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Llar d’Infants Pública
El Lledoner

Carrer del Vallès, 4
Telèfon: 93 568 61 86
llip.lledoner@montornes.cat
Horari: de 9 a 12 h i de 15 a 17 h
www.montornes.cat/lledoner

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Aspectes a destacar

• Ubicada a Montornès Nord. L’edifici és
d’una planta, espaiós, lluminós, de fàcil
accés i amb facilitats per estacionar.
Disposa de 6 aules, sala polivalent,
sala d’experimentació i un gran pati
amb diverses possibilitats de joc.
• Escola de doble línia, amb
capacitat per a 82 infants
• Acollida de matí des de les 7.30 h i
de permanència a les tardes fins a les
17.30 o 18 h, segons la demanda.
• Servei de menjador amb cuina
pròpia i menús adaptats a totes
les edats i necessitats.
• Conveni amb el CDIAP (Centre
de Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç) de Granollers.
Assessorament periòdic d’una
fisioterapeuta i una psicòloga.

• El respecte a les característiques
individuals de cadascun dels infants,
la tolerància, l’afecte i la motivació són
alguns dels valors que fonamenten
el nostre projecte educatiu.
• La metodologia es basa en la
descoberta, el moviment lliure, el joc i
l’experimentació a través dels sentits,
partint dels interessos de cada infant.
• L’objectiu principal és acompanyar els
infants en el seu desenvolupament
integral com a persones, vetllant per
cobrir les seves necessitats bàsiques de
joc, afecte, autonomia, higiene, etc.
• Escola oberta i participativa, que
defensa la bona relació entre la família
i l’escola com la base de l’educació. El
Consell Escolar i l’AMPA són els mitjans
formals de participació dins la Llar.
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Equipaments,
instal·lacions i serveis

Llar d’Infants Pas a pas

(PRIVADA)
Av. de la Mare de Déu del Carme, 16
Telèfon: 93 781 244
llarinfantspasapas@gmail.com
Horari:
de 9 a 12.15 h i de 15.15 a 17.30 h
llarinfantspasapas.wordpress.com
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Aspectes a destacar

• La Llar d’infants Pas a pas és un
• La llar d’infants Pas a pas promou
centre petit que consta de tres aules
el respecte a la individualitat
destinades a cada nivell educatiu,
tenint en compte el nivell i el ritme
un aula polivalent i un pati amb
d’aprenentatge de cada infant. Es
molts racons per descobrir.
fomenta els espais actius i globals,
• Les famílies que necessitin ampliar
oberts al món que ens envolta per
l’horari poden fer ús del servei d’ acollida
tal de garantir el desenvolupament
(de 8 a 9 h) i del servei de menjador
integral i el benestar dels nens i nenes.
i dormitori (de 12.15 a 15.15 h)
• La metodologia està basada en
l’estimulació continua de l’ infant,
l’auto aprenentatge, la música,
la psicomotricitat i la descoberta
de l’entorn a través del joc.
• Es té molt present que la comunitat
educativa està formada pels docents,
els infants i les famílies. Per aquest
motiu, s’organitzen activitats en
què tothom participa activament
compartint la vivència d’experimentar
i manipular diferents elements. També
proposa l’hora del cafè, un espai de
conversa on els adults poden exposar
els temes que els preocupen, els
interessen o els desperten curiositat.

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Escola Can Parera

Carrer de Can Parera, 140
Telèfon: 93 568 24 72
escolacanparera@xtec.cat
Horari: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
agora.xtec.cat/ceipcanparera

• Ubicada al barri de Can Parera, al
costat de la Biblioteca de Montornès
i de l’Escola Municipal de Música,
Dansa i Aula del teatre.
• Escola de dues línies
• Gimnàs i vestidors equipats amb dutxes
• Àmplia zona d’esbarjo amb dues
pistes esportives, zona verda i sorral
• Acollida de matí i tarda: de
7.30 a 9 h i de 16.30 a 18 h
• Gran oferta d’activitats extraescolars
(esportives, culturals, lúdiques...)
• Menjador escolar amb cuina
pròpia i de proximitat

