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Introducció

Cerdanyola del Vallès creu en l’educació com a eina de trans-
formació social; per això, mobilitza i articula agents educa-
tius del territori amb els seus plans, programes, projectes i 
activitats municipals. L’educació és un procés que es dona al 
llarg de tota la vida i que traspassa les diferents esferes de la 
vida ciutadana.

Com a Ciutat Educadora, Cerdanyola situa l’educació com a 
eix central del seu projecte de ciutat. Això comporta la presa 
de consciència que les diferents polítiques i actuacions que 
es proposen i posen en marxa des dels diferents serveis mu-
nicipals (cultura, seguretat ciutadana, serveis econòmics, ur-
banisme...) transmeten coneixements i eduquen, de manera 
intencional o no, en uns determinats valors i actituds.

La Ciutat Educadora de Cerdanyola s’ha d’entendre com a un 
projecte de ciutat que comporta una governança en xarxa, 
que es fonamenta en el diàleg i la col·laboració entre el govern 
municipal i la societat civil. D’aquí que, com a ajuntament, es 
promoguin i s’ofereixin recursos per al desenvolupament de 
projectes com el Pla Educatiu d’Entorn, el Consell d’Infants i 
Adolescents, el Cerdanyola Educa, l’Oficina Municipal d’Es-
colarització, Camins Escolars o  Educació 360, entre d’altres.

L’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès actua en la promoció 
de polítiques educatives àmplies, transversals i innovadores. 
L’ens local busca promoure processos i oferir recursos edu-
catius per a garantir propostes educatives a la ciutadania i 
vetllar per la qualitat educativa i la cohesió social.

Cerdanyola del Vallès és una Vila Groga, és a dir, la ciutat està 
compromesa en la defensa d’un model d’educació pública, de 
qualitat, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa  
i per a tothom. Vivim en una ciutat que vetlla per l’accés a 
noves oportunitats educatives amb equitat, sense exclusi-
ons, on cada persona construeix el seu propi itinerari vital 
i on l’educació de la ciutadania afavoreix la convivència i la 
participació democràtica.

"L’educació no és preparació per a la vida; 
l’educació és la vida en si mateixa." 
(Dewey, 1916)
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Les escoles afavoreixen una cultura de l’aprenentatge que genera impacte positiu en la 
convivència, que promou la solidaritat, el respecte i l’actitud de diàleg constant.

Les institucions educatives són un espai educatiu i educador on el comportament de la 
comunitat educativa està sotmesa a regles de cooperació que fan possible la creació d’un 
clima de respecte mutu.

La participació de tota la comunitat educativa és un compromís que es materialitza pro-
movent la mediació, la resolució pacífica dels conflictes i el desenvolupament de l’esperit 
crític, perquè l’educació és un dret i una pràctica social que vetlla pels drets humans en 
termes d’igualtat i equitat.

L’escola democràtica és un espai comú de socialització, conflicte, pluralitat i convi vència 
que reconeix les capacitats i intel·ligències de cada membre de l’escola. A l'escola demo-
cràtica es ge neren dinàmiques de cooperació per a l’aprenentatge, es treballa en la cons-
trucció col·lectiva de la identitat i en la producció conjunta d’idees, propostes, dinàmiques 
i projectes. 

Democràtics

Els centres de Cerdanyola som... 
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La inclusió és un procés sense fi que cerca les maneres més eficaces de respondre a la 
diversitat de l’alumnat. Partim del reconeixement de la diversitat com a un fet universal.  
I l’escola té unes altes expectatives en tot l’alumnat, estimula el seu talent, personalitza 
els seus aprenentatges, vetlla per la igualtat d’oportunitats i perquè cadascun dels in-
fants rebi una educació en equitat.

Promovem que l’alumnat, reconeixent-se diferent i acceptant la mateixa identitat i la de 
la resta, tingui un elevat sentiment de pertinença a la comunitat escolar, perquè el camí 
cap a la inclusió passa pel compromís decidit de tota la comunitat educativa de trobar 
maneres d’entendre les diferències individuals.

D’aquí que les escoles treballin cap a l’anàlisi de les dinàmiques organitzatives, les pràc-
tiques educatives, les creences dels membres de l’escola per identificar-les, aprendre 
d’elles i reduir-les o eliminar-les si és necessari. Per això, es garanteix el dret a l'accessi-
bilitat, a la participació i a l'èxit educatiu de tot l’alumnat a l’escola i es planifica l’activitat 
escolar pensant en què tothom tingui l’oportunitat de conviure a l’aula i aconseguir els 
objectius educatius prè viament establerts.

Inclusius
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L’escola és un punt de trobada de les diferents maneres d’entendre la societat, la política 
o l’economia; és un espai on el contrast d’opinions és possible i la diversitat cultural i ide-
ològica esdevenen un valor positiu. El pluralisme és un element clau que es fonamenta 
en la defensa de la llibertat, la igualtat i els drets humans.

