrònic info@ins-europa.net
Nivells que imparteix
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Centre públic, plural i amb vocació de servei, amb quaranta anys de presencia al barri de 
Bellvitge. Disposem de dues línies d’ESO i una oferta de dues modalitats de batxillerat: 
Ciències i tecnologia, i Humanitats i ciències socials. Fem una aposta clara per una 
educació de qualitat i integradora, tot emprant les noves tecnologies de les quals som 
pioners i posant especial atenció a la tasca tutorial i d’orientació individual.

EQUIPAMENTS
L’institut ha estat adequat i remodelat recentment per tal de donar les màximes prestacions 
de comoditat, d’accessibilitat i de seguretat, segons la normativa actual. Totes les aules d’ESO  
i batxillerat disposen de pissarres digitals interactives i de connexió a Internet. Els alumnes 
tenen compte de correu i taquilles per desar motxilles i portàtils. Hi ha laboratoris de ciències i 
tallers de tecnologia amb dotació per a l’experimentació. Tenim aules específiques de idiomes, 
música, plàstica i acollida. Disposem de biblioteca, d’instal·lacions esportives i de gimnàs.

SERVEIS
Web amb eines de seguiment dels alumnes: comunicacions, agenda escolar, horaris, calendari, 
etc. Avisos per SMS a les famílies. Wi-Fi accessible a tot l’institut. Llibres socialitzats per a 
alumnes d’ESO. Mediació i orientació escolar. Taller d’estudi assistit en horari extraescolar. 
Programa Comenius. Taller de conversa d’anglès. Pla Català de l’Esport a l’Escola. Pla 
d’impuls de la lectura (ILEC). Revista escolar. Cafeteria. AMPA7.



C
ZONA

74

SANFELIU

INSTITUT APEL·LES MESTRES
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08035258
Adreça Passatge de Zuloaga, s/n
Telèfon 93 337 43 58
Fax 93 337 14 62
Adreça de pàgina web www.apellesmestres.com
Adreça de correu electrònic a8035258@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La missió reflectida en el nostre projecte educatiu es concreta en tres punts: 
1. Proporcionar les eines necessàries a l’alumne per al seu ple desenvolupament 
intel·lectual, corporal i afectiu, d’acord amb les seves capacitats, aptituds i interessos, 
i educar-lo en la responsabilitat de la feina ben feta.
2. Proporcionar-li la possibilitat d’ascens en l’escala social per mitjà de l’estudi 
i l’adquisició de capacitats i valors democràtics. 
3. Formar ciutadans lliures, responsables i compromesos amb la societat.
Per fer això, disposem d’unes instal·lacions privilegiades que inclouen des de la darrera 
tecnologia educativa fins a amplis espais enjardinats. La plantilla docent és una plantilla 
de professionals estable, amb una experiència contrastada, ben preparats i motivats, cosa 
que garanteix que l’alumnat obtindrà una educació en valors i adquirirà esperit d’esforç  
i de superació.

EQUIPAMENTS
Laboratoris de física, química i ciències naturals. Aules  especials de música, tecnologia i dibuix. 
Ampli gimnàs i dues pistes poliesportives. Totes les aules són grans, ventilades, orientades al 
mar i a la muntanya, i equipades amb pissarres digitals i projectors.

SERVEIS
Per tal d’oferir el millor a l’alumnat i a les famílies, el centre participa en els projectes d’innovació 
educativa següents: Tàndem, amb el Parc Científic de Barcelona; EduCat 2.0; PAC O9, Puntedu 
i mediació. Coordinació amb les escoles de primària. Llibres digitals. Control de faltes 
d’assistència amb la plataforma Weeras. Activitats extraescolars (estudi assistit, conversa en 
anglès, voleibol, futbol i tot allò que pugui contribuir a la consecució de la missió encomanada).
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EL CENTRE

INSTITUT CAN VILUMARA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08056109
Adreça Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 153
Telèfon 93 337 33 08
Fax 93 261 12 03
Adreça de pàgina web www.institutcanvilumara.cat
Adreça de correu electrònic inscanvilumara@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Cicles formatius de grau mitjà: Atenció a persones en situació de dependència
Cicles formatius de grau superior: Educació infantil. Integració social. Animació sociocultural 
i turística. Promoció i igualtat de gènere

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Institut Can Vilumara —situat en un edifici emblemàtic de la zona centre del municipi 
i amb una bona xarxa de transport públic— té com a objectius formar i orientar el seu 
alumnat per tal que assoleixi els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors i les 
capacitats que facilitin el seu desenvolupament integral com a individus dins la societat.

EQUIPAMENTS
Totes les aules de l’ESO, batxillerat i cicles formatius estan dotades amb pissarres digitals i/o 
projector, preparades per treballar amb sistemes multimèdia. Plataforma informàtica Moodle 
per atendre la diversitat. Cinc aules d’informàtica. Laboratoris de ciències naturals, física  
i química. Tallers de tecnologia i psicomotricitat, educació infantil i dos més d’específics per 
als cicles formatius. Gimàs/sala polivalent. Biblioteca escolar amb fons bibliogràfic.

SERVEIS
Servei d’orientació educativa i professional a l’alumnat del centre i les seves famílies. Servei de 
comunicació amb les famílies per correu electrònic mitjançant la plataforma Alèxia. El calendari 
d’activitats del centre és penjat al web de l’Institut per informar les famílies. Participació per 
segon any en el Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme. Servei de menjador amb cuina 
pròpia. Borsa de treball pròpia. Participació en certàmens i concursos de temàtiques diferents. 
Realització d’activitats complementàries amb l’entorn incloses en els plans d’acció tutorial. 
Jornada de portes obertes. Activitats extraescolars i de reforç organitzades per l’AMPA.
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INSTITUT MERCÈ RODOREDA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08033912
Adreça Rambla de la Marina, 393
Telèfon 93 338 82 53
Fax 93 261 08 32
Adreça de pàgina web www.iesmercerodoreda.com
Adreça de correu electrònic ies-merce-rodoreda@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat:Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Cicle formatiu de grau superior: Química ambiental

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Institut Mercè Rodoreda és un centre, amb més de trenta anys d’història al servei 
dels ciutadans de L’Hospitalet, que s’ha caracteritzat per impartir ensenyament de 
qualitat amb un esperit innovador. A més del Pla estratègic (2010-2014), aquest curs 
estem implementant un projecte internacional Comenius (Breaking Stereotypes), un 
Pla d’impuls a les llengües estrangeres, per augmentar l’ús de l’anglès com a llengua 
vehicular en matèries no lingüístiques, i un Pla d’escriptura. Tanbé hi estem aplicant 
diversos projectes d’innovació pedagògica en àmbits com la convivència i la mediació, la 
lectura, la biblioteca, la reutilització dels llibres de text i l’esport.

EQUIPAMENTS
Biblioteca informatitzada. Laboratoris de ciències naturals, de física i de química. Tres aules 
d’informàtica. Aules d’idiomes. Aula de música i de plàstica. Gimnàs i dues pistes esportives. 
Equips multimèdia i Internet a les aules.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Activitats extraescolars. Aula d’estudi amb monitora. Aula de 
reforç amb professora. Equip de mediació. Aula d’acollida.
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INSTITUT RUBIÓ I ORS
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08055944
Adreça Carrer del Molí, 24
Telèfon 93 438 59 52
Fax 93 437 49 34
Adreça de pàgina web https://sites.google.com/a/xtec.cat/rubioiors/
Adreça correu electrònic a8055944@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El nostre institut és un centre públic d’educació secundària obligatòria i de batxillerat.
Tenim com a objectius la formació i el desenvolupament personal i actitudinal dels 
nostres alumnes per a la plena integració a la societat.
Per mitjà del Pla d’Acció Tutorial establim la integració al grup, l’atenció individualitzada 
i l’orientació personal, acadèmica i professional.

EQUIPAMENTS
Biblioteca. Laboratoris d’experimentals, de física i de química. Dos tallers de tecnologia. 
Aula d’idiomes. Dues aules d’informàtica. Aula de música. Aula d’expressió plàstica i visual. 
Instal·lacions esportives (pistes polivalents i gimnàs). Aules informatitzades. Biblioteca 
equipada amb ordinadors.

SERVEIS
Avisos per SMS (controls de faltes d’assistència). Idiomes estrangers: 1a llengua, anglès; 2a 
llengua, alemany. Activitats extraescolars (tallers d’estudi assistit i futbol). Pla d’orientació 
professional (ESO i batxillerat). Servei psicopedagògic. Participació en projectes d’innovació 
educativa: ILEC, biblioteca escolar i mediació. Agenda 21. Participació, entre d’altres, en els 
concursos Fem Matemàtiques i el Cangur. Jornada de Poesia. Lectura en veu alta. Tallers 
d’expressió oral (en col·laboració amb alumnes d’ESADE). Sortides: Conèixer Catalunya, 
camps d’aprenentatge, viatges a l’estranger (Berlín). Aprenentatge i servei (APS). Tallers 
diversos dins del Pla d’Acció Tutorial. Aula oberta. Aula d’acollida.
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INSTITUT TORRAS I BAGES
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019320
Adreça Avinguda de Can Serra, 101
Telèfon 93 437 91 25
Fax 93 438 80 89
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8019320 / http://torrasibages.ning.com/
Adreça de correu electrònic a8019320@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Institut Torras i Bages, construït el 1968, està situat al Districte V (Pubilla Cases - Can 
Serra). Durant aquests anys, la societat ha canviat molt, i l’educació, també. L’Institut s’ha 
esforçat a adaptar-se a les necessitats actuals. Actualment el centre està immers en un 
Pla de Millora de la Qualitat dels Centres Educatius (PMQCE), per la millora en els resultats 
acadèmics, en la cohesió social i en la coordinació interna del centre.

EQUIPAMENTS
Tres aules d’informàtica. Aules digitalitzades. Aules d’idiomes: anglès i francès. Laboratoris: 
biologia i geologia, física i química. Aula de dibuix. Taller d’aula oberta. Dues aules d’acollida. 
Dues aules de música. Dos tallers de tecnologia. Biblioteca equipada amb ordinadors. Sala 
d’exposicions. Jardí. Sala d’actes amb escenari. Aula magna. Instal·lacions esportives: pista 
de bàsquet, dues pistes de futbol i una pista de voleibol.

SERVEIS
Pla de Millora de la Qualitat dels Centres Educatius (PMQCE). Tallers d’estudi assistit. Pla 
Educatiu d’Entorn (PEE). Activitats extraescolars. Trobada esportiva comarcal. Acollida a 
l’alumnat nouvingut. Projecte Cicerone. Aula oberta a 3r i 4t d’ESO. Participació en concursos: 
Fem Matemàtiques, Cangur, Concurs de Poesia de L’Hospitalet. Borsa d’estudis amb 
intercanvis amb França i el Regne Unit. Servei de mediació escolar. Programa d’orientació 
acadèmica (POA). Programa Salut i Escola. Projecte de sostenibilitat i medi ambient “Ho fem 
amb bici?”. Viatges: esquiada, Niça, Futuroscope i Cotlliure. AMPA. Associació esportiva. 
Cooperativa escolar. Bar i servei de cantina. Projecte d’impuls a la lectura (ILEC). Estudis de 
sociogrames de grup (GRODE). Control d’assistència en línia i amb SMS.
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LA FLORIDA

INSTITUT EDUARD FONTSERÈ
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08051264
Adreça Carrer de les Mimoses, 31
Telèfon 93 449 55 94
Fax 93 449 56 06
Adreça de pàgina web www.inseduardfontsere.cat
Adreça de correu electrònic a8051264@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Cicle formatiu de grau mitjà: Gestió administrativa
Cicle formatiu de grau superior: Administració i finances
PFI: FIAP Auxiliar de pintura

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Institut Eduard Fontserè és un centre públic implicat amb el seu entorn i les entitats del barri 
de la Florida. La nostra tasca s’adreça a formar el nostre alumnat en el compromís ciutadà 
i social, i aconseguir la seva integració en la nostra societat actual. L’Institut compta amb 
professionals docents compromesos amb l’educació del nostre alumnat, al qual se li ofereixen 
totes les eines necessàries per al seu màxim desenvolupament personal i acadèmic.