Aspectes a destacar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sortides escolars a tots els cicles
Colònies a final de cicle
Escola de pares i mares
Projecte de ciències i
experiments 3/6 i 6/12
Activitat de piscina a 1r
Taller de teatre a 6è
Educació emocional a infantil i primària
Anglès des d’infantil
Treball globalitzat a infantil: centre
d’interès, projecte i racons
Programació multinivell (adaptacions
a nivells d’aprenentatge)
Treball de competència
digital com a àrea
Treball sense llibres i projecte
de socialització de llibres
Programa diari de foment de la lectura
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Equipaments,
instal·lacions i serveis

Escola Marinada

Carrer de la Llibertat, s/n
Telèfon: 93 568 06 49
ceipmarinada@xtec.cat
Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
blocs.xtec.cat/marinadaceip
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• Ubicada al nucli urbà de Montornès
Nord, consta d’ un edifici de tres
plantes per als alumnes de primària i
un altre edifici annex de dues plantes
per als alumnes d’infantil. Disposa
de tres patis diferenciats i adaptats
a les diferents edats dels alumnes.
• Escola de dues línies
• Reducció de ràtio a 23 alumnes/
grup en tots els nivells
• Menjador escolar amb cuina pròpia
• Suport de logopèdia i psicologia
per a alumnes i famílies
• Aula de Racons, Psicomotricitat,
Ciències, Biblioteca, 2 aules
d’informàtica i dotació TAC a totes les
aules (pissarres digitals i projectors)

Aspectes a destacar
• El claustre de professorat està format per
30 mestres i diferents professionals de
suport: 1 TEI, 1 vetlladora i 1 mainadera
• Activitats extraescolars gestionades
per l’AMPA: piscina, anglès, karate,
patinatge, multiesport, futbol sala...
• Activitat de piscina a 3r en horari escolar
• Sortides escolars en tots els cicles
• Colònies a 6è curs
• Projectes d’escola: Ràdio a l’escola,
Teatre, Anglès a partir de P4, diferents
projectes musicals, Esmorzars
saludables, Padrins Lectors, STEAM
(Ciències, Tecnologia, Enginyeria,
Art i Matemàtiques) treballades
des de la globalitat de les àrees i
des de la investigació i la indagació
de 3r a 6è i Robòtica de 3r a 6è.
• Francès: segona llengua estrangera
a Cicle Superior- 5è i 6è.
• Socialització de llibres

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Escola Mogent

Camí de la Justada, 3
Tel.: 93 579 98 15
a8059792@xtec.cat
Horari: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
agora.xtec.cat/ceip-mogent

• Ubicada al barri El Castell - Can
Comas, al costat de l’Institut Marta
Mata. Edifici de dues plantes amb
patis diferenciats i adaptats a les
diferents edats de l’alumnat
• Escola de dues línies
• Acollida de matí a partir de les 7.45 h
i activitats extraescolars a la tarda
• Menjador escolar amb cuina
pròpia, ecològica i de proximitat
• Suport Intensiu d’Escolarització
Inclusiva (SIEI)

Aspectes a destacar
• Escola inclusiva catalana
• Treball sense llibres i projecte
de llibres socialitzats
• Metodologia constructivista que
vetlla per una educació integral
• Projecte de convivència i
valors democràtics
• Cultura de l’esforç
• Aprenentatge competencial i funcional
de la llengua anglesa des de P4
• Sortides escolars a tots els cursos
• Colònies a 6è
• Treball per racons a infantil i primària
• Escola verda i sostenible,
projecte d’hort escolar
• Projecte de Biblioteca
• L’oferta d’activitats extraescolars
varia cada any en funció de la
demanda (karate, anglès, piscina,
esport, patinatge, balls...)
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Equipaments,
instal·lacions i serveis

Escola Palau d’Ametlla

Carrer de Can Parera, 1
Telèfon: 93 568 20 35
a8068410@xtec.cat
Horari: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
agora.xtec.cat/escolapalaudametlla