L’escola és oberta a tothom i es respecten les diferents maneres de pensar i creences. 
Educar en i per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició de competències i con-
ductes socialment responsables són objectius bàsics de l’escola cerdanyolenca.

Tot això, promovent els valors de la comprensió, l’amistat i el respecte cap a la mateixa 
identitat cultural a través del diàleg i el respecte a la diferència.

L’educació no pot estar aïllada de l’entorn de l’alumnat, d’aquí que l’escola esdevingui 
l’espai on es descobreix i es tingui relació directa amb el marc social, cultural, ambiental 
i econòmic de l’infant i amb les seves necessitats presents i futures. L’educació s’entén 
com a una oportunitat per treballar amb la comunitat educativa i afrontar grans reptes 
socials. Es promou la llibertat d’expressió i manifestació de les persones de la comunitat 
educativa, això permet  reflectir la diversitat de plantejaments existents en la societat, 
des d’una mirada àmplia i comprensiva de la realitat, i buscant la convivència.

Plurals
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La transparència és un valor fonamental per a les escoles que busquen una actitud per-
manent de servei públic i d’esforç per contribuir al bé comú. L’escola transparent in-
corpora sistemes d’avaluació que permeten el retiment de comptes de la seva actuació 
educativa i afavoreix la transparència, participació i confiança de la comunitat i l’apre-
nentatge de les persones del centre educatiu.

La transparència als centres educatius és un indicador de normalització democràtica 
que redueix la distància entre les persones de la comunitat educativa, perquè permet 
compartir els plantejaments pedagògics i organitzatius de l’escola a totes les persones 
interessades.

El context social és cada cop més complex i fluctuant, i per això s’exigeixen estratègies 
organitzatives que generin majors mecanismes per a compartir el coneixement i la in-
formació. 

Transparents
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El repte i l’oportunitat que representen la presa de consciència dels límits del planeta, 
la globalització i la universalització de les noves tecnologies de la informació porten a 
replantejar el paper de l’escola.

L’escola ha assolit un nou model de convivència entre les persones i el medi, instaurant 
i consolidant propostes educatives envers l’educació sostenible. Aquestes integren con-
tinguts, estratègies i valors, i la col·laboració amb altres institucions per aconseguir l’ob-
jectiu de comprendre el món per actuar-hi.

L’escola és un espai que permet transmetre la cultura de la sostenibilitat que propugna 
valors i accions que estimulen la formació de societats socialment justes i ecològicament 
equilibrades, capaces d’establir relacions d’interdependència sense renunciar a la seva 
identitat. Es tracta de treballar perquè tota la comunitat educativa prengui consciència 
del seu medi i aprengui coneixements, valors, destreses, experiències, que la capacitin 
per actuar, individualment i col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals 
presents i futurs.

Els centres escolars amb plantejaments d’educació sostenible promouen una interacció 
responsable i intergeneracional equitativa dels membres de l’escola amb l’entorn.

Compromesos amb el medi ambient
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Oferta educativa  
del municipi
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Dades de contacte

Què ens defineix?

xtec.cat/centres/a8035623xtec.cat/centres/a8035623

93 692 21 39 • 686 984 11793 692 21 39 • 686 984 117

Carrer del Renaixement, 131 Carrer del Renaixement, 131 

a8035623@xtec.cata8035623@xtec.cat

CEE Jeroni de Moragas
  
Educació obligatòria

L’escola atén alumnat amb necessitats de suport intensius, derivats a través  
de l’EAP, amb edats compreses entre els 3 i 19 anys.

S’ha adaptat el currículum a les seves necessitats. Es potencien els hàbits de 
vida saludable (alimentació, cura i higiene personal, esport...). També es prio-
ritza l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal i social així com les habilitats  
i la preparació per a la vida adulta.

El centre està format per dos edificis (principal i annex), tots dos amb aules  
i WC adaptats. L’edifici principal disposa d’un ascensor adaptat, sala de fisio-
teràpia amb tanc de Hubbert, logopèdies, sala d’expressió, aula multisensorial, 
sala de psicomotricitat... L’edifici annex té un entorn domèstic adaptat format 
per una cuina, una habitació, un rebost i un taller de plàstica.

http://xtec.cat/centres/a8035623
mailto:a8035623%40xtec.cat?subject=
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L’escola és una comunitat on les persones convivim aprenent. Fem camí juntes 
per anar comprenent el món i poder explicar-lo. I és que, comprendre, és una 
necessitat humana bàsica per a poder-nos situar, relacionar-nos i actuar.

A l’Escola Bellaterra apostem per una formació dels nens i les nenes que sigui 
àmplia i global, centrada en el desenvolupament de totes les capacitats per-
sonals i socials. Amb aquesta idea de fons, impulsem unes maneres de fer a 
l’escola i a les aules on la cura de les persones es vincula a la preocupació per 
l’aprenentatge. El projecte de la vida de l’aula s’orienta, a la nostra escola, a par-
tir dels interessos, necessitats, preguntes, inquietuds de la comunitat educa-
tiva, amb l’objectiu que vagin avançant en comprendre críticament el món on 
viuen i poder-hi actuar.