EQUIPAMENTS
Aules d’informàtica. Aula de música. Laboratori. Aula de tecnologia. Aula de visual i plàstica. 
Aula de simulació d’empreses. Instal·lacions esportives. Gimnàs. Vestuaris. Canons de projecció 
i pissarres digitals a totes les aules. Taller de pintura.

SERVEIS
Participació en el projecte EduCat 2.0: utilització de llibres digitals els primers cursos d’ESO. Piscina 
en horari lectiu a 1r d’ESO. Aula d’acollida. Aules d’estudi assistit per a l’ESO. Aula d’estudi i classes 
de reforç a batxillerat. Projectes d’innovació: Aprenentatge servei: Joves pel barri; Fem fora la 
fam; Joves lectors, Informàtica per a pares. Pla Educatiu d’Entorn: POA, creació comunitària (en 
col·laboració amb l’EMMCA), Cicerone, servei de mediació escolar. Projecte d’educació emocional. 
Tècnic en integració social. Agenda 21. SEFED (Simulació d’empreses amb finalitats educatives). 
Programa d’orientació Salut i Escola.  AMPA. Activitats esportives escolars i extraescolars. Associació 
esportiva. Control en temps real de l’assistència de l’alumnat i avís immediat a les famílies.
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INSTITUT EUGENI D’ORS
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08052921
Adreça Carrer de Vallparda, 32-42
Telèfon 93 440 52 90
Fax 93 440 52 90
Adreça de pàgina web www.eugenidors.cat
Adreça de correu electrònic ies-eugenidors-lhospitalet@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Per mitjà del treball, la responsabilitat i el diàleg, el nostre projecte educatiu potencia 
al màxim les capacitats dels nois i noies per fer-los créixer com a persones i com 
a ciutadans i ciutadanes. Disposem d’un servei d’orientació i atenció individualitzat 
en els aspectes personal, acadèmic i professional.
L’aplicació de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC) permeten 
millorar el rendiment escolar. A traves del web de l’Institut, l’alumnat accedeix als 
materials d’ensenyament i d’aprenentatge de manera segura, així la família pot estar 
permanentment informada sobre deures, exàmens i totes les activitats que es realitzen.
L’alumnat participa en intercanvis escolars amb altres instituts de la Unió Europea.

EQUIPAMENTS
Totes les aules estan equipades amb pissarres digitals interactives i amb sistemes multimèdia  
i d’Internet, cosa que permet la descàrrega instantània de les activitats que es fan a l’aula de 
manera segura. Dos laboratoris de ciències naturals, física i química. Dos tallers de tecnologia. 
Dues aules d’informàtica. Aula de dibuix. Aula de música. Aula d’idiomes. Pista poliesportiva 
i gimnàs.

SERVEIS
Servei d’informació a les famílies mitjançant missatges SMS. L’AMPA i l’Associació Esportiva 
organitzen activitats extraescolars: esportives, culturals i de reforç de totes les matèries del 
currículum. Servei de biblioteca. Escola de pares i mares: xerrades sobre temes d’interès 
general, tallers i cursos d’informàtica i de llengua catalana. Programa Salut i Escola. Programa 
d’Orientació Acadèmica (POA).
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INSTITUT MARGARIDA XIRGU
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08039069
Adreça Travessera de Collblanc, 56
Telèfon 93 333 94 48
Fax 93 334 13 24
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/ies-margarida-xirgu
Adreça de correu electrònic a8039069@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’INS Margarida Xirgu és un centre públic que imparteix estudis d’ESO i batxillerat. Està 
molt arrelat al barri de Collblanc i a la ciutat, i disposa d’un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de L’Hospitalet. Fa més de trenta anys que formem els nois i noies que 
construeixen la nostra societat actual i futura. Apliquem les noves tecnologies a totes les 
matèries, i desenvolupem un Pla d’impuls a la lectura i un Pla d’impuls a les llengües 
estrangeres. Disposem de diferents eines de comunicació entre el centre i l’alumnat  
i les famílies a través del nostre web i de Facebook. Fomentem la integració social de 
l’alumnat gràcies a la feina coordinada entre la tècnica d’integració social, l’equip de 
psicopedagogues i els tutors i tutores de l’Institut.

EQUIPAMENTS
Ordinadors en xarxa i videoprojectors a totes les aules. Cinc pissarres digital. Quatre aules 
d’informàtica. Quatre laboratoris i dos tallers de tecnologia. Una aula de música. Una aula de 
dibuix. Una aula oberta i dues aules d’acollida. Sala d’actes amb escenari per a representacions 
teatrals. Gimnàs cobert, porxo i pista poliesportiva.

SERVEIS
Informació a les famílies sobre les faltes i retards de l’alumnat a través de SMS, biblioteca amb 
ordinadors en xarxa disponibles per a l’alumnat. L’AMPA ofereix una gran oferta d’activitats 
extraescolars, especialment esportives. També ofereix xerrades i cursos de català i informàtica 
a totes les famílies. Classes de reforç proporcionades pel nostre alumnat de batxillerat.
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LA FLORIDA

INSTITUT PEDRAFORCA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08019319
Adreça Carrer de l’Enginyer Moncunill, 2
Telèfon 93 449 47 14
Fax 93 440 97 54
Adreça de pàgina web www.xtec.es/iespedraforca
Adreça de correu electrònic iespedraforca@xtec.cat
Nivells que imparteix
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Cicles formatius de grau mitjà: Electromecànica de vehicles. Cures auxiliars d’infermeria.
Farmàcia. Perruqueria
Cicles formatius de grau superior: Automoció. Laboratori de diagnòstic clínic. Documentació 
sanitària. Dietètica
Curs d’accés a grau superior

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Institut Pedraforca és un centre d’innovació educativa amb voluntat integradora. 
S’aboca a la millora de la qualitat dels serveis que oferim, amb un esperit de superació 
continuada i de col·laboració amb totes les entitats del nostre municipi per tal de 
contribuir a millorar el centre i l’entorn.

EQUIPAMENTS
Aules-taller. Instal·lacions esportives. Equipaments informàtics.

SERVEIS
Suport psicopedagògic. Orientació laboral (POA). Estudi assistit. Suport als alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge. Activitats lúdiques extraescolars: esports, ball i teatre. Servei de 
mediació escolar. Integradora social.
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SANTA EULÀLIA

ESCOLA AZORÍN
Titular Escola Azorín, SCCL
Codi de centre 08018339
Adreça Carrer de Josep Anselm Clavé, 6-8
Telèfon 93 331 99 97
Fax 93 332 05 46
Adreça de pàgina web www.escolaazorin.com
Adreça de correu electrònic info@escolaazorin.com
Nivells que imparteix 
Primer cicle d’educació infantil (Llar d’infants)
Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Escola cooperativa, concertada i laica. Volem que la nostra acció educativa s’insereixi en 
el marc definit per l’entorn geogràfic, social, lingüístic i cultural de la nostra ciutat i del 
nostre barri. La nostra acció educativa s’orienta cap a la formació integral dels alumnes 
mitjançant el desenvolupament dels valors humans, a fi que arribin a ser persones 
lliures, responsables i solidàries en la transformació d’un món més just. 
El fet que la nostra escola sigui d’una línia ens facilita oferir una educació més 
personalitzada i acollidora.
L’aprenentatge de la llengua anglesa és, per a nosaltres, un objectiu primordial; per 
tant, la impartim a partir de la llar d’infants. També fem servir la llengua anglesa com a 
llengua vehicular en altres matèries, i fem sessions de conversa i escolta (fluïdesa oral  
i comprensió) en grups reduïts.
Els nostres alumnes practiquen la natació, com a esport complementari, des dels 3 anys.
Utilitzem les noves tecnologies des del parvulari (informàtica, Internet, pantalles 
interactives...). Fem sortides culturals i colònies a partir d’educació infantil.

EQUIPAMENTS
Menjador. Sala polivalent (gimnàs, sala d’actes...). Aula d’informàtica. Patis.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia (atenció a dietes especials). Servei d’acollida (matí i tarda). Gabinet 
psicopedagògic. Activitats extraescolars (ball, anglès, esgrima, escacs, tennis de taula...).
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CASAL DELS ÀNGELS
Titular Parròquia Sant Isidre Llaurador
Codi de centre 08018352
Adreça Carrer de Pareto, 37
Telèfon 93 331 45 96
Fax 93 332 13 42
Adreça de pàgina web www.casaldelsangels.org
Adreça de correu electrònic secretaria@casaldelsangels.org
Nivells que imparteix 
Primer cicle d’educació infantil (Llar d’infants)
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Proposem una educació integral que abraça totes les dimensions de l’ésser humà, tot facilitant el 
màxim desenvolupament de les capacitats dels nostres alumnes i el seu creixement equilibrat i 
harmònic amb una sòlida i acurada formació humana, intel·lectual, espiritual i comunitària. 
Un projecte educatiu que ofereix coherència entre fe cristiana, cultura i vida. Que ajuda a créixer 
en valors, fomenta la capacitat de pensar, l’esperit crític, una moral i ètica ben formada, la recerca 
de la veritat, el descobriment i la vivència de la fe, el coneixement d’un mateix, l’autoestima, 
l’ordre i l’autodisciplina, l’esforç, el respecte, la responsabilitat... 
Hi oferim una formació constant dels docents, innovacions metodològiques, coneixement i bon ús de 
les noves tecnologies, anglès des dels dos anys, educació emocional, diversificació en l’organització 
dels grups, grups reduïts, seguiment personalitzat de cada alumne, orientació vocacional 
i professional... Com a escola catòlica, des de la llibertat religiosa i d’ensenyament, presentem un 
estil de persona, de família i de societat fonamentat en la llei de Déu, en el missatge de Jesucrist i 
en la doctrina de l’Església.  Volem “formar homes i dones de futur” capaços de ser feliços 
i contribuir a la millora de la societat.

EQUIPAMENTS
Aules d’informàtica, música, tecnologia i laboratori. Pissarres digitals interactives. Connexió Wi-Fi. 
Ordinador a les aules. Gimnàs. Biblioteca. Capella. Menjadors diferenciats per edats.

SERVEIS 
Plataforma virtual educativa. Menjador amb cuina pròpia i menús elaborats per dietista. 
Acollida matinal. Equip d’Orientació Psicopedagògica. Activitats extraescolars d’anglès.  Escola 
d’estiu en llengua anglesa. Natació. Catequesi de primera comunió, continuada i confirmació.
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CENTRE D’ESTUDIS DOLMEN
Titular CE Dolmen
Codi del centre  08038673
Adreça Carrer de la Riera Blanca, 184
Telèfon  93 331 04 00
Fax 93 298 10 11
Adreça de pàgina web www.cedolmen.com
Adreça de correu electrònic a8038673@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Cicles formatius de grau mitjà: Cures auxiliars d’infermeria.
Cicles formatius de grau superior: Administració i finances. Educació infantil. Laboratori 
clínic i biomèdic.
Formació continuada
Curs específic d’accés als cicles formatius de grau superior
Modalitat de formació professional no presencial en línia
Ensenyament d’idiomes: Tots, segons les necessitats, i adaptats al nou mercat laboral

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Línia metodològica fonamentada en criteris de participació democràtica, en la igualtat, la 
llibertat i l’equitat.
Col·laboració plural i activa d’alumnes, mares, pares i personal del centre.
L’educació per a la conservació del medi ambient, la sostenibilitat i la solidaritat 
impregnen tots els processos acadèmics.
Borsa de treball amb un alt percentatge d’inserció laboral.