6

• Ubicada al barri de Can Parera i
inaugurada el gener de 2019, l’escola
compta amb un edifici de dues plantes
per a l’alumnat d’infantil i primària
• Escola d’una línia amb 2 grups de 5è i 6è
• Zones d’esbarjo àmplies i diferenciades
entre Infantil i Primària
• Gimnàs propi (Carpa
polivalent El Sorralet )
• Acollida matinal a partir de les 7.30 h
• Menjador escolar amb cuina
pròpia i menjar de proximitat
• Assessorament psicopedagògic
• Biblioteca escolar i biblioteques d’aula

Aspectes a destacar
• Introducció del castellà com a
segona llengua a 1r i l’anglès com
a llengua estrangera des de P3
• Programa de reutilització de llibres de text
• Treball per projectes a Educació Infantil
• Programa de matemàtiques
manipulatives
• Treball per projectes en les àrees
de Medi Natural i Social
• Racons de llengua i mates
amb pares i mares
• Educació artística en anglès a
tota l’Educació Primària
• Taller de teatre a P5, 2n, 4t i 6è
• Activitat de piscina a 1r
• Participació en la Cantata
municipal i la Cantània
• Programa de socialització
de llibres i material
• Apadrinament lector entre l’alumnat
• Colònies des de P3 a 5è
• Viatge de fi e curs a 6è
• Sortides escolars a tots els cicles
• Activitats extraescolars cada dia :
karate, anglès, batuka, multiesport,
patinatge, aula artística...
• Escola de pares i mares

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Escola Sant Sadurní

Plaça de la Font, 5
Telèfon: 93 568 60 74
escolasantsadurni@xtec.cat
Horari: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
escolasantsadurni.weebly.com

• Ubicada al centre urbà de Montornès,
disposa de dos edificis: un de dues
plantes per a alumnes de primària i
un altre de planta baixa per a alumnes
d’infantil, amb patis també diferenciats
i adaptats a les diferents edats.
• L’alumnat d’infantil disposa de
sortida directa de les classes al pati
• Escola d’una línia
• Acollida matí i tarda
• Cuina de proximitat,
sostenible i ecològica
• El menjador és de nova creació
• Pissarres digitals a totes les classes

Aspectes a destacar
• El claustre està format per 15 mestres
• Extraescolars: piscina, anglès,
reforç, gimnàstica rítmica,
futbol, manualitats, dansa
• Sortides escolars a tots els cicles
• Colònies a cicle mitjà i superior
• Atenció a la diversitat: desdoblament
de grups, reforços, suport escolar
personalitzat. Edu. especial
• Anglès a partir de P4. Plàstica en
anglès a tota la primària. Part de l’àrea
de coneixement del medi en anglès
• Participació en el programa e-twinning:
intercanvi de treballs en anglès
amb altres escoles europees
• Projecte cultural anual, de P3 fins a 6è
• Autor a l’escola
• Tallers: foment de la lectura,
teatre, ceràmica, educació
vial, danses catalanes
• Tallers amb les famílies: berenar
solidari, projecte cultural
• Xerrades educatives per a
les famílies (AMPA)
• Socialització de llibres
• Festa d’acollida nou alumnat de P3
• Participació en la Cantània i en la Cantata 7

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Institut Marta Mata

Camí de la Justada, 5
Telèfon: 93 568 65 68
a8065421@xtec.cat
Horari ESO: de 8 a 14.30 h

sites.google.com/a/xtec.cat/insmartamata

Escola d’Hoteleria del
Vallès Oriental

Av. d’Icària, 7
Telèfon: 93 700 65 74
Horari Cicles Formatius: de 8 a 14.30 h
www.escolahoteleriavo.cat
Restaurant pedagògic El Molí
Reserves: 608561862
m41718ehvo@gmail.com
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• Ubicat al barri El Castell - Can Comas, al
costat de l’Escola Mogent. Tres edificis de
tres, dues i una plantes respectivament.
Pavelló i pistes esportives. Laboratori.
Informàtica.
Aula cafeteria a l’institut i Aula de
cuina a l’edifici de la Masia El Molí
• Suport intensiu a l’educació
inclusiva (SIEI)
• Anglès: primera llengua estrangera
• Francès: segona llengua estrangera
• Centre de 3 línies per nivell
• ESO i Cicles Formatius de Grau Mitjà:
• Cuina i gastronomia
• Serveis en restauració
• Previsió de nous cicles de
pastisseria i superiors