Una escola oberta que aculli tothom i que sigui un espai on tothom s’hi pugui 
expressar lliurement. Entenem la diversitat com un fet positiu i la veiem com 
una riquesa i un motor que ha d’impulsar el coneixement de tot l’alumnat, sen-
se excepcions.

agora.xtec.cat/ceip-bellaterraagora.xtec.cat/ceip-bellaterra

93 581 10 3093 581 10 30

Carrer de l'Escoleta, s/nCarrer de l'Escoleta, s/n

a8039896@xtec.cata8039896@xtec.cat

Dades de contacte

Escola Bellaterra
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

Què ens defineix?

http://agora.xtec.cat/ceip-bellaterra
mailto:a8039896%40xtec.cat?subject=
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La nostra escola té com a propòsit contribuir a la formació integral de la perso-
na, acadèmica i humanament, tot adaptant les metodologies educatives a les 
particularitats individuals formant persones autònomes, crítiques, respectu-
oses i solidàries.

Volem ser un centre d’excel·lència que esdevingui un referent per a la formació 
com a persona, sent un centre que desenvolupa les capacitats i competències 
bàsiques de tot l’alumnat, per adaptar-se positivament a l’entorn canviant i a 
les noves tecnologies.

Apostem per metodologies que ens permetin un enfocament competencial del 
currículum, on els grans protagonistes són els infants tenint en compte les ca-
racterístiques de cadascun d’ells.

Com escola entenem que tota la comunitat educativa és molt important pel bon 
desenvolupament del nostre alumnat. És per això, que famílies i docents hem 
d’anar agafats de la mà per fer aquest camí màgic que és l’educació dels infants. 
Un món ple de noves aventures on cadascun de nosaltres té un paper primor 
dial per aconseguir l’objectiu que ens proposem.

agora.xtec.cat/ceipcarlesbuigasagora.xtec.cat/ceipcarlesbuigas

93 692 31 9793 692 31 97

Avinguda de Lesseps, 49Avinguda de Lesseps, 49

a8028904@xtec.cata8028904@xtec.cat

Dades de contacte

Escola Carles Buïgas
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

Què ens defineix?

http://agora.xtec.cat/ceipcarlesbuigas
mailto:a8028904%40xtec.cat?subject=
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A l’escola basem la nostra intervenció en la creació, l’acompanyament i la ges-
tió de contextos d’aprenentatge promovent un ambient d’estima, empatia i vin-
cle social integrant a tota la Comunitat Educativa. 

El Projecte Educatiu es basa en:  

• Comunicació, transparència, afecte i bon clima. 
• Implicació, confiança, proximitat, autonomia i participació de l’alumnat. 
• Versatilitat, flexibilitat i adaptació a contextos canviants.
• Processos d’aprenentatge multidireccionals. 
• Riquesa educativa i social en l’atenció a la diversitat. 
• Respecte vers les possibilitats i les oportunitats.
• Promoció de diferents metodologies i projectes consolidats.
• Acció docent compromesa (actualització i formació pedagògica).
• El nostre entorn com a font d’aprenentatge.

Dades de contacte

Escola Collserola
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

Què ens defineix?

agora.xtec.cat/escolacollserola-agora.xtec.cat/escolacollserola-
cerdanyolacerdanyola

93 692 25 9593 692 25 95

Carrer de Pizarro, s/nCarrer de Pizarro, s/n

a8062626@xtec.cata8062626@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/escolacollserolacerdanyola
http://agora.xtec.cat/escolacollserolacerdanyola
mailto:a8062626%40xtec.cat?subject=
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agora.xtec.cat/ceiplesfontetesagora.xtec.cat/ceiplesfontetes

93 692 21 70 • 622 465 41493 692 21 70 • 622 465 414

Carrer Greco, 2Carrer Greco, 2

escolalesfontetes@xtec.catescolalesfontetes@xtec.cat

Dades de contacte

Escola Les Fontetes
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

L’Escola Les Fontetes és una escola implicada amb el barri de Les Fontetes de 
Cerdanyola del Vallès.

Treballem pel desenvolupament integral dels infants en un model centrat en 
l’aprenentatge significatiu i en el desenvolupament de les competències pròpi-
es del nostre temps. El respecte i les altes expectatives per a per a tot l'alumnat 
configuren el marc des d’on es posa en valor l’acceptació de la diversitat, el tre-
ball vers l’equitat, la no exclusió i la cohesió de tota la comunitat per assegurar 
un procés educatiu compartit i efectiu.

El nostre projecte educatiu es porta a terme en grups reduïts propiciant fer 
avançar l'infant des d’allà on està, personalitzant l’ensenyament, facilitant l’ac-
ceptació de l’altre entre nens i nenes i exercitant valors positius.

