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Santa Coloma,
ciutat educadora i inclusiva
Durant aquestes dates, moltes famílies us veieu immerses en l'important procés de triar el centre escolar
on estudiaran els vostres fills i filles. Conscients d'això, des de l'Ajuntament encetem una campanya
informativa per acompanyar-vos en aquest procés i resoldre els vostres dubtes i tot allò que necessiteu
saber dels centres escolars de la ciutat.
La publicació que teniu a les vostres mans pretén ser una eina, pràctica i útil, adreçada a tots els
colomencs i les colomenques amb infants i/o adolescents que cursaran P3 o bé, 1r de l'ESO, durant el
curs 2020-21. Trobareu informació bàsica sobre el procediment de preinscripció i aspectes a tenir en
compte per fer la tria d'escola o institut de la manera més fàcil.
L'oferta de projectes educatius de la ciutat és àmplia i de gran qualitat. Els centres educatius de
Santa Coloma i el professorat posen a disposició dels nens i les nenes, adolescents i les seves famílies
moltes oportunitats educatives perquè creixin i es formin feliços i amb l'autonomia més gran possible.
Som una ciutat compromesa amb l'educació de qualitat i inclusiva. Els centres educatius, amb
l'Ajuntament al costat, defensem un model de formació en valors com la igualtat d'oportunitats, el respecte
pels altres i el treball en equip. Fent sempre de la diversitat un valor enriquidor i de creixement personal.
Aprofito per convidar-vos a participar de manera activa en la vida de les escoles i dels instituts, i també
en les seves Associacions de Famílies de l'Alumnat. Així, el procés educatiu serà compartit i de ben segur
més profitós per a tothom!
Núria Parlon Gil
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Comunitat
per aprendre
i educar
“Per educar cal tota la tribu”. Sota la premissa
d’aquest proverbi africà, l’Ajuntament posa
en marxa diferents projectes per connectar
espais i temps educatius i acompanyar famílies,
escoles i infants en l’assoliment de l’èxit
educatiu per a tothom.

“Per

educar
cal tota
la tribu”

Projectes
Projecte Fils, Espais de famílies:
Fils genera espais de reflexió per a les
famílies per acompanyar-les en el camí
educatiu i vital dels fills i filles.
Acompanya a les AMPES en la seva
tasca d’avançar en la participació de les
famílies a l’escola i a l’entorn.

Transformació Projectes
educativa
Espais que innoven:

“Què vol dir educació avui dia?”
L’Ajuntament impulsa projectes per transformar
l’educació en col·laboració amb els centres educatius,
les famílies i els nens i les nenes. Santa Coloma,
ciutat educadora.

Patis oberts:
Els patis de les escoles s’obren en cap de
setmana amb propostes d’activitats per a
tota la família i també amb joc lliure!

Consell de la Infància:
És l’òrgan de participació que permet que
els nens i nenes col·laborin activament
en la construcció, el desenvolupament
i la millora de la nostra ciutat.

Els espais dels centres educatius
són espais per reforçar i ampliar els
aprenentatges. Desenvolupem projectes
per renovar-los tenint en compte l’ambient,
la pedagogia i la tecnologia com a àmbits
clau per a la innovació educativa.

Propostes d’activitats
i projectes a les escoles:

Som
“Ciutat

Educadora”

Ciència, cultura, esports, educació
vial, igualtat, medi ambient...
L’Ajuntament impulsa activitats
i projectes d’educació per la ciutadania
global que les escoles escullen a través
del Programa d’Activitats Educatives.

Ciència, igualtat,
medi ambient...

Èxit i oportunitats
educatives!
L’equitat, l’accés a l’educació en igualtat de condicions i la promoció d’oportunitats
educatives són garantia d’una ciutat més cohesionada i justa, on ningú es quedi enrere!

Calidoscopi

Beques menjador

RAI-ESO

Llibres de text

Beques per al menjador escolar:
“El menjador escolar a l’abast de tothom”
garanteix un àpat diari equilibrat per als nens
i nenes i dona suport a les famílies

RAI-ESO (Menjadors a la secundària):

Ordinadors

Estudi assistit

Promovem
l’equitat
a través de:

Programa per a adolescents que els garanteix
un àpat saludable i activitats d’acompanyament
a l’escolarització.