SERVEIS
Servei de mediació escolar i familiar. Servei de biblioteconomia i documentació. Servei d’ús 
d’ordinadors i d’accés a Internet fora de l’horari lectiu, per a la recerca d’informació o la 
comunicació amb finalitats educatives. Servei de promoció d’activitats a l’estranger. Accions 
per a la formació, la inserció laboral i experiències diverses a l’estranger. Gabinet d’atenció 
psicopedagògica. Servei de borsa de treball. Plataforma en línia que afavoreix la comunicació  
i la participació de les famílies amb la resta de la comunitat educativa.
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BELLVITGE

CENTRE D’ESTUDIS JOAN XXIII
Titular Fundació Jesuïtes Educació - CE Joan XXIII
Codi de centre 08018871
Adreça Avinguda de la Mare de Déu de Bellvitge, 110
Telèfon 93 335 15 43
Fax 93 335 66 70
Adreça de pàgina web www.joan23.fje.edu
Adreça de correu electrònic secretaria.joan23@fje.edu
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Segon cicle d’educació infantil / Educació primària / Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Cicles formatius de grau mitjà: Gestió administrativa. Sistemes microinformàtics i xarxes. 
Conducció d’activitats fisicoesportives en medi natural. Cures auxiliars d’infermeria.
Cicles formatius de grau superior: Administració i finances. Animació d’activitats físiques  
i esportives. Administració de sistemes informàtics en xarxa. Desenvolupament d’aplicacions 
web. Educació infantil
Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM)
Curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Formem part de Jesuïtes Educació, una xarxa educativa innovadora, compromesa amb 
les persones i la diversitat. Oferim un ensenyament personalitzat, de qualitat i amb 
projecció internacional. Aprofitem les noves tecnologies, presents a totes les etapes, per 
millorar el procés d’ensenyament i aprenentatge.

EQUIPAMENTS
Wi-Fi a tot el centre. Aules equipades amb pissarres digitals interactives i projectors. Aules 
d’informàtica. Laboratori de ràdio. Aula de psicomotricitat, de música i plàstica. Laboratori de 
ciències i química. Taller de tecnologia. Poliesportiu i pistes esportives...

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia i cafeteria. Departament d’Orientació Psicopedagògica a totes les 
etapes. Aula d’estudi. Acollida matinal. Activitats extraescolars. Escola d’anglès i escola de 
música. Escola d’estiu. Plataforma virtual pròpia. Intercanvis internacionals. Borsa de treball. 
Servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral. Departament d’Escola 
Empresa a l’FP. Formació continuada per a les empreses.
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BELLVITGE

PARE ENRIC D’OSSÓ
Titular Fundació Escola Teresiana
Codi de centre 08018315
Adreça Avinguda d’Amèrica, 5-9
Telèfon 93 335 26 62
Fax 93 335 10 99
Adreça de pàgina web www.bellvitge.escolateresiana.com
Adreça de correu electrònic infosecretaria@bellvitge.escolateresiana.com
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Té una identitat cristiana-teresiana que vol educar en valors: interioritat, solidaritat 
i comunitat. Aposta per una educació de qualitat, per l’atenció a la diversitat i la inclusió, 
que educa des de la persona. S’hi fa tutoria personalitzada, adaptació curricular  
i orientació psicopedagògica i acadèmica. L’escola és oberta i compromesa, 
i interactua amb el barri treballant en xarxa.

EQUIPAMENTS
Pistes poliesportives. Saló d’actes. Biblioteques per nivell educatiu. Aules multimèdia. Aules 
amb pissarres interactives. Aula de visual i plàstica. Taller de tecnologia. Laboratoris de 
ciències. Hort escolar.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Orientació psicopedagògica. AMPA. Acollida matinal. Biblioteca 
oberta al barri. Revista Trobada de comunicació de la comunitat educativa. Programa Tots 
Eduquem. Servei de mediació. Casals d’estiu. Activitats extraescolars i de lleure en horari no 
lectiu: escola esportiva (bàsquet, futbol, dansa, escacs, iniciació a l’esport). Escola d’anglès 
amb professors nadius. Tallers d’estudi. Ludoteca.
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BELLVITGE

CENTRE D’ESTUDIS JAUME BALMES
Titular Pedro Felipe Sánchez Arán
Codi de centre 08038867
Adreça Travessia Industrial, 157-161
Telèfon 93 336 56 54
Fax 93 263 12 80
Adreça de pàgina web www.jaumebalmes.com
Adreça de correu electrònic secretaria@jaumebalmes.com
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Segon cicle d’educació infantil i primària / Educació secundària obligatòria (ESO) Batxillerat: 
Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials / Cicles formatius de grau mitjà: 
Perruqueria i cosmètica capil·lar. Estètica i bellesa. Instal·lacions elèctriques  
i automàtiques. Farmàcia i parafarmàcia. Futbol / Cicles formatius de grau superior: 
Sistemes de telecomunicacions i informàtics. Assessoria d’imatge personal i corporativa. 
Màrqueting i publicitat / Programes de formació i inserció (PFI) / Curs d’accés a grau mitjà 
(CAM) i grau superior (CAS) / Formació ocupacional i contínua, modalitat presencial i en línia.

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’escola és privada concertada, laica, cooperativa d’ensenyament i pluralista. Es manifesta 
apolítica, aconfessional i respectuosa amb totes les maneres de pensar. El nostre principal 
objectiu és que l’alumne es trobi a gust al centre i, finalitzada l’etapa postobligatòria, 
continuï a la universitat o al món laboral. HI incorpora una didàctica innovadora, amb 
orientació al treball per competències i amb un ampli suport TIC a les aules. Treballa vers 
el trilingüisme, amb alta càrrega horària en anglès a tots els ensenyaments obligatoris, tot 
preparant professionals del món, capacitats i emocionalment intel·ligents.

EQUIPAMENTS
Més de 30 aules d’informàtica i multimèdia. Aula polivalent d’idiomes. Equipaments TIC. Aula oberta 
de matemàtiques. Pista coberta i dues pistes esportives. Gimnàs. Tallers de formació professional. 
Laboratoris de física i química. Biblioteca. Zona Wi-Fi. Formació en línia Campus Balmes. Taller de 
fusta i tecnologia. Aula de racons.

SERVEIS
Gabinet psicològic. Borsa de treball. Orientació laboral i acadèmica. Ensenyament oficial per 
als exàmens d’anglès de Cambridge (centre adscrit i examinador). Granja i servei de menjador. 
Biblioteca. Servei d’acollida. Activitats extraescolars esportives, d’idiomes i musicals.
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EL GORNAL 

XALOC
Titular Col·legi Xaloc
Codi de centre 08018561
Adreça Carrer de Can Tries, 4-6
Telèfon 93 335 16 00
Fax 93 337 04 50
Adreça de pàgina web www.xaloc.org
Adreça de correu electrònic xaloc@xaloc.org
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Educació primària. Educació secundaria obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials i batxillerat internacional.
Cicles formatius de grau mitjà: Instal·lació i manteniment electromecànic. Instal·lacions 
elèctriques i automàtiques
Cicles formatius de grau superior: Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. 
Eficiència energètica i energia solar. Automatització i robòtica industrial. Mecatrònica 
industrial
Curs d’accés a grau superior (CAS)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Xaloc és una institució educativa i de formació professional amb cinquanta anys d’experiència. 
Hi oferim una educació completa en un clima de llibertat i responsabilitat personals. Procurem 
educar persones íntegres, amb un sentit cristià de la vida, que desenvolupin totes les seves 
capacitats personals i intel·lectuals per tal d’assolir els propis objectius i posar-los al servei 
de la societat. Seguint un model d’educació diferenciada, posem l’accent en l’adquisició 
d’hàbits, el domini oral i escrit de les llengües pròpies i de l’anglès, i la integració de les noves 
tecnologies. Xaloc és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya en tots els nivells 
d’ensenyament reglat que hi ofereix. El centre d’educació infantil Avantis està adscrit a Xaloc.

EQUIPAMENTS
Biblioteca. Pissarres digitals i interactives. Aules digitals i de robòtica. Laboratoris. Tallers. Aula 
d’art. Sala d’actes. Poliesportiu. Camp de futbol.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Assistència sanitària. Tutoria. Atenció psicopedagògica. Acollida 
matinal. Activitats complementàries. Activitats extraescolars.



B
ZONA

93
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PINEDA
Titular Col·legi Pineda
Codi de centre 08018901
Adreça Carrer dels Joncs, 1
Telèfon 93 263 79 90
Fax 93 335 54 53
Adreça de pàgina web www.pineda.es
Adreça de correu electrònic info@pineda.es
Nivells que imparteix 
Educació primària
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Pineda és un centre concertat per la Generalitat de Catalunya que ofereix una educació 
de qualitat centrada en la llibertat i la responsabilitat personals i fonamentada en un 
sentit cristià de la vida. El nostre projecte, que es duu a terme seguint el model d’educació 
diferenciada, procura el desenvolupament integral i personal de cada alumne, i també 
l’adquisició de l’interès per servir a la societat i un alt grau de responsabilitat personal en 
els deures ciutadans propis. Es dóna especial rellevància a la motivació per l’aprenentatge, 
l’alt rendiment intel·lectual, el domini dels idiomes i l’habilitat en la utilització de les noves 
tecnologies. El centre d’educació infantil Avantis està adscrit a Pineda.

EQUIPAMENTS
Aules d’informàtica i multimèdia. Pissarres digitals interactives. Pistes esportives. Laboratoris 
de física i química. Aula d’art. Aula de música. Aula de psicomotricitat. Biblioteca.

SERVEIS
Departament psicopedagògic. Menjador amb cuina pròpia. Permanències. Assistència mèdica 
per accident escolar. Revisions mèdiques i optomètriques. Activitat de piscina. Activitats 
extraescolars (coral, estudi dirigit i esport). Summer camp.
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AVANTIS
Titular Centre d’educació infantil Avantis
Codi de centre 08063485
Adreça Carrer de Can Tries, 8
Telèfon 93 335 50 00
Fax 93 335 54 53
Adreça de pàgina web www.avantis.edu.es
Adreça de correu electrònic info@avantis.edu.es
Nivells que imparteix Primer cicle i segon cicle d’educació infantil

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
Avantis és un centre d’educació infantil que ofereix una educació integral centrada 
en el tracte personal. En el nostre centre, la relació entre els pares i les educadores 
constitueix un aspecte fonamental, i es dóna especial rellevància a l’Escola de pares. 
Amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les potencialitats de cada nen i nena, 
plantegem un mètode educatiu mitjançant les intel·ligències múltiples, l’estimulació 
primerenca i la pedagogia científica de Maria Montessori, entre d’altres, juntament amb 
l’ensenyament trilingüe. Avantis té la seva continuïtat en els col·legis Pineda i Xaloc.

EQUIPAMENTS
Hort. Atelier. Pati amb tallers de joc (xarranques, dòmino gegant, bàsquet, futbol…). Aula de 
racons. Aula de psicomotricitat. Aula de música. Ordinador a les aules. Menjador amb cuina 
pròpia.

SERVEIS
Horari de 7.30 a 19 hores. Departament psicopedagògic. Transport escolar. Permanències. 
Activitat de piscina. Activitats extraescolars (robòtica, Mugendo i escola de música). Diversestiu. 
Assistència mèdica per accident escolar. Revisions mèdiques i optomètriques. Summer camp.
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COL·LEGI TECLA SALA
Titular Fundació Escoles Parroquials
Codi de centre 08019058
Adreça Carrer de Tecla Sala, 18
Telèfon 93 337 35 66
Fax 93 261 29 38
Adreça de pàgina web www.teclasala.cat
Adreça de correu electrònic teclasala@teclasala.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una escola oberta a tothom. Ofereix una educació integral des d’un punt de vista 
cristià. Té com a valor fonamental la convivència, i com a primers objectius, la formació 
i la integració en la realitat cultural catalana. Fa possible la continuïtat des de P3 fins 
a l’entrada a la universitat o als cicles formatius de grau mitjà o superior. Ofereix un 
ventall d’activitats complementàries i extraescolars pensades per completar la formació 
de l’alumnat.

EQUIPAMENTS
Aula de tecnologia. Aules multimèdia. Aula de música. Laboratoris. Gimnasos. Biblioteca.

SERVEIS
Menjadors amb cuina pròpia. Acollida matinal. Casal d’estiu. Assegurança. Departament 
psicopedagògic. Logopèdia. Escola de música i dansa.
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ALPES
Titular Dolores García Tenorio
Codi de centre 08018303
Adreça Carrer de la Riera de la Creu, 85
Telèfon 93 337 83 40
Fax 93 337 83 40
Adreça de pàgina web https://sites.google.com/a/xtec.cat/col-legi-alpes-l-h/
Adreça de correu electrònic a8018303@xtec.cat  -  alpes85r@hotmail.com
Nivells que imparteix 
Primer cicle d’educació infantil
Segon cicle d’educació infantil i primària 
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El nostre projecte educatiu ens defineix com a escola democràtica: promou els valors 
democràtics i participatius en les activitats docents, culturals i socials, i transmet els 
valors bàsics de la nostra societat plural.
És una escola integradora: acull tots els alumnes sense discriminació i els integra en la 
comunitat educativa i en la societat catalana.
És una escola concertada: en tot moment vetlla per mantenir un nivell de qualitat, d’acord 
amb les exigències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

EQUIPAMENTS
Biblioteca. Laboratori. Aula de tecnologia. Aula d’informàtica. Aula d’audiovisuals. Aules de 
desdoblament.