L’objectiu és educar persones amb un projecte vital, capaces de conduir la seva 
vida en el present i en el futur, assentant les bases que els serviran per de-
senvolupar les intel·ligències que permeten rebre informació de l’entorn, analit-
zar-la i convertir-la en aprenentatge i coneixement.

Què ens defineix?

http://agora.xtec.cat/ceiplesfontetes
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A l’Escola Municipal La Sínia respectem la diversitat dels ritmes evolutius i de 
capacitats intel·lectuals i físiques de cada infant. Basem el nostre treball en els 
criteris psicopedagògics que tenen presents les diferències individuals, els ni-
vells de desenvolupament, les activitats, l’expressió i la interacció social.

Potenciem l’activitat i la iniciativa tant com la recerca de coneixement. És tan 
important la relació educativa com l’adquisició de tècniques i continguts bàsics. 
Fomentem les sortides fora del centre com a font d’informació directa. Fomen-
tem l’esperit crític i les capacitats de discussió i de decisió. Considerem com a 
guies per assolir l’ordre i la disciplina el respecte mutu, el diàleg, la reflexió, la 
col·laboració i la solidaritat. Assumim el diàleg com a eina de resolució de con-
flictes. Avaluem el procés d’ensenyament-aprenentatge i el progrés de l’alum-
nat a partir dels principis enunciats anteriorment.

Considerem la participació activa de les famílies com un dels principals eixos 
del nostre funcionament.

Dades de contacte

Escola Municipal La Sínia
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

Què ens defineix?

agora.xtec.cat/escolamunicipal- agora.xtec.cat/escolamunicipal- 
lasinialasinia

93 580 88 88 (extensió 3931)93 580 88 88 (extensió 3931)

Carrer de La Sínia, 13Carrer de La Sínia, 13

escolalasinia@cerdanyola.catescolalasinia@cerdanyola.cat

http://agora.xtec.cat/escolamunicipal-lasinia
http://agora.xtec.cat/escolamunicipal-lasinia
mailto:escolalasinia%40cerdanyola.cat?subject=
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saltells.comsaltells.com

93 692 45 5093 692 45 50

Avinguda de Roma, 57Avinguda de Roma, 57

a8036411@xtec.cata8036411@xtec.cat

Dades de contacte

Escola Saltells
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

L’Escola Saltells es defineix com a escola catalana, plural, laica, participativa, 
inclusiva i oberta a l’entorn. Promovem l’educació socioemocional, la cura i el 
respecte pel medi ambient, la coeducació i el treball competencial, tot plegat 
amb una ferma voluntat plurilingüe.

Som escola GEP (formem part del Projecte Generació Plurilingüe) amb un pro-
jecte plurilingüístic propi on introduïm la llengua anglesa des d’EI4 i també des 
d’ àrees no lingüístiques com Science i Art.

El nostre projecte pedagògic es basa a desvetllar i potenciar en cada infant es-
tils d’aprenentatge, capacitats de treball i competències que contribueixin al 
seu progrés com a persona, individualment i socialment, en un món plural i 
canviant.

El nostre model educatiu es fonamenta en una educació inclusiva i en el segui-
ment del procés de creixement i aprenentatge de cada un dels nostres infants, 
procurant assolir el millor rendiment per a cadascú.

Què ens defineix?

http://saltells.com
mailto:a8036411%40xtec.cat?subject=
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L’Escola Sant Martí és una escola arrelada al barri, inclusiva i socialment res-
ponsable, en constant procés de millora i adaptació a les necessitats del nostre 
entorn. 

Entenem l’educació com un procés que parteix de les dimensions individual i 
social de l’infant, donant especial rellevància als aspectes comunicatius, afec-
tius i socials. En aquest planejament, la inclusió esdevé un aspecte fonamental, 
així com la relació i implicació de les famílies com a part de la comunitat educa-
tiva. Partim de la cohesió d’un equip de professionals compromesos en l’educa-
ció dels nostres infants, utilitzant metodologies globalitzades i funcionals que 
impliquen tant la participació de l’alumnat en el propi procés d’aprenentatge, la 
reflexió sobre els processos així com l’atenció a la diversitat.

El nostre objectiu fonamental és ajudar als infants a assolir les competències que:

• Afavoreixin l’autonomia necessària pel seu aprenentatge i per al desenvolu-
pament personal i social.

• Els proporcionin una sòlida base que els serveixi a la vida.

Dades de contacte

Escola Sant Martí
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

Què ens defineix?

Dades de contacte

agora.xtec.cat/ceipsantmarti- agora.xtec.cat/ceipsantmarti- 
cerdanyolacerdanyola

93 692 08 8193 692 08 81

Avinguda de Sant Iscle, s/nAvinguda de Sant Iscle, s/n

a8028746@xtec.cata8028746@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/ceipsantmarti-cerdanyola
http://agora.xtec.cat/ceipsantmarti-cerdanyola
mailto:a8028746%40xtec.cat?subject=
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agora.xtec.cat/ceipserrapareraagora.xtec.cat/ceipserraparera

93 692 27 4293 692 27 42

Carrer Diagonal, 41Carrer Diagonal, 41

a8028783@xtec.cata8028783@xtec.cat

Dades de contacte

Escola Serraparera
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

A l’Escola Serraparera acompanyem l’alumnat i les seves famílies en el repte 
d’educar els infants contribuint al seu creixement personal des de tots els punts 
de vista: emocional, relacional i d’aprenentatge. Ens proposem el desenvolu-
pament de les seves capacitats per tal que esdevinguin ciutadans i ciutadanes 
competents, crítics, responsables i compromesos amb la societat.