Aspectes a destacar
• Renovació pedagògica cap a
un aprenentatge globalitzat
i una atenció personalitzada
perseguint l’èxit per a tothom
• Educació integral de l’alumnat per
a seguir estudiant i per a la vida
• Convenis amb entitats socials i educatives
per desenvolupar activitats pràctiques
i projectes. Institut reconegut com a
centre de pràctiques de formació del
professorat del Màster de Secundària
• AMPA que col·labora amb l’equip
directiu i promou activitats
formatives i/o extraescolars
• Sortides pedagògiques
• Viatge d’anglès a Londres/Dublin (3r ESO)
• Viatge a Itàlia (4t ESO)
• Crèdit de Síntesi a Esterri d’Àneu (2n ESO)

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Institut Vinyes Velles

Avinguda de Barcelona, 2
Telèfon: 93 568 60 79
iesvv@xtec.cat o a8042093@xtec.cat
Horari: de 8 a 14.30 h
www.xtec.cat/iesvv

• Ubicat al centre urbà de Montornès,
a la masia de Manso Calders,
en un edifici de tres plantes
• ESO
• Batxillerat
• Batxibac
• Laboratoris de Física, de Química
i de Ciències Naturals, 2 tallers de
Tecnologia, Aula de Música, de Dibuix
i d’Idiomes, 3 aules d’Informàtica.
Gimnàs i pista esportiva

Aspectes a destacar
• Formació integral de l’alumnat perquè
pugui aconseguir el màxim grau d’èxit
escolar, que li permeti progressar en
les posteriors etapes educatives
• Desenvolupament de les capacitats
potencials de l’alumnat, com a
principi fonamentador de l’equitat
i garantia de cohesió social
• Centre impulsor de la lectura i de
les tecnologies creatives a l’aula
• Activitats vinculades a les arts: coral
i dansa creativa, circ i disseny gràfic
• Anglès, llengua estrangera
obligatòria (estada lingüística a
Londres a 1r de Batxillerat)
• Francès, optativa des de 1r d’ESO
(estada lingüística a França
per a l’ESO i el Batxillerat)
• Sortides de tutoria, culturals
i pedagògiques
• Colònies a 2n ESO
• Camino de Santiago a 3r ESO
• Viatge de fi d’etapa a Itàlia a 4t ESO
• Escola Verda
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Equipaments,
instal·lacions i serveis

PTT
(Pla de Transició al Treball)

Av. d’Icària 7-9,
Masia El Molí. Edifici antic
Tel.: 93 572 14 22
a860099@xtec.cat
Horari: de 8 a 14 h
www.montornes.cat
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• Ubicat a l’antic edifici de la masia
El Molí, ocupa dues plantes amb
annexos de nova construcció
• Proves d’accés a Cicles
Formatius de Grau Mitjà
• Orientació professional i acadèmica
• Cursos de formació
professional específica:
• Auxiliars d’Hoteleria: Cuina i
Serveis de Restaurant i Bar
• Auxiliars de Fabricació Mecànica
i d’ajust i soldadura
Cada especialitat consta de dos mòduls
obligatoris, un específic de cada perfil i
un altre comú que pretén donar les eines
acadèmiques necessàries per continuar
formant-se i orientar l’alumnat a
nivell personal i professional

Aspectes a destacar
• Programa de Formació i Inserció
que es realitza conjuntament
amb el Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya
• Formació adreçada a persones d’entre 16
i 21 anys, que no disposin de Graduat en
Educació Secundària 0bligatòria (GESO)
• Seguiment posterior fins a un
any per facilitar la continuïtat
formativa i/o la inserció laboral
Visites concertades de 8 a 14 h
durant el mes de maig

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Centre de Formació
d’Adults Marinada