SERVEIS
Menjador. Suport pedagògic. Servei d’acollida matí i tarda. Activitats extraescolars.
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SANFELIU

SANFELIU
Titular Jordi Campodarbe Palau
Codi de centre 08018455
Adreça Carrer de Cornellà, 4
Telèfons 93 33778 89 i 93 260 06 94
Fax 93 260 06 94
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8018455@xtec.cat
Nivells que imparteix Segon cicle d’educació infantil i primària

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola és activa i participativa, centrada en l’alumnat. Desenvolupa un 
ensenyament integral fonamentat en el respecte, la comprensió i el coneixement de 
les diferències individuals. El català és la nostra llengua d’aprenentatge, vehicular i de 
coneixement de la cultura pròpia. Entenem l’educació com un servei als altres i al barri.
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ESCOLA CANIGÓ
Titular Escola Canigó Societat Cooperativa
Codi de centre 08018406
Adreça Carrer de Mossèn Lluís Pañella, 5
Telèfon 93 338 98 39
Fax 93 337 07 25
Adreça de pàgina web www.escolacanigo.cat
Adreça de correu electrònic a8018406@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Els nens i les nenes són els protagonistes de la seva educació i, per tant, partim de 
les seves experiències i dels seus interessos (sobretot, amb els més petits). Procurem 
afavorir el desenvolupament de l’esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió,  
i la voluntat col·lectiva de transformació de la realitat social. Optem per una formació 
en català, fomentem les tradicions que ens són pròpies i la participació en les festes 
populars catalanes. L’escola es marca com a objectius formar integralment els nens 
i les nenes i fomentar hàbits de respecte i tolerància en la convivència, hàbits de 
responsabilitat i de participació en el treball.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica. Laboratori. Aula de tallers. Biblioteca. Ordinadors i pissarres digitals a 
totes les aules. Activitats d’educació física, a l’educació secundària, al Poliesportiu Municipal 
del Centre. 

SERVEIS
Menjador i cuina pròpia. Acollida. Activitats extraescolars: bàsquet, teatre, natació, guitarra, 
escacs, psicomotricitat i anglès (mètode Kid&Us).
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ESCOLA SANTA MARTA
Titular Institución Escolar Tecoad, SL
Codi de centre 08036950
Adreça Carrer de la Casa Nova, 17
Telèfon 93 337 34 69
Fax 
Adreça de pàgina web www.escolasantamarta.org
Adreça de correu electrònic a8036950@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Dedicada a l’ensenyament des de l’any 1968. Entenem l’educació com un procés integral 
que abraça els diferents aspectes que integren la personalitat dels nens: el seu propi 
coneixement, l’autoestima i l’esperit crític. Considerem que l’aprenentatge ha de ser 
actiu, responsable, competent, crític i integral. Respectem les creences de cada persona 
sense discriminacions i assumim una postura de no-adoctrinament, 
de no-proselitisme i d’absència de sectarisme. Proporcionem una adequada 
competència lingüística en català, castellà i anglès.

EQUIPAMENTS
Laboratori. Biblioteca. Sala d’usos múltiples/gimnàs/menjador. Aula taller. Aula d’informàtica. 
Aules de reforç. Pista del Casino.

SERVEIS
Acolliment i adaptació dels alumnes (educació infantil P3). Acollida matinal. Permanències. 
Assegurança mèdica. Orientació psicopedagògica amb la col·laboració de l’EAP. Informàtica. 
Reforç. Estudi guiat. Convivències i colònies des de P3 fins a 6è. Implicació de l’equip docent 
en el funcionament del menjador. Festival de final de curs. Activitats extraescolars i de lleure 
en horari no lectiu (AMPA). Casal d’estiu.
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CENTRE D’ESTUDIS MIQUEL SERVET
Titular Eduformsan Hospitalet, SL
Codi de centre 08031988
Adreça Carrer de Rodés, 6, baixos
Telèfon 93 337 80 99
Adreça de pàgina web www.cemiquelservet.com
Adreça de correu electrònic miquelservet@cemiquelservet.com
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Cicles formatius de grau mitjà: Cures auxiliars d’infermeria. Farmàcia i parafarmàcia. 
Cicles formatius de grau superior: Documentació i administració sanitàries. 
Cicles formatius oficials no presencials (on-line): CFGM en cures auxiliars d’infermeria. 
CFGM en farmàcia i parafarmàcia. CFGS en documentació i administració sanitàries. 
Servei d’assessorament i reconeixement professional de les epecialitats que impartim als 
cicles (GM cures, GM farmàcia i GS de documentació). 
Aula d’adults: Curs de preparació per a la prova d’accés a CFGS (totes les famílies 
professionals). 
Graduat d’ESO d’adults.

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Aquest centre és pioner en la preparació i la inserció laboral d’alumnes de formació 
professional de la branca de sanitat. Tenim una experiència de 40 anys preparant 
professionals sanitaris. Una elevada proporció d’alumnes del nostre centre acaben 
accedint a la universitat.

EQUIPAMENTS
Aules taller d’infermeria i de farmàcia. Escola 3.0: aula d’informàtica (un ordinador per 
alumne). Pissarres digitals a totes les aules amb projector multimèdia. Plataforma virtual 
d’aprenentatge Moodle. Biblioteca.

SERVEIS
Borsa de treball. Atenció personalitzada. Assessorament i reconeixement professional. 
Orientació psicopedagògica. Formació continuada per a professionals sanitaris.
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ESCOLA UTMAR
Titular Escola UTMAR
Codi de centre 08018972
Adreça Carrer de la Mina, 24
Telèfons 93 437 09 86 i 93 371 66 80
Fax 93 371 60 58
Adreça de pàgina web www.utmar.cat
Adreça de correu electrònic escola@utmar.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària. Carrer de la Mina, 24. L’Hospitalet
Segon cicle d’educació infantil i primària i educació secundaria obligatòria (ESO). Carrer del 
Molí, 48. Esplugues
Primer cicle d’educació infantil. Llar d’infants UTMAR 1. Carrer de la Menta, 20. Esplugues
Primer cicle d’educació infantil. Llar d’infants UTMAR 2. Carrer del Molí, 48 - plaça de 
Macael. Esplugues

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Escola Utmar és un centre seglar, amb un model d’escola d’interès social per 
a tothom fonamentat en la participació de les famílies, on apostem per l’ús de les noves 
tecnologies i on l’aprenentatge de les llengües estrangeres i l’educació en valors són 
els distintius del nostre projecte educatiu. Una escola moderna, de la màxima qualitat 
i decidida a fer front als reptes de la societat actual, del present i del futur.
Una experiència de més de 45 anys ens avala.

EQUIPAMENTS
Escola 3.0: pissarres digitals interactives, projectors i ordinadors a totes les aules. Racons 
informàtics a les aules d’infantil. Aula multimèdia d’informàtica i d’idiomes. Gimnàs. Ús de 
camp de futbol de gespa artificial. Aules climatitzades.

SERVEIS
Club de migdia (menjador escolar). Acolliment matinal. Gabinet psicopedagògic i logopèdia. 
Activitats extraescolars: esports, llengües estrangeres (anglès), escola de dansa UTMAR 
Dance. Campus d’estiu.
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CENTRE CONCERTAT ALEGRE
Titular Centre concertat Alegre
Codi de centre 08018340
Adreça Carrer d’Andorra, 23-25
Telèfon 93 437 6745
Fax 93 438 40 48
Adreça de pàgina web www.ccalegre.com
Adreça de correu electrònic a8018340@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Primer cicle d’educació infantil (Llar d’infants)
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Escola de llarga tradició educativa a la ciutat on treballem per formar persones dins d’un 
espai enriquidor en coneixements i valors positius, partint del diàleg com a base per a 
la convivència. Desenvolupem un ensenyament integral i actiu que fomenta la capacitat 
d’observació, anàlisi, investigació i crítica, i eduquem en la llibertat, la solidaritat, la 
convivència democràtica, la responsabilitat i el respecte als altres.
Som pioners a la zona en el desenvolupament del Pla d’impuls a les llengües estrangeres, 
fent ús de l’anglès com a llengua vehicular en diferents activitats i àrees curriculars. 
També iniciem a primària l’aprenentatge de la llengua francesa, i l’aprofundim a l’ESO.

EQUIPAMENTS
La nostra escola, ubicada en un edifici independent, disposa d’espais grans i diferenciats per 
desenvolupar el nostre projecte educatiu. Laboratori. Taller de tecnologia. Taller de visual 
i plàstica. Biblioteca. Gran sala polivalent de racons i joc simbòlic. Gimnàs. Pati. Mitjans 
multimèdia d’última generació, pissarres digitals i tauletes electròniques que complementen 
les dues aules d’informàtica. 

SERVEIS
Acollida matinal, gratuïta fins a 1r de primària. Menjador escolar. Gabinet psicopedagògic  
i logopèdia. Natació. Robòtica. Activitats extraescolars. Atenció personalitzada a l’alumnat. Pla 
Educatiu d’Entorn. Participació en concursos educatius i tota mena d’activitats solidàries. Programa 
d’orientació acadèmica a 3r i 4t d’ESO. Servei de mediació escolar. Programa Salut i Escola. 
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ESCOLA LOPE DE VEGA
Titular Arimosa, SL
Codi de centre 08018273
Adreça Carrer de Floridablanca, 7-9
Telèfon 93 438 53 27
Fax 93 428 53 27
Adreça de pàgina web col-lopedevega.cat
Adreça de correu electrònic col-lopedevega@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Escola Lope de Vega es distingeix per la ferma convicció que els infants desenvolupen 
les seves capacitats de forma integral a partir de dos valors fonamentals: com a alumne, 
l’hàbit de treball; com a persona, el respecte.
A més, sempre hem cregut en la importància dels idiomes. Actualment estem 
desenvolupant un pla d’impuls de l’anglès des d’àrees lingüístiques i no lingüístiques.
Treballem amb il·lusió, inquietud i desig de millora constant. Creiem que l’educació 
dels nostres alumnes es construeix a partir del tracte personal i individual, i del treball 
col·laboratiu de les famílies. De tot plegat, ens en sentim molt orgullosos.

EQUIPAMENTS
Dues aules d’informàtica. Laboratori. Taller. Pati. Aules multimèdia. Wi-Fi. Hort escolar. 
Utilització del Complex Esportiu L’Hospitalet Nord. Biblioteca.

SERVEIS 
Menjador. Aula d’acollida. Servei  psicopedagògic i logopèdic. Informació d’assistència i altres 
comunicacions a les famílies per mitjà dels SMS. Tallers d’anglès i francès. Pla d’impuls a 
l’anglès. Estudi assistit. Hores d’atenció a l’alumnat. Acollida matinal. Escola de pares. 
Natació. Colònies. Activitats extraescolars: futbol, ball modern. Estudi del desenvolupament 
cognitiu de l’alumnat.
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SANT JOSEP OBRER
Titular Amelia Vivar
Codi de centre 08018601
Adreça Carrer de Covadonga, s/n
Telèfon 93 438 17 45
Fax 93 437 76 25
Adreça de pàgina web www.stjosep.org
Adreça de correu electrònic a8018601@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials
Cicles formatius de grau mitjà: Gestió administrativa

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Som una escola cristiana catòlica. Oferim una educació basada en els valors evangèlics 
que ajuden els alumnes a construir-se com a persones responsables i lliures, a donar 
sentit a la seva vida i a implicar-se en la construcció d’un món més just i solidari.
Fomentem la participació i l’aprenentatge actiu incorporant-hi les innovacions 
tecnològiques i metodològiques. Afavorim la cultura de l’esforç, el treball ben fet 
i l’autosuperació. Fem un seguiment personalitzat per poder orientar personalment 
i acadèmicament cada alumne/na i facilitar el desenvolupament de les seves capacitats.
Comptem amb un equip de professionals estable, experimentat i motivat que facilita als 
alumnes l’accés a una educació coherent i qualificada.
Eduquem en l’amor a la pròpia cultura i en el respecte a les cultures d’altres pobles.