Vetllem per una educació en comunitat i contextualitzada. És per això que 
oferim diversos entorns d’aprenentatge al nostre alumnat: l’escola, el barri, la 
ciutat, el medi natural,... en què les relacions socials esdevenen clau com a ge-
neradores d’aprenentatge. Igualment, promovem la participació de totes aque-
lles persones que formem part de la comunitat educativa (alumnat, famílies, 
mestres, monitors,...).

Proposem diversitat de metodologies adaptades als interessos i a les necessi-
tats de l’alumnat amb una mirada competencial i globalitzadora de les activi-
tats: espais i tallers d’aprenentatge, treball per projectes, racons,... que ajuden  
a fer de la inclusió una realitat a la nostra escola.

Què ens defineix?

http://agora.xtec.cat/ceipserraparera
mailto:a8028783%40xtec.cat?subject=


19

Hem d’oferir a les noves generacions competències per poder viure de mane-
ra plena en el context que els tocarà desenvolupar-se. A l’escola estem creant 
nous formats metodològics que afavoreixen l’encaix de l’alumnat en aquest 
món complex i canviant.

Convertim a l'alumnat en els protagonistes del seu propi aprenentatge, tot te-
nint un coneixement significatiu que els ajudi a entendre el món real.

El nostre compromís és fer-ho realitat, tenint en compte la inclusió de qualse-
vol persona a l’escola. A més, de la cura del medi ambient. Tenim una concepció 
humanista del món que vivim.  

El Turó el fem entre tots i totes.

agora.xtec.cat/ceipturodeguieraagora.xtec.cat/ceipturodeguiera

93 580 20 7293 580 20 72

Carrer d’Anselm Clavé, 32Carrer d’Anselm Clavé, 32

ceipturodeguiera@xtec.catceipturodeguiera@xtec.cat

Dades de contacte

Escola Turó de Guiera
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

Què ens defineix?

http://agora.xtec.cat/ceipturodeguiera
mailto:ceipturodeguiera%40xtec.cat?subject=
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agora.xtec.cat/ceipxarauagora.xtec.cat/ceipxarau

93 692 64 0493 692 64 04

Carrer de Santa Anna, 65Carrer de Santa Anna, 65

ceipxarau@xtec.catceipxarau@xtec.cat

Dades de contacte

Escola Xarau
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)

Des de l’escola acompanyem els infants per a què siguin els protagonistes del 
seu propi aprenentatge, organitzant i dissenyant els temps i els espais per 
atendre els interessos i les necessitats de cadascun d’ells, oferint-los una aten-
ció el més personalitzada possible.

La comunicació, el treball cooperatiu, la gestió de les emocions o l’autonomia, 
són alguns dels eixos que conformen el nostre projecte.

Per a nosaltres és essencial la idea de comunitat, i per això li donem molt valor 
a què tots els membres de l’escola (infants, mestres, famílies, menjador...) par-
ticipem i treballem conjuntament per educar els infants, construint entre tots 
un projecte comú.

Què ens defineix?

http://agora.xtec.cat/ceipxarau
mailto:ceipxarau%40xtec.cat?subject=
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Som  una escola oberta a l’entorn i arrelada a la ciutat des de fa més de 60 anys. 
Som propers, acollidors, implicats i compromesos amb l’educació d’infants i 
joves emprenedors, responsables, competents i solidaris per fer un món mi-
llor. Fem educació de qualitat i innovació pedagògica, promovent l’interès per 
aprendre a pensar, comunicar-se eficaçment tot afavorint l’autonomia personal 
i fomentant l’esperit crític. 

Alumnat, professorat i famílies:
• Promovem  l’art com a eina vehicular de l’aprenentatge artístic, emocional 

i crític. 
• Fomentem transversalment la competència global.
• Garantim la consecució de la competència digital i tecnològica en l’alumnat.
• Coordinem estratègies per a millorar les competències lingüística, matemà-

tica i cientificotecnològica.
• Consolidem mesures per fer una atenció personalitzada als reptes que plan-

teja la diversitat d'alumnat.
• Fomentem les llengües estrangeres: anglès, francès i alemany. Batxillerat 

oficial EUA.
• Oferim menjador amb cuina pròpia.
• Ajudem a conciliar la vida familiar.

cerdanyola.fedac.catcerdanyola.fedac.cat

93 692 08 8493 692 08 84

Carrer de Cervantes,5-15 Carrer de Cervantes,5-15 

fedac.cerdanyola@fedac.catfedac.cerdanyola@fedac.cat

Dades de contacte

FEDAC Cerdanyola
Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)
Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)