L’educació més enllà de l’horari lectiu:

Beques extraescolars

L’Ajuntament atorga beques per a les activitats
extraescolars perquè tothom tingui accés a les
mateixes oportunitats educatives.

Estudi assistit:
L’Ajuntament i diferents entitats educatives
de la ciutat posen en marxa programes de
suport a l’estudi.

Reutilització de llibres de text:
Permet als centres educatius innovar en els seus
projectes educatius i, sobretot, evita que hi hagi
cap infant sense llibres o materials educatius.

Digitalització aules ESO:
L’Ajuntament proveeix als i les adolescents
ordinadors ultra portàtils i tablets a l’alumnat
de la secundària.

Projecte Calidoscopi:
Per alumnes de 3r i 4t ESO, una proposta de
treball de caràcter pràctic i aplicat que els orienta
en la continuïtat dels seus estudis i en la seva tria
professional.

Anem a l’escola!
Si el teu fill o filla va néixer l’any 2017 el proper curs començarà P3.
Així, cal que inicieu el procés de preinscripció en el període oficial.
També caldrà seguir aquest procés de preinscripció si vols canviar d’escola
o bé si no estaves a l’escola durant el curs anterior.

març
Del 23 de
il
a l’1 d’abr

Com sé quines escoles tinc al meu entorn?
Al web municipal trobaràs un cercador d’escoles que t’indicarà les escoles
que tens més properes al domicili. (www.gramenet.cat/educacio/)

ió
presentac
ituds
de sol·lic ció
crip
de preins

Com presento la sol·licitud?
Només podràs presentar una única sol·licitud. En aquesta hauràs de posar,
per ordre de preferència, a quines escoles vols optar.
On presento la sol·licitud?
Preferentment, al centre docent demanat en primer lloc.
També es pot presentar:
A l’Oficina Municipal d’Escolarització (Rambla Sant Sebastià, 98-100). Recomanem demanar
cita prèvia a través del web municipal. I de forma telemàtica a la pàgina web de la Generalitat
de Catalunya (www.gencat.cat/preinscripcio).

Si un centre educatiu rep més sol·licituds que l’oferta de places
escolars de què disposa, la normativa que estableix la Generalitat
de Catalunya puntua les sol·licituds segons uns criteris de prioritat.

Quins són els criteris que puntuen?
Criteris generals:
Germans i/o germanes escolaritzades al centre o pares/mares
que hi treballin.
La proximitat del domicili o del lloc de treball. Recordeu que
al cercador d’escoles podreu consultar quins son els centres
pròxims al vostre domicili.
Pare, mare beneficiaris de l’ajut de la renda garantida
de ciutadania.
Acreditació d’una discapacitat de grau igual o superior al 33%
de l’alumne, pare, mare, germà o germana.

L’Ajuntament ofereix
una xerrada informativa

Criteris complementaris:
Família nombrosa o monoparental.
Quan entregueu la vostra sol·licitud el centre li atorgarà els punts
dels criteris generals que tingueu i, a banda, els punts per criteris
complementaris.
Com sé quantes places oferten les escoles?

La normativa que regeix el procés de preinscripció la podeu trobar
a www.gencat.cat/preinscripcio

Com podeu
saber més
del procés de
preinscripció

L’oferta inicial es podrà consultar al web municipal i també directament
a les escoles quan les visiteu en portes obertes.

Dimarts, 3 de març,
a les 17:00 hores
al Museu Torre Balldovina
(pl. Pau Casals, s/n)

Orientacions que us
poden ajudar a triar escola
La xarxa d’escoles de la nostra ciutat és molt àmplia i de gran qualitat.
Mirem on mirem tenim bones pràctiques, metodologies innovadores i molta
passió per educar. Aquestes orientacions són una guia útil per ajudar-te
en la tria de les escoles. Recorda que aquestes sempre estan obertes
a resoldre tots els dubtes que tingueu i us explicaran amb molt detall
com funcionen.