EQUIPAMENTS
Aula de psicomotricitat, de música, de dibuix i d’audiovisuals. Taller de tecnologia. Tres aules 
d’informàtica. Dos laboratoris de ciències (biologia, i física i química). Sala d’actes. Aula magna. 
Aules amb pissarres digitals interactives. Connexió Wi-Fi a tot el centre. Pista poliesportiva 
coberta. Piscina climatitzada. Gimnàs amb aparells. Dos patis grans i dos de petits. Jardí ampli.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Acollida matinal. Gabinet psicopedagògic. Programa Família-Escola Acció 
Compartida. Assegurances. Borsa de treball. Escola de bàsquet. Casal d’estiu. Activitats extraescolars.
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CENTRE EDUCATIU FAX
Titular Centro Educativo Fax, SL
Codi de centre 08018467
Adreça Avinguda de Can Serra, 105 (infantil i primària)
 Carrer de les Amapolas, 48-50 (ESO)
Telèfons 93 438 61 04 i 93 438 20 78
Fax 93 438 61 04
Adreça de pàgina web www.cefax.org
Adreça de correu electrònic esc-cefax@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Centre concertat, amb més de 50 anys d’experiència, on es combinen mètodes 
pedagògics tradicionals amb els últims avenços tecnològics (ordinadors 1x1, robòtica, 
iPads, pissarra digital, plataforma digital) i metodològics (educació emocional, AICLE, 
projectes d’aprenentatge i servei, segon idioma estranger a l’ESO...). L’alumne i el 
seu aprenentatge esdevenen el centre de la tasca de l’equip de mestres i professors. 
Comptem amb un professorat estable, ben preparat i amb llarga experiència pedagògica.

EQUIPAMENTS
Infantil i primària: Aula de psicomotricitat i música. Aula d’ordinadors iPads. Wi-Fi, ordinador  
i pissarra digital a totes les aules. Educació física i natació al Poliesportiu Municipal les Planes.
ESO: Wi-Fi, ordinador i pissarra digital a totes les aules. Laboratori de ciències. Aula de 
tecnologia. Biblioteca. Educació Física al Poliesportiu Municipal les Planes.

SERVEIS
Acollida matinal (infantil i primària). Servei de menjador. Gabinet psicopedagògic. Revisions 
mèdiques i optometries. Natació des de P3 fins a 3r de primària. Equips de futbol. Grup teatral. 
Colònies a Primària. Activitats extraescolars: teatre, anglès (Kids&Us), guitarra, escacs i 
tennis de taula. Casal d’estiu.
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ESCOLA MONTESSORI
Titular Escuela Montessori, SL
Codi de centre 08018807
Adreça Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 43
Telèfon 93 449 67 45
Fax 93 448 50 19
Adreça de pàgina web www.montessori.cat
Adreça de correu electrònic escmontessori@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una escola privada concertada. L’idioma d’ús comú a l’escola és el català.
L’escola es defineix confessionalment cristiana; als alumnes se’ls ensenyarà religió 
catòlica, llevat dels que professen una altra creença, la qual serà respectada.
Es considera indispensable la col·laboració de les famílies amb l’escola.

EQUIPAMENTS 
Biblioteca. Aula d’informàtica. Laboratori. Taller de tecnologia. Aula de música i psicomotricitat. 
Patis.

SERVEIS
Menjador. Biblioteca. Activitats extraescolars. Casal d’estiu.
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ESCOLA SANT JAUME DE LA FEP
Titular Fundació d’Escoles Parroquials
Codi de centre 0819009
Adreça Carrer de Santiago Apòstol, 24 i 38
Telèfon 93 449 71 96
Fax 93 333 55 36
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/esc-santjaume
Adreça de correu electrònic esc-santjaume@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)
Batxillerat: Ciències i tecnologia. Humanitats i ciències socials

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Escola privada concertada de caràcter confessional.
Oferim una proposta educativa des del parvulari fins a la universitat que promou 
l’educació integral dels alumnes, d’acord amb una concepció cristiana de l’home, de 
la vida i del món, i que hi inclou: activitats complementàries, programes d’innovació 
educativa (INTEGRA-TIC, programa 1x1, escola inclusiva), PILE (Pla d’Impuls a les 
Llengües Estrangeres), colònies escolars, convivències i sortides; intercanvis lingüístics; 
festes i tradicions culturals; educació per a la salut; competència social i acció tutorial; 
acollida i integració, i aprenetatge-servei. Projecte EntusiasMAT (intel·ligències múltiples 
a l’àrea de matemàtiques).

EQUIPAMENTS
Dues aules d’informàtica. Pissarres digitals a totes les aules. Sala esportiva. Dos laboratoris. 
Dues aules de tecnologia. Biblioteca escolar. Dues aules de plàstica. Aula de música.

SERVEIS
Servei d’orientació psicopedagògica. Programa d’activitats extraescolars (activitats esportives, 
taller de música i dansa, anglès extraescolar...). Menjador escolar. Casal d’estiu. Acollida 
matinal. Biblioteca escolar. Programa Família i Escola: acció compartida.
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ACADÈMIA CULTURA
Titular Acadèmia Cultura
Codi de centre 08018583
Adreça Carrer del Doctor Martí i Julià, 151
Telèfon 93 431 30 39
Fax 93 511 85 14
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/acad-cultura
Adreça de correu electrònic a8018583@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
La nostra escola és petita, molt arrelada al barri, amb molta tradició pedagògica i molt 
atenta a les innovacions i a les TIC. Mantenim la inspiració cristiana, però, al mateix 
temps, som molt respectuosos amb les altres confessions: som integradors. Entre els 
nostres antics alumnes hi ha grans figures de la vida pública i empresarial.

EQUIPAMENTS 
Biblioteca. Sala de projecció. Laboratori. Informàtica.

SERVEIS
Menjador. Atenció psicològica. Acollida. Activitats extraescolars.



ZONA
E2

109

LA FLORIDA

CENTRE EDUCATIU BALAGUER
Titular Centre Educatiu Balaguer, SL
Codi de centre 08018777
Adreça Avinguda del Nord, 8
Telèfon 93 333 41 16
Fax 93 333 40 91
Adreça de pàgina web www.escolabalaguer.com
Adreça de correu electrònic jbalagu2@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Llar d’infants (0-3 anys)
Educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Escola concertada d’iniciativa social, amb un marc educatiu agradable però exigent 
alhora. Potenciació de l’aprenentatge actiu i cooperatiu, noves tecnologies, ús de les 
TIC. Llengua anglesa des dels 3 anys. El nostre objectiu és aconseguir que cada alumne 
arribi a millorar tant com sigui capaç, des del punt de vista intel·lectual com humà, i que 
al final de la seva escolarització pugui, si així ho vol, seguir estudis superiors o accedir al 
món del treball amb la preparació suficient.

EQUIPAMENTS
Aula informàtica. Aula mòbil de portàtils. TIC a les aules. Dos patis. Camp de futbol.

SERVEIS
Menjador. Equip d’atenció psicopedagògica. Logopèdia. Acollida. Casal d’estiu. Convivències. 
Programes innovadors. Intercanvi lingüístic (amb Polònia). Medibaby: servei de pediatria on 
line. Escola d’idiomes (anglès). Escola de dansa i ball (fit kids, breakdance...). Escola de pares. 
Escola d’esports (natació, futbol sala...). Agenda 21.
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SAN JAIME
Titular Zurbarán, SCCL
Codi de centre 08019150
Adreça Avinguda de Miraflores, 71
Telèfon 93 440 79 29
Fax 93 440 79 29
Adreça de pàgina web www.col-legisanjaime.blogspot.com
Adreça de correu electrònic a8019150@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Adscrit a un centre de secundària (Centre d’Estudis Jaume Balmes)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El nostre centre és privat concertat des de l’any 1971, format per una cooperativa de 
mestres des de l’any 1988. Fonamentem el procés educatiu en una educació integral, 
i, per mitjà del treball, descobrim les aptituds de cada alumne i l’ajudem a desenvolupar 
totes les capacitats personals i a respectar les dels altres. Fomentem l’autoestima 
i realcem l’aspecte formatiu de la persona. La nostra acció tutorial és la comunicació 
amb les famílies, que és una de les nostres prioritats, ja que som coneixedors de 
la importància d’aquesta relació. Apostem per l’aprentatge de la llengua anglesa, 
introduïnt-la a P-3 i reforçant-la al llarg de la primària des d’altres àrees.

EQUIPAMENTS 
Aula de pissarra digital interactiva. Biblioteca amb pissarra digital interactiva. Sala d’ordinadors. 
Sala de psicomotricitat. Pissares digitals a totes les aules de parvulari i primària. Wi-Fi.

SERVEIS
Logopèdia. Menjador. Servei d’acollida. Esplai d’estiu. Sortides pedagògiques. Colònies escolars. 
Festes i tradicions culturals. Activitats extraescolars (natació, anglès, reforç...). 
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COL·LEGI SANT GERVASI
Titular Academia San Gervasio, SL
Codi de centre 08018391
Adreça Carrer de les Bòbiles, 37
Telèfon 93 449 17 77
Fax 93 551 33 42
Adreça de pàgina web www.sgervasi.com
Adreça de correu electrònic info@sgervasi.com 
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El Col·legi Sant Gervasi és un centre d’ensenyament privat concertat, fundat l’any 1957. 
Sorgeix amb el desig i una gran il·lusió de crear una escola fonamentada en l’atenció 
individualitzada a cadascun dels nostres nens i nenes. La relació familia-escola és 
bàsica. Els dos ambients en els quals es desenvolupa el nen (escola i família) han de ser 
coherents. La implicació de les famílies en tot aquest treball esdevé la clau per arribar a 
objectius comuns. L’educació en valors és una eina de treball imprescindible.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica. Aula de psicomotricitat. Pati exclusiu infantil. Aula de suport. Aula 
d’audiovisuals. Intranet. Wi-Fi.

SERVEIS
Atenció psicopedagògica. Logopèdia. Taller d’estudi. Menjador. Acollida matinal. Casal d’estiu. 
Activitats extraescolars. Preparació per als exàmens oficials Cambridge.
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COL·LEGI LA FLORIDA
Titular  Mariana Marín Abellán
Codi de centre  08018376 
Adreça  Carrer de les Bòbiles, 68
Telèfons  93 440 46 90 i 93 448 43 79
Faxs  93 440 46 90 i 93 448 43 79
Adreça de pàgina web  www.xtec.cat/centres/a8018376
Adreça de correu electrònic  a8018376@xtec.cat
Nivells que imparteix 
Segon cicle d’educació infantil i primària
Educació secundària obligatòria (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El Col·legi la Florida és un centre concertat que funciona com a cooperativa 
d’ensenyants. Fa més de quaranta anys que fem una tasca educativa i social de primer 
ordre als barris de la Florida i la Torrassa. Distribuïm els nostres alumnes en tres 
edificis diferenciats i separats: un per a l’educació infantil, un altre per a la primària i un 
tercer per a l’ESO.

EQUIPAMENTS
Patis exteriors. Biblioteca. Laboratori. Sala d’audiovisuals. Sala d’informàtica.

SERVEIS
Menjador. Natació. Atenció psicopedagògica. Esplai d’estiu. Classes de reforç. Tallers.Idiomes.
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ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ESTEL - CAN BORI
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08044223
Adreça Carrer de Bellavista, 32
Telèfon 93 261 21 64
Fax 93 261 21 64
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8044223@xtec.cat
Nivell que imparteix Alumnat de 3 a 20 anys

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’EEE l’Estel - Can Bori és l’únic centre públic d’educació especial de la ciutat de 
L’Hospitalet. Hi atenem a 120 alumnes de 3 a 20 anys que presenten necessitats 
educatives especials. En matèria pedagògica i organitzativa, ens agrupem en tres etapes 
educatives: infantil, primària i secundària adaptades. Especialistes d’Educació Física i 
Música.