Avinguda de Barcelona, 2
(Institut Vinyes Velles)
Telèfon: 93 568 20 05
a8062523@xtec.cat
Horari: de 15 a 21 h
agora.xtec.cat/cfamarinada

• Ubicat al mateix edifici de l’institut
Vinyes Velles, a la masia Manso Calders
• Preparació per a Proves d’Accés a Cicles
Formatius de Grau Mitjà (PPACFGM)
• Preparació per a Proves d’Accés a Cicles
Formatius de Grau Superior (PPACFGS)
• Català A1 – A2
• Castellà A1-A2 – B1
• Anglès A1 – A2
• Curs Informàtica COMPETIC 1
(Acreditació ACTIC)
Qualsevol ciutadà/na que ho demani pot
venir a veure les instal·lacions, amb cita
prèvia.
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Equipaments,
instal·lacions i serveis

Escola Municipal
de Música, Dansa
i Aula de Teatre

Carrer de Can Parera, 36, 3a planta
Telèfon: 93 568 63 67
emusica@montornes.cat
Horari: de 16 a 21 h
musica.montornes.cat
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• Ubicada al mateix edifici de la Biblioteca
de Montornès, davant del CAP.
• Disposa de dues plantes amb set aules
plenament equipades, una aula TAC
(Tecnologies per a l’Aprenentatge i
el Coneixement), una aula de dansa
i dos boxs d’estudi per als alumnes.
• Programes d’ensenyament de
música, dansa i teatre adaptats a
totes les inquietuds artístiques.

Aspectes a destacar
• Alumnes a partir de 3 anys. Programes
també per a persones adultes.
• Etapa d’iniciació a les arts (3 a 5 anys)
comuna per a teatre, música i dansa.
• A partir dels 6 anys: Inici de
l’aprenentatge d’instrument i
incorporació progressiva en grups
instrumentals i corals; Dansa
clàssica, creativa i contemporània;
Teatre, dicció i emissió de la veu.
• Participació en la vida
cultural mitjançant activitats,
actuacions i col•laboració en
festes i actes del municipi.
• Projectes de col·laboració amb
els centres educatius del municipi
i entitats de Montornès.
• Escola autoritzada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, associada a l’ACEM
(Associació Catalana d’Escoles
de Música) i adherida a la Xarxa
d’Escoles Municipals de Música i
Arts de la Diputació de Barcelona.
El període de preinscripció té lloc durant les
3 primeres setmanes del mes de maig.

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Centre Infantil
La Peixera

Carrer del Vallès, 4
Telèfon: 93 568 65 36
lapeixera@montornes.cat
Horari: de 16 a 20 h
Departament d’Infància de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès

• L’equipament té una superfície útil
de 270 metres quadrats amb dues
zones de joc: l’una per a infants de 3
a 7 anys i l’altra per a nois i noies de
8 a 11 anys. També disposa d’espais
comuns com l’aula de suport a l’estudi
i noves tecnologies, l’aula taller on
s’experimenta amb les manifestacions
plàstiques, i una aula polivalent
destinada, principalment, a activitats
audiovisuals. Una petita cuina
permet experimentar amb els tallers
d’alimentació i hàbits saludables.
Finalment, un pati exterior facilita
l’activitat motriu i els jocs de grup.
• La Peixera és un equipament municipal
pensat perquè els infants d’entre 3 i
12 anys puguin gaudir i experimentar
les infinites possibilitats del joc.
• Té capacitat per acollir fins a 80 infants.
• Els infants es divideixen en grups
d’edats amb la possibilitat de poder
participar dos cops per setmana
en horari de 17 a 19.15 h.