Com obtenir informació?
Comunica’t amb el teu entorn. Parla i escolta el parer d’altres persones
vinculades a les escoles que vulguis conèixer, però COMPTE!
amb la rumorologia i els prejudicis, recorda que cada experiència és singular.

comunica’t,
consulta,
apropa’t, pensa,
compara, valora,
decideix amb
criteri

Consulta els espais web de les escoles. Trobaràs informació prèvia a la visita
que t’ajudarà a conèixer el centre. T’aconsellem que anotis aquells ¿? que vols plantejar a l’escola.
Apropa’t a conèixer totes les escoles. Visita totes les escoles que puguis durant les
jornades de portes obertes, t’aportaran més elements per poder decidir. No te’n vagis sense
plantejar els teus dubtes.

Com prendre la decisió?
Pensa en tota l’escolaritat del teu fill o filla. Dona un pas més enllà! És normal que et fixis en les
instal·lacions i els serveis complementaris que ofereix (menjador, acollida, extraescolars), però no
perdis de vista que esculls escola per uns quants anys. Valora aspectes com el projecte educatiu
del centre, la metodologia d’aprenentatge, l’equip docent, la participació de les famílies...
Tingues present des d’un primer moment consultar l’oferta de places dels centres per conèixer
les opcions que tens de poder ser admès.
Compara la informació amb els teus criteris. Quins aspectes consideres importants i per què.
Fes una llista dels teus criteris i endreça’ls per ordre, compara i contrasta amb cadascuna de les
escoles per les que t’has interessat.
Valora les teves preferències i possibilitats. Recorda que l’escola té un nombre de places màximes
autoritzades, quan la demanda supera l’oferta el sistema educatiu té els seus mecanismes per
regular aquesta situació i equiparar els teus drets amb els de tots els pares i mares.
Posa en una balança les teves preferències i les teves possibilitats.
Decideix amb criteri. Pren-te temps, crea la teva opinió i deixa de banda els prejudicis.

Centres Públics
Les Neus

Institut Escola Pallaresa

C. Alps, 35

Institut Escola Pallaresa

Centres Concertats
C. Mossèn Camil Rossell, 96-102

Centres Públics d’educació infantil
(segon cicle i primaria (ESCOLES)
Centres Privats-Concertats
Institut Escola
Centre d’Educació Especial
Oficina Municipal d’Escolarització

Institut Escola Lluís Millet

Les Neus
Institut Escola Lluís Millet

Jornades de portes obertes

Miguel de Unamuno

Tanit

Divendres 6 de març: De 9:00h a 11:00h (Xerrada i visita)
Dimecres 11 de març: De 15:00h a 16:30h (Xerrada i visita)

Dimarts 10 de març: A les 16:00h Xerrada i visita
Setmana del 9 al 13 de març: Visites concertades amb el centre
si no es pot assistir a la jornada de portes obertes

Escoles d'Educació Infantil i Primària i Instituts-Escola

Primavera

La jornada de portes obertes és una gran oportunitat perquè les famílies conegueu l’escola en totes
les seves dimensions: les instal·lacions i els espais, l'equip docent, el funcionament i la metodologia de
treball amb l’alumnat. Aprofita i visita totes les escoles que puguis i tindràs molta més informació per decidir.

Riera Alta

Antoni Gaudí

Fray Luís de León

Dimecres 4 de març: A les 15:15h (Xerrada i visita guiada)
Divendres 6 de març: A les 10:00h (Xerrada i visita guiada)

Dimecres 4 de març: A les 9:15h Visita i xerrada
A les 15:15h Visita i xerrada

Ausiàs March

Jaume Salvatella

Dijous 12 de març: De 9:30h a 12:30h Visita. A les 15:00h Xerrada
Divendres 13 de març: A les 9:30h Visita, a les 12:30h Xerrada

Dilluns 9 de març: De 9:30h a 11:30h Visita i xerrada
Dijous 12 de març: De 15:30h a 17:30h Visita i xerrada

Banús
Dimarts 10 de març: A les 9:00h, 12:30h, 15:00h, 16:30h i 18:30h
Visites guiades
Dimecres 11 de març: A les 9:00h, 12:30h i 15:00h Visites guiades

Joan Salvat-Papasseit
Divendres 6 de març: De 15:15h a 17:00h (Xerrada i visita)
Dimecres 11 de març: De 9:30h a 12:00h (Xerrada i visita)

Beethoven

Les Palmeres

Dijous 5 de març: De 9:00h a 10:30h i d'11:00h a 12:30h Visita i xerrada
Dimarts 10 de març: De 15:15h a 16:15h Visita i xerrada