Què ens defineix?

http://cerdanyola.fedac.cat
mailto:fedac.cerdanyola%40fedac.cat?subject=
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cmontserrat.catcmontserrat.cat

93 691 97 5293 691 97 52

Avinguda Sant Iscle, 6Avinguda Sant Iscle, 6

info@cmontserrat.catinfo@cmontserrat.cat

Dades de contacte

Montserrat

Som una escola propera, familiar i en constant actualització pedagògica. L’in-
fant és el centre de totes les mirades i el protagonista del seu aprenentatge. 
Tenim un equip cohesionat de docents que treballa de manera cooperativa i 
coherent, adaptant-se a les exigències educatives actuals, coneixedors dels in-
fants i de la seva evolució.

El projecte lingüístic és un dels pilars fonamentals del col·legi. Des de P3, els in-
fants tenen un contacte diari amb l'anglès i introduïm el francès a partir de l’ESO.
Amb l’educació emocional treballem per a que el nostre alumnat pugui  aprendre 
a gestionar allò que senten i a poder posar paraules a les seves emocions, aju-
dant-los a trobar estratègies per enfrontar-se a un món canviant i ple de reptes.
Apostem per la integració de les tecnologies de la informació i de la comunica-
ció per assegurar l'aprenentatge i facilitar que l'adquisició de coneixements si-
gui significativa i més experimental. Posem èmfasi i interès en el treball artístic 
i la sensibilització per la música, l'art, la dansa i les audicions amb l'objectiu de 
desenvolupar el llenguatge corporal i emocional de l’alumnat. Amb l’observa-
ció, l’experimentació i la manipulació com a eines d’aprenentatge, els infants 
aprendran i posaran les bases que els ajudaran al llarg de la vida. Volem formar 
alumnes que puguin adaptar-se al món canviant en el que vivim.

Què ens defineix?

Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)
Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)

http://cmontserrat.cat
mailto:info%40cmontserrat.cat?subject=
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A l’escola treballem per fer de l’educació dels nens i de les nenes una experièn-
cia única. A través del coneixement i dels valors fem de l’educació un procés viu 
i inclusiu en col·laboració amb les famílies i l’entorn. L’acompanyament pedagò-
gic i personal és la nostra prioritat. 

Acompanyem l’alumnat dels 3 als 18 anys, des de l’etapa Infantil fins al Batxille-
rat. Tenim els recursos i l’equip humà adequat per adaptar-nos a les necessitats 
de cada alumne/a, en tot moment i en qualsevol circumstància.

Treballem amb una planificació personalitzada molt acurada que combina el 
rigor acadèmic i un seguiment exhaustiu del procés d’aprenentatge en un en-
torn d’autoexigència i autonomia, però també de respecte i convivència. Estem 
preparats/des. I treballem perquè el nostre alumnat també ho estigui.

Els dos cursos de Batxillerat es fan a Barcelona, a l’escola Frederic Mistral-Tèc-
nic Eulàlia on, en horari de matí, es troba l’alumnat procedent de les tres escoles 
de la Fundació Collserola.

escolaramonfuster.catescolaramonfuster.cat

93 586 41 0693 586 41 06

C. de l’Escultor Vallmitjana, 9-15C. de l’Escultor Vallmitjana, 9-15

ramonfuster@fundaciocollserola.catramonfuster@fundaciocollserola.cat

Dades de contacte

Ramon Fuster

Què ens defineix?

Educació Infantil (3 a 6 anys)  
Educació Primària (6 a 12 anys)
Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)

http://escolaramonfuster.cat
mailto:ramonfuster%40fundaciocollserola.cat?subject=
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agora.xtec.cat/iesbanusagora.xtec.cat/iesbanus

93 580 62 3693 580 62 36

Carrer de Sant Casimir, 16Carrer de Sant Casimir, 16

iesbanus@xtec.catiesbanus@xtec.cat

Dades de contacte

Som una comunitat educativa activa, compromesa i oberta. L'Institut Banús 
forma persones capaces d'integrar-se en una societat com l'actual amb una 
estructura personal, cultural i social oberta, integradora i plena d'oportunitats. 

Durant l’ESO parem especial atenció a l'adquisició dels processos de raona-
ment, dels hàbits i de les tècniques que permetin dotar al nostre alumnat de les 
millors eines per a facilitar l'èxit acadèmic i el millor coneixement possible de la 
realitat de la nostra societat.

El nostre PAT (Pla d’Acció Tutorial) ofereix a l'alumnat la possibilitat de créixer 
com a persona, amb els valors necessaris per fer front a una vida activa i com-
promesa.

L'Institut ofereix cinc possibles itineraris  de Batxillerat amb una oferta de ma-
tèries optatives que responen als diferents graus. La forma de treballar ens 
està garantint uns resultats formatius excepcionals que possibiliten l'èxit del 
nostre alumnat. Des de fa dos cursos que oferim el batxillerat escènic. També 
som pilots en projectes d'innovació com el GEP (Grup d'Experimentació Pluri-
lingüe) i el projecte Erasmus. Presentem al nostre alumnat als exàmens oficials 
d'anglès i francès.