Aspectes a destacar
• L’atenció personalitzada de l’equip
educador és l’element clau del
projecte. Es potencia un clima de
proximitat i complicitat que afavoreix
el desenvolupament dels infants.
• La detecció preventiva de possibles
situacions de risc dels infants i
de les seves famílies és també
un dels objectius prioritaris.
• Algunes de les activitats que es
desenvolupen són: Taller de teatre social
amb el grup de grans, conta contes,
tallers, grup de guitarra, dinàmiques
grupals, celebració de les diferents
festes populars, sortides en cap de
setmana i colònies de cap de setmana.
El període de preinscripció té lloc durant les
3 primeres setmanes del mes de setembre.
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Centre Infantil Pintor Mir

Plaça de Joaquim Mir, 1
Telèfon: 671 001 527
pintormir@montornes.cat
Horari: de dilluns a divendres de 15 a
20 h i dimecres de 9 a 13 h
Departament d’Infància de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès
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Equipaments,
instal·lacions i serveis

Aspectes a destacar

• Amb prop de 400 m2 distribuïts en dues
plantes, l’equipament disposa d’una
gran sala amb espais diferenciats de
joc, cuina, menjador, sales d’estudi
i despatxos, a més d’un pati per
poder fer activitats a l’aire lliure.
• Destinat a infants de 0 a 12 anys
on podran aprendre, experimentar
i gaudir a través del joc. Per a
la franja d’edat de 0 a 3 anys es
desenvolupa un projecte específic.
• Espai per a nens i nenes de 3a 12 anys:
els infants es divideixen per grups d’edat
amb la possibilitat de participar dos cops
per setmana en horari de 17 a 19.15 h
• Espai d’atenció a la família, amb un
gran ventall d’activitats: espai de
joc, xerrades, tallers i espectacles.
• Dues aules d’estudi, un espai ideal per
als infants per fer treballs en grup.

• S’hi desenvolupa un projecte
d’educació en el lleure que posa
l’accent en l’infant, però també en
la seva família mitjançant la creació
d’espais de proximitat entre els infants,
l’entorn familiar i l’equip educador.
• La línia pedagògica està basada en l’ús
del joc com a eina educativa i en els
valors del lleure com a base. D’aquesta
manera es poden treballar les habilitats
socials i la gestió de conflictes.
• Ofereix programes específics per
adaptar la intervenció educativa a les
diferents franges d’edat responent així
a les necessitats i particularitats de
cada etapa evolutiva (de 0 a 12 anys).
• L’atenció a la família es presta de
forma individualitzada i també
grupal, a través d’espais familiars
on es comparteix i es crea vincle.

Equipaments,
instal·lacions i serveis

Espai Jove Satèl·lit

Carrer de la Llibertat, 10
Telèfon: 93 572 39 39 - 673 532 609
joventut@montornes.cat
Horari: de dimarts
a divendres de 16.30 a 20 h
Departament de Joventut de
l’Ajuntament de Montornès del Vallès

• L’ Espai Jove el Satèl·lit és
un equipament destinat al
jovent de Montornès.
• Disposa d’una sala de trobada, un espai
de jocs, una sala per a entitats, una
aula d’estudi, una altra de reunions i
un espai amb diversos ordinadors.
• Actualment a l’equipament conviuen
diverses iniciatives, serveis, i projectes,
com el Dispositiu d’Inserció Laboral
del barri de Montornès Nord,
l‘espai de reunió per a dones, la comissió
de convivència i Festes de Montornès
Nord o l’entitat juvenil de rol Valhalla.

Aspectes a destacar
• El Satèl·lit es un espai arrelat al barri
de Montornès Nord, amb gairebé
20 anys d’història. És un espai de
referència per als joves, on poden
trobar diferents projectes orientats
a donar un servei de qualitat que
respongui a les seves necessitats.
• El jovent pot disposar des d’una
aula per poder fer els deures, a un
espai de trobada dinamitzat per
professionals des d’una perspectiva
educativa i d’acompanyament
al procés vital de cada jove.
• El Satèl·lit també pot ser la porta d’accés
a diferents assessories especialitzades
per a joves amb temàtiques com els
estudis, la salut o la inserció laboral,
així com l’oportunitat de participar
en diferents iniciatives que van mes
enllà de l’equipament juvenil, com
el projecte Kosmos de pressupostos
participatius joves o els diferents
espais de participació ciutadana que
existeixen al barri de Montornès
Nord i al conjunt del municipi.
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