Dijous 5 de març: A les 9:15h (Visita guiada i xerrada)
Dimarts 10 de març: A les 15:15h (Visita guiada i xerrada)

Ferran de Sagarra

Mercè Rodoreda (Entrada Milà i Fontanals, 59)

Dijous 5 de març: De 15:30h a 17:00h Visita i xerrada
Divendres 6 de març: D'11:30 a 13:00h Visita i xerrada

Dimarts 10 de març: A les 11.30h Visita i xerrada
Divendres 13 de març: A les 15:15h Visita i xerrada

Dijous 5 de març: A les 15:15h Visita i xerrada
Dimarts 10 de març: A les 9:30h Visita i xerrada

Torre Balldovina
Dijous 5 de març: De 9:30h a 11:30h Visita i xerrada
Dimarts 10 de març: De 15:15h a 17:15h Visita i xerrada

Dimecres 4 de març: De 9:30h a 10:45h Visita guiada
Dilluns 9 de març: De 15:30h a 16:30h Visita guiada
De 16:45h a 17:45h Xerrada

Wagner

Rosselló Pòrcel

Institut Escola Lluís Millet

Dimarts 10 de març: De 15:15h a 17:00h Visita i xerrada
Dimecres 11 de març: De 9:15h a 11:15h Visita i xerrada

Sagrada Família
Dilluns 9 de març: De 15:30h a 17:30h Visita i xerrada
Dijous 12 de març: De 9:30h a 11:30h Visita i xerrada

Sant Just
Dimecres 11 de març: De 9:15h a 12:00h i de 15:10h a 18:00h
Dijous 12 de març: De 9:15h a 12:00h i de 15:10h a 18:00h

Dilluns 9 de març: De 9:30h a 12:00h i de 15:00h a 16:00h Visita
Dimarts 10 de març: De 9:30h a 12:00h i de 15:00h a 16:00h Visita
Dimarts 10 de març: A les 9:30h Visita, a les 15:15h
Visita i a les 16:45h Xerrada famílies
Dijous 12 de març: De 9:30h a 12:30h Visita i xerrada famílies

Institut Escola Pallaresa
Divendres 6 de març: A les 15:20h Visita i xerrada
Divendres 13 de març: A les 9:15h Visita i xerrada, a les 11:45h
Visita i xerrada

Santa Coloma
Dimarts 3 de març: De 15:15h a 17:00h Visita i xerrada
Dimecres 11 de març: De 9:15h a 11:00h Visita i xerrada

Serra de Marina
Dilluns 9 de març: De 9:15h a 10:30h, de 10:30h a 12:15h
i de 15:10h a 16:00h Visites guiades
Dimecres 11 de març: De 9:15h a 10:30h, de 10:30h a 12:15h
i de 15:10h a 16:00h Visites guiades

Jornades de Portes Obertes dels centres concertats:
Fuster (7 de març), Les Neus (del 10 de febrer a l’1 de març), Manent
Rambla (7 i 13 de març), FEDAC-Santa Coloma (4, 5 i 7 de març),
Singuerlin (7, 10 i 12 de març), Virgen del Carmen (del 10 al 21 de febrer),
Seimar (15 de març). Per conèixer els horaris i les activitats poseu-vos
en contacte amb els centres o consulteu la pàgina web municipal.

Com pots tenir més informació?
Oficina Municipal d’Escolarització
L’OME és un espai de de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació per treballar
en el procés d’escolarització de l’alumnat a la nostra ciutat.

Servei d’Educació-Oficina
Municipal d’Escolarització
Rambla de Sant Sebastià, 98-100,
08922, Santa Coloma de Gramenet
- Tel. 93 462 40 58
- escolaritzacio@gramenet.cat
Horari d’atenció al públic:
Del 12 de setembre al 24 de juny,
de dilluns a divendres de 9 a 14h
Del 25 de juny a l’11 de setembre,
de dilluns a divendres de 9 a 13h
Agost tancat

Es recomana demanar cita
prèvia al telèfon 93 462 40 90
o www.gramenet.cat/
seu-electronica/ cita-previa/
També podràs trobar més informació
sobre el procés:
Escoles i Instituts Escola
Webs de les escoles i dels Instituts Escola
www.gramenet.cat/educacio/
www.queestudiar.gencat.cat