EQUIPAMENTS
Ludoteca. Sala d’informàtica. Pistes esportives i gimnàs. Sala d’audiovisuals. Biblioteca. Sala 
de fisioteràpia. Sala multisensorial. Tallers polivalents. Cuina i menjadors. Dos patis amb 
sorral i zona lúdica.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Transport. Activitats extraescolars. Piscina. Assessorament. 
Equip d’assessorament pedagògic. Centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ). ONCE. 
Fisioteràpia. Logopèdia.

Aquest centre és seu de l’Escola Municipal  de Música - Centre de les Arts.
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ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ESCORÇA
Titular Aspanidse
Codi de centre 08053649
Adreça Carrer de l’Aprestadora, 17-21, local 11
Telèfon 93 421 25 26
Fax 
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8053649@xtec.cat
Nivell que imparteix Educació especial

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una escola concertada amb el Departament d’Ensenyament. S’adreça a una 
població escolar amb discapacitats i pluridiscapacitats (tots els nivells). Ofereix atenció 
educativa especialitzada a nens i nenes amb necessitats educatives especials. Orienta 
i assessora les famílies perquè adquireixin tècniques i conductes que afavoreixin el 
desenvolupament evolutiu i el benestar dels seus fills i filles. Nombre d’alumnes no 
superior a 25 persones.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica, amb material adaptat per a persones plurisdiscapacitades. Aula 
multisensorial per a l’estimulació global de persones plurisdiscapacitades.

SERVEIS
Menjador amb cuina pròpia. Sortides a piscina. Activitats compartides amb escoles del barri. 
Excursions per la ciutat i per Barcelona. Servei de logopèdia.
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SANTA EULÀLIA

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS CATALÒNIA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08057874
Adreça Carrer Transversal, 2 (tocant al carrer de l’Alhambra)
Telèfon 93 422 82 60
Fax 93 422 82 60
Adreça de pàgina web http://agora.xtec.cat/cfasantaeulalia/moodle/
Adreça de correu electrònic cfacatalonia@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Llengua catalana: Nivell I (A1), Nivell (A2) i Nivell III (B1)
Llengua castellana: Nivell I (A1), Nivell II (A2)
Llengua anglesa: Nivell I (A1), Nivell (A2) i Nivell III (B1)
Informàtica: COMPETIC I, II i III
Formació instrumental 
Graduat de secundària (GES)
Mòduls C (PQPI)
Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM)
Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
Preparació per a la prova d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El Centre de Formació d’Adults Catalònia és un centre públic que depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Té finalitats educativa, formativa  
i cultural, i s’adreça als ciutadans i ciutadanes del barri de Santa Eulàlia i dels altres 
barris propers de les ciutats de L’Hospitalet i Barcelona que necessiten recuperar, 
ampliar o millorar la seva formació bàsica. La nostra oferta formativa és gratuïta.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica. Biblioteca. Campus virtual. Internet. Nou edifici.

SERVEIS
Activitats cíviques i culturals. Assessorament i tutorització dels estudis postobligatoris. 
Acolliment lingüístic i autoformació en llengua catalana. Matriculació en línia de les proves 
lliures i d’accés. Campus virtual.
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BELLVITGE

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS DE BELLVITGE
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08057953
Adreça Carrer de l’Ermita, 40, 1a planta
Telèfon 93 336 54 58
Fax 93 263 40 89
Adreça de pàgina web http://www.xtec.cat/cfabellvitge/index.htm
Adreça de correu electrònic a8057953@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Formació instrumental dels nivells II i III 
Català A1, A2 i B1 
Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà 
Informàtica inicial 
Competic inicial I, II i III (fins a l’ACTIC avançat)
Anglès, nivells I, II i III

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una escola pública dedicada a la formació de persones de més de 16 anys, 
anomenades adultes per diferenciar l’ensenyament obligatori del que no ho és (tenim 
alumnes de més de 70 anys). El nostre alumnat és canviant i divers en edat i interessos, 
i aquesta circumstància sovint ens obliga a canviar l’oferta educativa en funció de la 
demanda.

EQUIPAMENTS 
Tres aules d’ensenyaments curriculars. Dues aules d’informàtica. Laboratori (sala polivalent). 
Biblioteca. Ascensor. Sortida d’emergència.

SERVEIS
Acolliment i atenció personalitzada a l’alumne. WI-FI. Activitats dins del centre i sortides 
extraescolars. Viatge de fi de curs.
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CAN SERRA

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS CAN SERRA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08057965
Adreça Carrer d’Andorra, 12-14
Telèfon 93 438 40 61
Fax 93 438 40 61
Adreça de pàgina web http://canserraescolaadults.blogspot.com.es/
Adreça de correu electrònic cfacanserra@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Títol de graduat en educació secundària (GES)
Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau superior (matí, tarda i vespre)
Preparació per a la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys (matí)
Optatives de totes les proves d’accés (geografia, psicologia, biologia, química, història 
contemporània)
Llengua catalana acolliment (A1) i bàsic (A2)
Llengua castellana acolliment (A1)
Llengua anglesa A1, A2 i A3 (permet accés a les escoles d’idiomes)
Formació instrumental (nivells II i III)
Informàtica: COMPETIC INICIAL, I, II i III (matí, tarda i vespre) 

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE 
Aquest centre té una àmplia oferta formativa en horari de matí, tarda i vespre. Està ben 
comunicat amb metro (L5 i L1) i amb autobús (LH1). Té una biblioteca especialitzada en 
lectura fàcil, oberta al barri. .
En aquest centre es fan les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat en educació 
secundària. Centre col·laborador de l’ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies 
de la Informació i Comunicació).

EQUIPAMENTS
Totes les aules disposen d’ordinadors amb projector i pantalla. Aula d’informàtica. Aula d’estudi 
equipada amb ordinadors. Biblioteca. Aula virtual per poder treballar amb internet des de casa.

SERVEIS
Connexió a internet a tot el centre. Biblioteca. Tallers de pràctica oral del català oberts al barri 
(Xerrem). Servei d’orientació i atenció personalitzada de l’alumnat.
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SANFELIU

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS SANFELIU
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08062110
Adreça Carrer de l’Estronci, 24-26
Telèfon 93 337 71 49
Fax 93 337 71 49
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8062110@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Català. Anglès. Castellà. Informàtica
Formació instrumental dels nivells I, II i III
Preparació per a la prova de cicles formatius de grau mitjà
Competències de la informació a nivell d’usuari I i II
Títol de graduat en educació secundària (ESO)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
És una escola d’adultes on s’imparteixen tot un seguit de cursos i nivells per a tothom 
que vulgui continuar la seva formació. S’hi poden matricular les persones més grans 
de 18 anys. En el cas de les proves de cicles formatius de grau mitjà i de persones 
nouvingudes, les persones que es vulguin matricular han de tenir 16 anys.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica. Biblioteca. Espai d’autoformació.

SERVEIS
Biblioteca amb servei de préstec de llibres, només per a l’alumnat del centre.
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SANT JOSEP

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS SANT JOSEP
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08062481
Adreça Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20
Telèfon 93 337 24 88
Fax 93 337 24 88
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8062481@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Llengua catalana, nivells 1 i 3
Llengua anglesa, nivells 1, 2 i 3
Informàtica, COMPETIC inicial, 1 i 2
Cicle de formació instrumental, nivells 1, 2 i 3
Preparació per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà
Centre de suport per a l’obtenció del graduat en educació de secundària a distància (IOC)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El CFA Sant Josep, com a escola pública, democràtica, progressista, laica i catalana, té 
com a objectiu l’educació integral i inclusiva de les persones tot tenint en compte els 
trets individuals de l’alumnat. La persona adulta ha de ser capaç de desenvolupar-se  
de manera activa, tant personal com socialment. Per contribuir a fer-ho possible, el 
centre dóna resposta a les necessitats educatives creades per l’alfabetització digital. 
Juntament amb això, a l’escola s’hi afavoreix la reflexió crítica i s’impulsa que l’alumnat 
tingui un paper actiu en el seu procés d’aprenentatge. Amb aquesta praxi es promouen 
les llibertats democràtiques i es fomenta la creació d’espais de multiculturalitat 
i multilingüisme.

EQUIPAMENTS
Aula d’informàtica. Biblioteca.

SERVEIS
Acolliment i orientació de l’alumnat.
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GORNAL

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS GORNAL
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08057679
Adreça Rambla de Carmen Amaya, s/n
Telèfon 93 263 38 08
Fax 93 263 38 08
Adreça de pàgina web 
Adreça de correu electrònic a8057679@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Instrumental
Graduat de secundària
Informàtica inicial
Castellà per a estrangers
Català inicial i bàsic

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El nostre centre imparteix el graduat en educació secundària en horari de matí i vespre, 
així l’alumnat pot triar el torn que s’adapta millor a les seves necessitats laborals  
o familiars.

EQUIPAMENTS 
Aula d’informàtica.

SERVEIS
Disposem del servei “Aprendre a aprendre”, que orienta per a la recerca de feina.
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COLLBLANC / LA FLORIDA

CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS SANT RAMON / LA FLORIDA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08062493
Adreça Ptge. d’Amat, 5-7 (St. Ramon) / Pl. de la Llibertat, 5, bxs. (la Florida)
Telèfons 93 334 18 51 (St. Ramon) / 93 334 20 28 (la Florida)
Faxos 93 448 55 53 (St. Ramon) / 93 338 20 28 (la Florida)
Adreça de pàgina web http://agora.xtec.cat/cfasantramon/
Adreça de correu electrònic a8062493@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Oferta per al curs 2015-2016. Consulteu al centre l’oferta per al curs 2016-2017.
Formació instrumental I
Graduat en Educació Secundària
Preparació de la prova d’accés al cicle formatiu de grau superior.
Competències per a la societat de la informació: Competic inicial, 1, 2 i 3.
Castellà 1 i 2.
Català 1, 2 i 3.
Anglès 1, 2 i 3

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Aquest és un centre públic que depèn del Departament d’Ensenyament. Tenim l’esperit 
de servir la gent del barri i del seu entorn, i considerem important el treball en xarxa 
amb la resta d’entitats del territori. Intentem donar resposta a les necessitats dels 
ciutadans que vulguin continuar o millorar la seva formació. 
El CFA Sant Ramon té dues seus: al passatge d’Amat, 5-7, i a la plaça de la Llibertat, 5,  
a la Florida. 
Els cursos es fan a la primera o a la segona seu, segons els criteris d’organització 
interna, i poden variar d’un curs a l’altre. Som un únic centre amb el mateix professorat.

EQUIPAMENTS
Sala d’informàtica. Espais polivalents.

SERVEIS
Aprenentatge de llengües: català, castellà i anglès. Aprenentatge de la lectoescriptura. 
Graduat a educació secundària (GES). Ensenyament d’informàtica.
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ÀMBIT DE CIUTAT

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA - CENTRE DE LES ARTS
Titular Ajuntament de L’Hospitalet
Codi del centre 08068063
Adreça Avinguda de Vilanova, 32
Telèfon 93 261 25 87
Fax 93 261 00 88
Adreça de pàgina web www.centredelesartsl-h.cat
Adreça de correu electrònic emusica.arts@l-h.cat
Seus 
La nova seu central de l’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts de L’Hospitalet va 
començar a funcionar el curs 2014-2015. 
Escola Ausiàs March, Escola Charlie Rivel, Escola Gornal, Escola Lola Anglada, Escola Pau Vila  
i Escola Santiago Ramón y Cajal.

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El Centre de les Arts de l’Ajuntament de L’Hospitalet posa a l’abast de tota la població les 
eines que han de permetre democratitzar l’accés a la pràctica artística en música, teatre 
i dansa, per mitjà d’una oferta diversa que inclou les diferents dimensions del fet artístic: 
la formació, la pràctica, la creació, la producció i la difusió.
En el marc del Centre de les Arts, l’Escola Municipal de Música ofereix programes 
educatius adreçats a infants des dels 4 anys, joves i adults, amb un ampli ventall 
d’instruments i de conjunts instrumentals sobre els quals pivota l’activitat dels estudiants, 
i els apropa al territori mitjançant una oferta descentralitzada en escoles de primària.
El Centre de les Arts promou diversos projectes de creació comunitària amb processos 
de creació mixtos entre artistes professionals i persones que descobreixen la creació 
artística com a eina per vehicular la seva expressivitat.