Què ens defineix?

Institut Banús
Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)
Educació Secundària Postobligatòria- Batxillerat (17 a 18 anys) 

http://agora.xtec.cat/iesbanus
mailto:iesbanus%40xtec.cat?subject=
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L’Institut Forat del Vent és el centre de secundària més antic de Cerdanyola del 
Vallès. És per això que ha passat per diferents etapes. Actualment, destaquem 
la força i maduresa de la comunitat educativa (famílies, alumnat i professorat), 
el treball des de l’educació en el respecte i amb la finalitat de formar persones 
amb criteri propi. Entenem com a objectius bàsics:  

• Potenciar les capacitats del nostre alumnat.  
• Oferir als nois i les noies orientació i acompanyament en aquesta etapa.  
• Organitzar l’ensenyament valorant tant l’experiència educativa com  les no-

ves eines que fan apropar-nos a l’alumnat del segle XXI: STEAM (science, 
maths, tecnology and art), metodologies pràctiques i competencials, adap-
tem les ràtios, treballem en grups...  

• Estendre l’oferta educativa amb els estudis postobligatoris, atenent els inte-
ressos a través de diferents itineraris de batxillerat, Batxillerat Internacional, 
Batxibac, Batxillerat Nocturn amb opció de semipresencialitat i diversifica-
ció de les matèries optatives com a complement enriquidor dels itineraris.

agora.xtec.cat/iesforatdelventagora.xtec.cat/iesforatdelvent

93 691 12 0093 691 12 00

Carrer de Pizarro, 35Carrer de Pizarro, 35

a8031757@xtec.cata8031757@xtec.cat

Dades de contacte

Institut Forat del Vent

Què ens defineix?

Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)
Educació Secundària Postobligatòria- Batxillerat (17 a 18 anys) 

http://agora.xtec.cat/iesforatdelvent
mailto:a8031757%40xtec.cat?subject=
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agora.xtec.cat/ies-gorgsagora.xtec.cat/ies-gorgs

93 580 43 5493 580 43 54

Carrer de l’Àliga, 65Carrer de l’Àliga, 65

ies-gorgs@xtec.caties-gorgs@xtec.cat

Dades de contacte

Un dels eixos vertebradors del nostre projecte educatiu és la inclusió i la co-
hesió de tots els membres de la comunitat educativa (professorat, alumnat, 
famílies i resta de la comunitat), intentant que tothom es senti implicat i escol-
tat. La nostra proximitat al Parc de Collserola i al Parc Tecnològic ens impulsa 
al treball transversal dels valors mediambientals i socials que contribueixen a 
crear una societat més compromesa amb el bé comú i el medi ambient. Creiem 
en el potencial de l'atenció personalitzada i propera a l'alumnat. En aquesta línia 
treballem en l’acollida de l'alumnat a partir de la coordinació amb els centres de 
primària i reduïm el nombre d’alumnat de forma generalitzada a tots els grups 
classe de l’ESO. Disposem d’un equip d'orientació psicopedagògica que ofereix 
un suport més intensiu per l'alumnat que ho requereix.   
 
El nostre nivell de qualitat i d'excel·lència educativa queda reflectit amb els re-
sultats del nostre alumnat, que continua amb èxit en els estudis postobligatoris, 
així com amb el reconeixement del treball del nostre alumnat i professorat que 
han estat guanyadors de concursos reconeguts del Departament d’Educació, 
de l’Ajuntament i d’altres institucions culturals i socials. En definitiva, treballem 
amb il·lusió per potenciar un projecte educatiu al servei de les necessitats soci-
als i emocionals de l'alumnat i les seves famílies, i en estret lligam amb l'entorn 
més proper.

Què ens defineix?

Institut Gorgs
Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)
Educació Secundària Postobligatòria- Batxillerat (17 a 18 anys) 

http://agora.xtec.cat/ies-gorgs
mailto:ies-gorgs%40xtec.cat?subject=
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L’Institut es mou en el marc dels 7 principis de l'aprenentatge promoguts per la 
Unió Europea, que es concreten en el projecte educatiu de centre. 

L'alumnat esdevé eix del seu propi aprenentatge per assolir les competències 
necessàries de pensament crític, creatiu i ètic; la participació activa i el com-
promís ciutadà.

Al centre treballem amb un ordinador personal i totes les matèries i tots els 
projectes es troben en el aula virtual de la classe; el projecte lingüístic ofereix 
l’alemany o anglès com a primera llengua i es promouen intercanvis i projectes 
internacionals (Alemanya, Polònia) en el marc del Projecte Erasmus. El treball 
per projectes i els reptes d'aprenentatge científics, tecnològics, matemàtics, 
socials i artístics que provoquen preguntes i generen respostes són els trets 
d’identitat de les nostres propostes didàctiques. Es promou l'autonomia, l’au-
toconeixement i la reflexió (debat i oratòria, Five days to dance, sortides i colò-
nies) a partir de programes com Filosofia 3/18.

