Benvolgudes famílies,
Benvolgudes famílies,Tot i la situació d'excepcionalitat que estem vivint,
arriba un moment important en la vida de totes les famílies: escollir el
centre educatiu on el vostre fill o filla començarà una nova etapa
d'educativa. Aquesta és una decisió important i conjuntament amb la tasca
educativa dels pares i mares, tindrà un pes rellevant en la formació i, també,
en el creixement personal de l'infant.
L'Ajuntament de Molins de Rei vol ajudar-vos en aquest procés i fer-ho el
més senzill possible per tots i totes vosaltres. En aquestes pàgines trobareu
tota la informació que necessiteu per realitzar correctament la preinscripció
i matriculació dels vostres fills i filles a qualsevol dels centres educatius
ubicats a la vila de Molins de Rei.
Posem al vostre abast tota la informació, contactes i descripcions de les
escoles i instituts de la vila, sent conscients, de la situació excepcional en
què ens trobem com a societat. Així doncs, s'ha realitzat una actualització
de totes i cadascuna de les dades, però existeix la possibilitat que amb
l'evolució de la COVID-19, les dades puguin ser canviants.
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L’alumnat és el centre de l’escola, i volem desenvolupar al màxim les capacitats i competències de
cadascun de forma integral. Potenciem el seu creixement personal individual i col·lectiu perquè
esdevinguin persones capaces d’adaptar-se als canvis, autònomes, actives i responsables,
protagonistes del seu futur.
Som ESCOLA VERDA i integrem els espais exteriors, l’hort, el bosc i la bassa, com a aula de natura i
com a font d’estímuls per l’aprenentatge vivencial. Fomentem la reutilització, la reducció i reciclatge
de residus i la utilització de materials socialitzats. Amb la Setmana Mediambiental anual i altres
projectes, pretenem que l’alumnat es comprometi amb el respecte i la conservació del medi
ambient.
Promocionem l’EDUCACIÓ EMOCIONAL, i treballem la diversitat com un aspecte bàsic per aconseguir
la INCLUSIÓ per a tot l’alumnat.
Treballem la LECTURA i l’ESCRIPTURA amb materials diversos, i aprofitem les situacions diàries per
desenvolupar-les de forma funcional. Fomentem el gust per la lectura, amb el pla lector, el projecte
de biblioteca PuntEdu i la lectura diària. Fem préstec de llibres en català, castellà i anglès.
Impartim l’ANGLÈS de P3 a 6è i el FRANCÈS com a segona llengua estrangera al cicle superior.
Treballem unitats de medi en anglès al cicle superior, i de plàstica als cicles inicial i mitjà. Som
centre Generació Plurilingüe.
Els ESPAIS ofereixen l’accés als aprenentatges a través de la tria lliure, la investigació,
l’experimentació de forma autònoma i la posterior reflexió sobre què han après. Altres moments de
treball autònom als diferents cicles: classes multiproposta a Ed. Infantil, racons de matemàtiques,
racons d’anglès...
Afavorim el TREBALL COMPETENCIAL amb metodologies globalitzades, projectes i unitats
didàctiques que integren diferents àrees i parteixen dels interessos de l’alumnat per anar construint
el coneixement de forma cooperativa i amb avaluació conscient.
Incorporem transversalment les TECNOLOGIES per activitats de recerca, aprenentatge i avaluació.
Fem robòtica i/o programació a partir de P5.
Fomentem la INTERRELACIÓ entre nivells a través d’apadrinaments: per llegir, per plantar al bosc, al
menjador... i la comunicació de resultats d’investigacions i projectes. El Consell d’Alumnes vehicula
el protagonisme de l’alumnat en les decisions del centre.
Organitzem SORTIDES a tots els nivells, i COLÒNIES de P4 a 6è, per fomentar l’autonomia personal i
la cohesió de grup.
Fomentem la participació de les FAMÍLIES en festes, jornades de bricolatge, comissions a l’AFA,
delegats/des de classe, “experts”...
ACOLLIDA: Matí, de 7:30 a 9:00h; tarda, de 16:30 a 17:00h
MENJADOR: Cuina pròpia, aliments ecològics, menús especials al·lèrgies i intoleràncies. Educació en
el lleure.
EXTRAESCOLARS: Cada dia, de dilluns a dijous, de 16:30 a 17:30, activitats variades, segons
demanda de les famílies.
TRANSPORT: Servei d’autocar als matins i a les tardes (NOMÉS SI HI HA PROU DEMANDA)
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L’Escola el Palau és un centre d’una sola línia i consta de 3 unitats d’Educació Infantil i 6 unitats
d’Educació Primària. Aquest fet afavoreix el coneixement i la relació entre tots els membres de la
comunitat educativa, tot enfortint els seus vincles.
Optem per un aprenentatge funcional i significatiu per a l’alumne i proper a la seva realitat.
Plantegem als alumnes situacions que els generin dubtes i els oferim les eines necessàries per
resoldre’ls. Fomentem la creativitat i el treball de les emocions, i valorem la reflexió del propi
procés d’aprenentatge mitjançant l’autoavaluació.