EQUIPAMENTS
L’Escola Municipal de Música - Centre de les Arts ha estrenat la nova seu central de l’avinguda 
de Vilanova, 32. Les aules estan equipades per desenvolupar les activitats musicals, teatrals  
i de dansa. Aula d’acollida. Espai escènic i musical. 

SERVEIS
Préstec d’instruments durant el primer curs. Servei d’acollida abans i després de l’horari de 
classes. Concerts, mostres teatrals i exposicions, amb la participació de l’alumnat.
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ÀMBIT DE CIUTAT

ESCOLA D’ART I SUPERIOR DE DISSENY JOSEP SERRA I ABELLA
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I ARTS PLÀSTIQUES SERRA I ABELLA
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08077044
Adreça Carrer de Jerusalem, 2 B
Telèfon 93 336 60 60
Fax 93 263 15 31
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/centres/a8044077
Adreça de correu electrònic a8044077@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Cicles formatius d’art de grau superior: Fotografia. Il·lustració. Gràfica publicitària.  
Gràfica audiovisual. Animació

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
Cicles formatius d’art de grau superior: Fotografia. Il·lustració. Gràfica publicitària. 
Gràfica audiovisual. Animació.

EQUIPAMENTS
Quatre platós fotogràfics de llum artificial i dos de llum natural. Dos tallers d’animació. 
Laboratori fotogràfic. Aula de tècniques gràfiques tradicionals (gravat i serigrafia). Aula de 
dibuix. Tres aules d’audiovisuals. Totes les aules (15) amb equipament multimèdia i Wi-Fi.

SERVEIS
Pràctiques en empreses. Biblioteca especialitzada en art i disseny. Carta Erasmus.
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ÀMBIT DE CIUTAT

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE L’HOSPITALET
Titular Generalitat de Catalunya
Codi de centre 08044582
Adreça Carrer Oriental, 21
Telèfon 93 438 30 17
Fax 93 438 75 95
Adreça de pàgina web www.xtec.cat/eoi-hospitalet
Adreça de correu electrònic eoi-hospitalet@xtec.cat
Estudis que imparteix 
Idiomes: alemany, anglès, francès i italià
Nivells: bàsic (1r i 2n curs), intermedi (3r curs) i avançat (4t i 5è curs) i nivell C1 (només 
anglès i francès)

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) és un centre públic no universitari d’ensenyament 
d’idiomes moderns que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

EQUIPAMENTS
Mediateca. Tres laboratoris d’idiomes. Aula d’informàtica. Connexió a internet en totes les 
aules del centre. Aules equipades amb equip multimèdia. Sala d’actes.

SERVEIS
Servei de préstec del material de la mediateca. Oferta de cursos d’expressió oral. Oferta de 
cursos intensius d’estiu.
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ÀMBIT DE CIUTAT

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE L’HOSPITALET
Titular Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Codi de centre 
Adreça Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20, 3r
Telèfon 93 440 65 70
Fax 93 440 48 69
Adreça de pàgina web cpnl.cat/lh
Adreça de correu electrònic lhospitalet@cpnl.cat
Estudis que imparteix 
Llengua catalana: nivell inicial, bàsic, elemental, intermedi, suficiència i superior. Cursos 
presencials i en línia per a la població adulta, sempre adaptats a les necessitats dels usuaris.
Certificats homologats

TRETS CARACTERÍSTICS DEL CENTRE
El Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet (CNL) és un dels 22 centres del 
CPNL i està integrat per l’Ajuntament de l’Hospitalet i la Generalitat de Catalunya. 
L’objectiu del CNL és facilitar i millorar el coneixement del català a la ciutat, alhora que 
difondre la llengua en tots els àmbits d’ús. En un entorn multilingüe com l’actual, el CNL 
fomenta el català com a llengua de cohesió social i de promoció personal i professional. 
Correspon al CNL fer que el català estigui a l’abast de tots els ciutadans, a través 
d’un treball en xarxa amb les entitats i l’administració per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats.

EQUIPAMENTS
Aules del CNL de l’Hospitalet, dels centres culturals de la ciutat i de l’Institut Santa Eulàlia.

SERVEIS
EL CNL ofereix cursos per a l’aprenentatge de la llengua i forma part del Servei de Primera 
Acollida, impartint formació de català a les persones nouvingudes. També ofereix un programa de 
voluntariat lingüístic per facilitar l’ús del català a persones que el vulguin practicar en un context 
real i distès; assessora particulars, empreses i organitzacions sobre recursos lingüístics, a partir 
de la revisió de textos, i dóna suport a les empreses perquè incorporin el català com a llengua de 
treball. També dinamitza l’ús de la llengua en el teixit associatiu de la ciutat per fomentar-ne l’ús 
en la vida social i cultural de l’Hospitalet.
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La participació respon a l’estil de funcionament de la nostra societat i permet exercir el dret 
que té la ciutadania a intervenir en la vida política i social de la comunitat. L’educació bàsica 
gratuïta és garantida pels poders públics. Aquests atorguen el dret a participar-hi. El deure de 
participar i d’acompanyar l’evolució escolar i educativa dels nostres fills i filles també és un 
dret i una necessitat dels pares i mares.
La participació està destinada a aconseguir uns objectius que podríem resumir en els punts 
següents:

• És una possibilitat d’integrar la democràcia en les nostres vides i una manera d’assumir 
la diversitat i la solidaritat.

• Ens dóna l’oportunitat de conèixer més a fons la realitat que ens envolta.
• Construïm participació quan fem posible l’educació de tota la ciutadania.

Per tot això, participar a l’escola és un fet viu i necessari que cal alimentar cada dia, amb la 
il·lusió de saber que treballem per als nostres infants i joves.

LA CIUTAT TÉ RECURSOS QUE AFAVOREIXEN LA PARTICIPACIÓ I LA RELACIÓ DE 
LES FAMÍLIES AMB L’ESCOLA
El Programa d’Acompanyament Educatiu per a les Famílies  (PAEF) té com a objectiu prioritari 
fer de la participació de les mares i dels pares un dels eixos vertebradors de l’acció educadora 
de la ciutat.

El programa té dues vessants fonamentals:
A. Les associacions de mares i pares (AMPA) com a agents dinamitzadors del col·lectiu de 
pares i mares. El programa dóna suport a la seva funció, a les seves competències i a la seva 
formació, i fa un reconeixement a la seva tasca. Vol que les AMPA esdevinguin agents educatius 
dels seus centres i dels seus barris, i que treballin amb recursos suficients per esdevenir un 
referent del seu col·lectiu, tot contribuint a fer una escola de qualitat.

B. El debat educatiu amb les famílies i per a les famílies (ESDE), amb la voluntat de consensuar 
criteris educatius, suggeriments, coordinació i cohesió. Hem començat el treball territorial 
creant a cada zona educativa un espai social de debat educatiu i l’hem adaptat a la singularitat 
i especificitat de cada zona, on són convidats tots els sectors i agents educatius (mares i pares, 
professorat, entitats, serveis de salut i serveis socials).

Per rebre’n més informació, truqueu al telèfon 93 402 96 79. 
Correu electrònic: paef.educació@l-h.cat

ADRECES DE CORREU ELECTRÒNIC I DE PÀGINES WEB 
ESCOLES BRESSOL

EL PASSEIG
a8048101@xtec.cat(escola)

GARABATOS
ampagarabatos@yahoo.es

LA CASA DE LA MUNTANYA
ampamuntanya.lh@gmail.com

LES ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) 
COM A EINES DE PARTICIPACIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS
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LA CASA DE LES FLORS
ampacasadelesflors@gmail.com

LA CASA DEL MOLÍ
ampalacasadelmoli@hotmail.com

LA CASA DEL PARC 
ampaebmlacasadelparc@gmail.com

LA CASA DELS ARBRES 
ampacasadelsarbres@hotmail.es

LA CASA DELS CONTES 
ampacasadelscontes@gmail.com

LA GUAGUA 
laguaguasccl@telefonica.net

L’ESTEL BLAU 
estelblau@estelblau.net (escola)

NOVA FORTUNY 
a8068288@xtec.cat

PATUFET 
escola@bressolpatufet.cat (escola)

ENSENYAMENT PÚBLIC: INFANTIL I PRIMÀRIA

ESCOLA BERNAT METGE 
ampabernatmetge@hotmail.es

ESCOLA AUSIÀS MARCH 
ampaausiasmarc@hotmail.com • ampaausiasmarch.blogspot.com.es

ESCOLA BALAGUER
ampabalaguer2009@yahoo.com • http://ampabalaguer.blogspot.com.es

ESCOLA BERNAT DESCLOT 
ampabernatdesclot@hotmail.com / ampa.bernatdesclot@gmail.com

ESCOLA BUSQUETS I PUNSET 
ampa.busquets.hospi@gmail.com

ESCOLA CANIGÓ, S. COOP. 
ampacanigo@gmail.com

ESCOLA CHARLIE RIVEL 
a8036378@xtec.cat (escola)

ESCOLA ERNEST LLUCH 
ampaescolael@gmail.com • http://blocs.xtec.cat/escolaernestlluch/ampa/

ESCOLA FREDERIC MISTRAL 
ampafredericmistral@gmail.com
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ESCOLA GORNAL 
lachobajicali@yahoo.es

ESCOLA JOAN MARAGALL 
ampajoanmaragall@hotmail.com • http://ampajoanmaragallh.blogspot.com.es/

ESCOLA JOAQUIM RUYRA 
ampajoaquimruyra2014@gmail.com

ESCOLA JOSEP JANÉS 
ampaceipjosepjanes@hotmail.com / ampa@ampaceipjosepjanes.es

ESCOLA LA CARPA 
ampa-lacarpa@hotmail.com

ESCOLA LA MARINA 
ampalamarina@hotmail.com

ESCOLA LOLA ANGLADA 
ampa.lolaanglada.lh@gmail.com • http://ampalolanglada.blogspot.com.es

ESCOLA MARE DE DÉU DE BELLVITGE 
ampamdbellvitge@gmail.com

ESCOLA MÀRIUS TORRES 
ampamariustorres@hotmail.com

ESCOLA MENÉNDEZ PIDAL 
ampampidal@gmail.com

ESCOLA MILAGROS CONSARNAU 
ampamilagrosconsarnau@hotmail.com • https://sites.google.com/site/ampamilagros/

ESCOLA PABLO NERUDA 
a8034242@xtec.cat(escola)

ESCOLA PACO CANDEL 
afapacocandel@gmail.com • http://afapacocandel.wordpress.com/

ESCOLA PATUFET SANT JORDI 
ampa@patufet.cat • http://www.patufet.cat/ampatufet

ESCOLA PAU CASALS 
ampapaucasalslh@hotmail.com / ampapaucasalslh@gmail.com

ESCOLA  PAU SANS 
ampaceippausans@gmail.com • http://ampapausans.weebly.com/

ESCOLA PAU VILA 
ampapauvila@gmail.com

ESCOLA PEP VENTURA 
ampapepventura@hotmail.com

ESCOLA PERE LLISCART 
ampaperelliscart@gmail.com
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ESCOLA POMPEU FABRA 
ampapompeufabralh@gmail.com • www.ampapompeufrabra-lh.com

ESCOLA PRAT DE LA MANTA 
ampapratdelamanta@gmail.com • http://ampapratdelamantalh.blogspot.com.es/

ESCOLA PROVENÇANA
junta.ampa.proven@gmail.com • http://ampaprovencana.blogspot.com.es/

ESCOLA PUIG I GAIRALT 
ampapuigigairalt@gmail.com

ESCOLA RAMON MUNTANER 
ampa.ramon.muntaner@gmail.com

ESCOLA SANT JOSEP-EL PI
ampa@esjep.cat • www.esjep.cat/index.php/ampa

ESCOLA SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL 
a8018157@xtec.cat(escola) / amparamonycajal08903@gmail.com
http://canal-h.net/webs/ramonycajal/inicio.htm