Per nosaltres el respecte i el saber conviure en una societat democràtica són 
elements essencials, per això disposem d’un model propi de convivència a tra-
vés de la disciplina positiva.

agora.xtec.cat/iesjaumemimoagora.xtec.cat/iesjaumemimo

93 580 39 9493 580 39 94

C. de la Serra de Galliners, s/nC. de la Serra de Galliners, s/n

a8044715@xtec.cata8044715@xtec.cat

Dades de contacte

Què ens defineix?

Institut Jaume Mimó
Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)
Educació Secundària Postobligatòria- Batxillerat (17 a 18 anys) 
Formació Professional

http://agora.xtec.cat/iesjaumemimo
mailto:a8044715%40xtec.cat?subject=
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agora.xtec.cat/insperecaldersagora.xtec.cat/insperecalders

93 580 14 77 • 93 580 15 17 • 93 580 14 77 • 93 580 15 17 • 
634800383634800383

Carrer de l’Escoleta, s/n  Carrer de l’Escoleta, s/n  
(Campus UAB)(Campus UAB)

a8043504@xtec.cata8043504@xtec.cat

Dades de contacte

Som el centre públic adscrit a l’Escola Bellaterra, i estem al recinte de la UAB. 
Això ens col·loca en un entorn privilegiat i que ofereix un contacte directe amb 
la universitat i els seus serveis.

Treballem per potenciar el sentiment de pertinença entre l’alumnat amb un 
claustre ben cohesionat que creu en una educació democràtica i igualitària, 
amb la inclusivitat i l’excel·lència com a meta. Per això dediquem gran part dels 
nostres esforços a oferir una atenció propera a l’alumnat. Així, abaixem la ràtio 
de classe de 30 a 20 alumnes per grup en tota l’ESO i donem atenció individu-
alitzada als casos que ho requereixen. 

Com a Institut dediquem 2 hores a la setmana de tutoria amb 1r d’ESO, una 
de les quals amb l’orientadora. Participem al projecte OrientaCerdanyola a 4t i 
som centre de reagrupament d’alumnat amb deficiència auditiva.

Des de fa anys l’alumnat participa en un taller d’Educació Emocional en tots els 
grups de l’ESO i del Batxillerat impartits per una professional vinculada a la UB.

Què ens defineix?

Institut Pere Calders
Educació Secundària Obligatòria (12 al 16 anys)
Educació Secundària Postobligatòria- Batxillerat (17 a 18 anys) 

http://agora.xtec.cat/insperecalders
mailto:a8043504%40xtec.cat?subject=
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Sistema educatiu
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Escola Bressol Municipal Turonet

Escola Bressol Municipal Cordelles

Escola Bressol Municipal Montflorit

Llar d'Infants Ninot

Llar d'Infants Disney

Llar d'Infants Patufet

Llar d'Infants Nins

Llar d'Infants Bon Dia

Llar d'Infants d'en Pitus

Escola Saltells

Escola Les Fontetes

Escola Carles Buïgas

Escola Bellaterra

Escola Collserola

Escola Municipal La Sínia

Escola Serraparera

Escola Sant Martí

Escola Xarau

Escola Turó de Guiera

Institut Pere Calders

Institut Jaume Mimó

Institut Banús

Institut Gorgs

Institut Forat del Vent 

Ramon Fuster

Escaladei

FEDAC CERDANYOLA

Montserrat

Waldorf-Steiner El Til·ler

Bellaire

CEE Jeroni de Moragas

CEE Centre de Formació i Treball Flor de Maig  

Escola Municipal de Música Aulos  

Centre de Formació d'Adults L'Alzina de Cerdanyola  

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)  

UAB Formació Professional  

Vitae Cerdanyola  

Centre Professional de Música El Musical 

Mapa escolar de la ciutat
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Per a més informació

Servei d’Educació de l’Ajuntament  
de Cerdanyola del Vallès

Oficina Municipal d’Escolarització 
(OME)

cerdanyola.cat/educacio/preinscripcio/ome cerdanyola.cat/educacio/preinscripcio/ome 

617 578 946617 578 946

Avinguda d’Espanya, 6-CAvinguda d’Espanya, 6-C

ome@cerdanyola.catome@cerdanyola.cat

cerdanyola.cat/educaciocerdanyola.cat/educacio

93 580 88 88 (extensió 3710) 93 580 88 88 (extensió 3710) 

Avinguda d’Espanya, 6-CAvinguda d’Espanya, 6-C

educacio@cerdanyola.cateducacio@cerdanyola.cat

http://cerdanyola.cat/educacio/preinscripcio/ome
mailto:ome%40cerdanyola.cat?subject=
http://cerdanyola.cat/educacio
mailto:educacio%40cerdanyola.cat?subject=