ENSENYAMENT PÚBLIC SECUNDARI 

INSTITUT APEL·LES MESTRES 
ampa.iesmestres@gmail.com

INSTITUT BELLVITGE 
ampa@ibellvitge.net • https://ampaiesbellvitge1.blogspot.com

INSTITUT BISBE BERENGUER 
ampa2036@gmail.com

INSTITUT CAN VILUMARA 
ampaiescanvilumaralh@hotmail.com 

INSTITUT EDUARD FONTSERÈ 
ampafontsere@gmail.com

INSTITUT EUROPA 
ampa@ins-europa.net

INSTITUT MARGARIDA XIRGU 
ampamargaridaxirgu@hotmail.es

INSTITUT MERCÈ RODOREDA 
ampa.ies.merce@gmail.com

INSTITUT PEDRAFORCA 
a8019319@xtec.cat(escola)

INSTITUT RUBIÓ I ORS 
ampaiesrubioiors@gmail.com

INSTITUT SANTA EULÀLIA 
buzonampasantaeulalia@gmail.com
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INSTITUT TORRAS I BAGES 
ampabages@hotmail.com • http://www.canal-h.net/webs/ampabages/index.html 

ENSENYAMENT CONCERTAT

AZORÍN 
a8018339@xtec.cat (escola)

CENTRE CULTURAL  XALOC 
ampa@xaloc.org

CENTRE D’ESTUDIS JOAN XXIII 
ampa@j23.fje.edu http://www.j23.fje.edu/

CENTRO CULTURAL PINEDA 
ampa@pineda.es

COL·LEGI SANT GERVASI 
ampasantgervasi@gmail.com

JAUME BALMES 
ampa@jaumebalmes.com • http://www.jaumebalmes.org

PARE ENRIC D’OSSÓ 
ampa.enric.dosso@gmail.com • http://ampa-enric-dosso.blogspot.com.es/

SAN JAIME 
a8019150@xtec.cat(escola)

SANFELIU 
a8018455@xtec.cat(escola)

SANT JAUME DE LA FEP
contacte@ampasantjaumefep.org

SANT JOSEP OBRER 
ampa.sanjoseobrero@gmail.com / info@ampastjosep.org

SANTA MARTA 
santamarta.ampa@gmail.com

TECLA SALA
apateclasala@gmail.com • www.ampateclasala.cat

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

ESTEL/CAN BORI 
estelampa2015@gmail.com • http://www.canboriampa.org
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AJUNTAMENT 

Àrea de Serveis a les Persones. Regidoria d’Educació
Carrer de Girona, 10, 2a
Telèfon: 93 402 94 02
www.l-h.cat/educacio • regidoria.educacio@l-h.cat

Regidoria de Cultura
Carrer de Girona, 10, 2a
Telèfon: 93 402 94 91
cultura@l-h.cat

Regidoria d’Esports i Joventut
Carrer de Digoine, 29, 1a
Telèfon: 93 402 94 73
esports@l-h.cat

Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 46-58
Telèfon: 93 338 57 71
teclasala@l-h.cat

Consell Educatiu de L’Hospitalet
Carrer de Girona, 10, 2a
Telèfon: 93 402 96 81 / Fax: 93 402 96 06
conselleducatiu@l-h.cat

Consell de la Formació Professional
Carrer de Girona, 10, 2a
Telèfon: 93 402 94 86
consellfp@l-h.cat

Consell de Nois i Noies
Carrer de Girona, 10, 2a
Telèfon: 93 402 96 79 / Fax: 93 402 96 06
consellnoisinoies@l-h.cat

ALTRES ÀREES MUNICIPALS I SERVEIS

Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació
Carretera del Mig, 85
Telèfon: 93 402 60 27
http://www.dinamitzaciolocallh.cat/guiaCursos.aspx?1 • seccioformacio@l-h.cat

Àrea de Benestar i Famílies. Secció de Serveis Socials
Carrer de Santiago de Compostel·la, 8, 1a
Telèfon: 93 402 99 75
benestarifamilies@l-h.cat

ADRECES D’INTERÈS
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Centre d’atenció a la salut dels joves de L’Hospitalet
Carrer de Juan de Toledo, 22, baixos
Telèfon: 93 260 00 34
planificacio.familiar@l-h.cat

Promoció de la salut - Informació sobre la sida
Carrer de Juan de Toledo, 22, baixos
Telèfon: 93 260 01 93
centresalutjove@l-h.cat

Centre d’Atenció a Drogodependents de L’Hospitalet
Carrer de Santa Eulàlia, 22, entl. 6a
Telèfon: 93 298 17 96 / Fax: 93 298 17 97
sad@l-h.cat

Fòrum de les persones amb discapacitat de L’Hospitalet
(Una ciutat per a tothom)
Carrer de Santiago de Compostel·la, 10-12
Telèfon: 93 402 95 91

GENERALITAT

SERVEIS EDUCATIUS DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

Servei Educatiu Ciutat de L’Hospitalet
Carrer de Miquel Peiró i Victorí, 43
Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic B-17. Telèfon: 93 260 29 62
Equip d’assessorament i orientació psicopedagògic  B-33. Telèfon: 93 260 29 61
Centre de recursos pedagògics. Telèfon: 93 260 29 60. crp-hospitalet@xtec.cat
Equip d’assessorament de llengua, interculturalitat i cohesió social. Telèfon: 93 260 29 58
Oficina gestora a L’Hospitalet. Telèfon: 93 260 29 63

Serveis Territorials
Inspecció d’Ensenyament - Barcelona Comarques
Carrer de Casp, 15 (Barcelona)
Telèfon: 93 481 60 00
st_comarques.ensenyament@gencat.cat

ENTITATS RELACIONADES AMB L’EDUCACIÓ

Moviment de mestres El Casalet
Carrer de Miquel Peiró i Victorí, 43, 2a
Telèfons: 93 338 27 96 / 699 36 81 35
casalet@mrp.pangea.org

ADRECES D’INTERÈS
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Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
Carrer de Josep Prats, 60
Telèfon: 93 177 77 47
www.aelh.cat • info@aelh.cat

Centre d’Estudis de L’Hospitalet
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 338 60 91
www.celh.cat • celh@celh.cat

SERVEIS I CENTRES CULTURALS

Arxiu Municipal de L’Hospitalet
Carrer del Cobalt, 57, 3a
Telèfon: 93 403 29 10
www.l-h.cat/arxiu-municipal • arxiu@l-h.cat

Museu d’Història de L’Hospitalet
Carrer de Joan Pallarès, 38 
Telèfon: 93 338 13 96
www.museul-h.cat • cultura.museu@l-h.cat

Centre Cultural la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
Telèfon: 93 480 71 82
www.labobila.cat • ccultural.labobila@l-h.cat

Auditori Barradas
Rambla de Just Oliveras, 56
Telèfons: 93 337 79 62 i 93 337 72 97
www.auditoribarradas.cat • barradas@l-h.cat

Teatre Joventut
Carrer de la Joventut, 10
Telèfon: 93 448 31 94
www.teatrejoventut.cat • teatrejoventut@l-h.cat

Centre Cultural Metropolità Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 338 57 71
www.teclasala.net • teclasala@l-h.cat

Centre Cultural Sant Josep
Avinguda d’Isabel la Catòlica, 32
Telèfon: 93 337 06 12
ccultural.santjosep@l-h.cat

ADRECES D’INTERÈS
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Centre Cultural Sanfeliu
Carrer de l’Emigrant, 27
Telèfon: 93 338 64 71

Centre Cultural Bellvitge-Gornal
Plaça de la Cultura, 1
Telèfon: 93 264 15 66
ccultural.bellvitge@l-h.cat

Centre Cultural Collblanc-la Torrassa
Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87
Telèfon: 93 447 03 61
ccct@l-h.cat

Centre Cultural Santa Eulàlia
Carrer de Santa Eulàlia, 60
Telèfon: 93 298 85 88
ccultural.staeulalia@l-h.cat

Centre Municipal la Florida - Ana Díaz Rico
Plaça dels Blocs de la Florida, 15 b. 
Tel.: 93 437 20 81

Casal Cívic Gornal
Avinguda de Carmen Amaya, 2
Tel.: 93 263 30 29

BIBLIOTEQUES

Biblioteca Can Sumarro
Carrer de la Riera de l’Escorxador, s/n
Telèfon: 93 337 20 82
www.l-h.cat/biblioteques/cansumarro.aspx • bibcansumarro@l-h.cat

Biblioteca Plaça d’Europa
Avinguda d’Amadeu Torner, 57 (illa interior)
Telèfon: 93 264 86 25
www.l-h.cat/biblioteques/europa.aspx • bibpleuropa@l-h.cat

Biblioteca Josep Janés
Carrer del Doctor Martí i Julià, 33
Telèfon: 93 449 28 86
www.l-h.cat/biblioteques/josepjanes.aspx • bibjosepjanes@l-h.cat

Biblioteca la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1
Telèfon: 93 480 74 38
www.l-h.cat/biblioteques/labobila.aspx • biblabobila@l-h.cat • bobila.blogspot.com.es

ADRECES D’INTERÈS
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Biblioteca la Florida
Avinguda del Masnou, 40
Telèfon: 93 447 02 22
www.l-h.cat/biblioteques/laflorida.aspx • biblaflorida@l-h.cat

Biblioteca Bellvitge
Plaça de la Cultura, 1
Telèfon: 93 264 15 72
www.l-h.cat/biblioteques/bellvitge.aspx • bibbellvitge@l-h.cat

Biblioteca Santa Eulàlia
Carrer de Pareto, 22
Telèfon: 93 331 34 91
www.l-h.cat/biblioteques/santaeulalia.aspx • bibsantaeulalia@l-h.cat

Biblioteca Central Tecla Sala
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
Telèfon: 93 260 24 84
www.l-h.cat/biblioteques/teclasala.aspx • bibteclasala@l-h.cat

ESPLAIS I AGRUPAMENTS ESCOLTES

Consell de l’Esplai
Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20
Telèfon: 93 551 49 73
consell.esplai.hospitalet@gmail.com

Club d’Esplai Pubilla Cases - Can Vidalet
Plaça de la Bòbila, 1
Telèfon: 93 438 48 96 / Fax: 93 438 49 08 
esplaipubilla@fundesplai.org 

Club d’Esplai Bellvitge
Rambla de la Marina, 161-177
Telèfon: 93 335 40 00
cebellvitge@fundesplai.org 

Associació Educativa Esclat
Rambla de la Marina, 50, entl.
Telèfon: 93 336 27 01
esclat@esclat.org

Centre d’Esplai Can Serra
Carretera d’Esplugues, 12
Telèfon: 93 438 60 42
canserra@fundesplai.org 

ADRECES D’INTERÈS
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ADRECES D’INTERÈS

Associació Educativa Ítaca - els Vents
Carrer del Llobregat, 145, 1r
Telèfon: 93 403 69 97
info@itacaelsvents.org

Club d’Esplai la Florida
Carrer del Pedraforca, 29
Telèfon: 93 551 49 73
esplai@esplaiflorida.org

Club Infantil i Juvenil Sanfeliu - Sant Ildefons
Carrer de l’Emigrant, 25 
Telèfon: 93 338 39 13
club@sanfeliu-santildefons.org

Agrupament Escolta Lola Anglada
Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 44
agrupamentescolta.lolaanglada@gmail.com

Agrupament Escolta Quico Sabaté / Fundació Josep Carol
Carrer de Rosell, 2
Telèfon: 93 431 00 11
casalquico@josepcarol.cat

JOC Collblanc
Carrer de Pujós, 99
joczonasud@gmail.com

Centre d’Esplai Xixell
Carrer de Joan Pallarès, 32
Telèfon: 93 338 06 44
secretaria@xixell.cat

Fundació La Vinya
Avinguda d’Europa, 30 
Avinguda de Vilanova, 18
Telèfon: 699 74 90 01 i 677 04 63 44
alvent@fundaciolavinya.org i bocins@fundaciolavinya.org

MIJAC la Florida
Carrer de l’Enginyer Moncunill, 62
mijacbcn@gmail.com
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EL SISTEMA EDUCATIU ACTUAL
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TERME MUNICIPAL
DE BARCELONA

TERME MUNICIPAL
D’ESPLUGUES

TERME MUNICIPAL
DE CORNELLÀ
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