A l’escola apostem pel plurilingüisme. Per això s’introdueix l’anglès a P3 a través del joc i el
llenguatge funcional, s’imparteixen les sessions d’arts and craft en anglès i es fa una sessió
setmanal de science en els cicles superior i mitjà. L’objectiu és l’ús de la llengua anglesa com a
vehicle de comunicació en àrees no lingüístiques.
Considerant el joc com a mitjà natural d’aprenentatge, potenciem l’àmbit científic i matemàtic
amb una metodologia basada en la manipulació i la vivència. El joc té un vessant efectiu i
emocional que va acompanyat de motivació, alhora que afavoreix la concentració i
l’aprenentatge.
“Qualsevol aprenentatge que tingui components emocionals, el cervell l’interpretarà com clau
per a la supervivència, i per tant l’emmagatzemarà millor i després permetrà que s’utilitzi amb
més eficiència.” (D. Bueno, investigador de genètica)
Amb aquesta premissa, a l’escola cuidem el benestar dels infants perquè sabem que en
situacions agradables aprenen millor.
En el marc de la inclusió, dissenyem activitats on poden aprendre junts alumnes diferents amb
expectatives d’èxit per a tots.
Potenciem el contacte amb la natura a partir de sortides i afavorim la cohesió del grup i
l’autonomia personal a través de colònies des d’Educació Infantil.
ACOLLIDA: Matí: 8.00 h - 9.00 h- MENJADOR: Sí amb cuina pròpia. Projecte de cuina ecològica i
de proximitat. - EXTRAESCOLARS: Urban Dance, ludoteca en anglès, taekwondo, anglès, teatre,
robòtica multiesports d’equip i piscina.
‘
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L’escola té un paper fonamental i comparteix amb les famílies l’educació integral dels infants.
Entenem l’educació de forma globalitzada, on tots els aspectes que la conformen són
importants. Es promou la curiositat, es fomenten les ganes d’aprendre i es potencia l’educació
emocional i en valors.
Per aconseguir uns bons resultats de maduresa personal i de treball és necessari crear un bon
clima de convivència i fomentar valors de respecte, amistat, ajuda, confiança, solidaritat... on
tothom se’n senti partícip, important i acceptat. És per això que atenem la diversitat a partir
d’una atenció personalitzada, de grups reduïts, mitjos grups, treballs en equip i grups
cooperatius. Creiem que el nostre projecte de convivència, les tutories i el treball d’emocions
ajuden els nostres alumnes en el seu creixement personal com a ésser individual i social.
Pensem que hi ha d’haver una bona base en les competències comunicatives lingüístiques i és
per això que té una importància cabdal treballar el llenguatge oral (català, castellà i anglès) amb
les produccions teatrals, exposicions orals... i treballar el llenguatge escrit en diferents formats
(escrit, audiovisual, gràfic). A més, fomentem la lectura i l’acompanyament lector, amb
l’apadrinament i parelles lectores entre grans i petits, per crear lligams i formar alumnes amb
cultura literària.
Els infants han de sentir-se part totalment activa del seu aprenentatge i creixement maduratiu i a
través del treball per projectes, l’experimentació, les sortides i les colònies aprenen a investigar,
resoldre problemes, trobar solucions, crear, reflexionar i ser crítics.
Sabem que l’escola ha de ser viva i innovadora. En el món digital, treballem el pensament
computacional mitjançant la programació i la robòtica, a partir de la qual impulsem la
metodologia STEAM. Els robots, les tauletes, els chromebooks i altres dispositius formen part del
dia a dia.
L’educació artística també té un paper important a la nostra escola. Fem tallers de plàstica on
deixem volar la imaginació dels infants mitjançant el treball de tècniques diverses. El concert de
Santa Cecília, Nadal, Carnestoltes, les danses de final de curs... ens fan gaudir de la feina del
treball d’instrumentació, vocal i corporal que hi ha al darrere.
En definitiva, volem que els nostres alumnes siguin persones competents i responsables d’elles
mateixes i del món que els envolta.
“M’ho van explicar i ho vaig oblidar, ho vaig veure i ho vaig entendre, ho vaig fer i ho vaig
aprendre.” Confuci
ACOLLIDA: Matí: 7.30h - 9.00 h / Tarda: 16:30h. a 17h. - MENJADOR: Cuina pròpia, aliments
ecològics, menús especials al·lèrgies i intoleràncies. Educació en el lleure. EXTRAESCOLARS:
natació escolar, jocs esportius, anglès, escacs, robòtica, handbol, futbol i escola esportiva
municipal.
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Som una escola pública, de qualitat i acollidora, on acompanyem el nostre alumnat en el procés
d’assoliment de les competències bàsiques que els permetin posar en pràctica tots els
coneixements, tècniques de treball i estratègies adquirides al llarg de la seva escolarització.
A la nostra escola treballem per un desenvolupament integral dels infants, tenint en compte les
característiques personals que els fan únics i acceptant les diferències d’aprenentatge, socials
i/o culturals de forma positiva i com una oportunitat de creixement. Creiem en el principi
d’inclusió i de cohesió social per aconseguir que tothom se senti important dins la nostra
comunitat. Per això, tenim en compte la
llibertat individual i respectem les conviccions pròpies dels alumnes i de les seves famílies.
Volem que en un futur s’integrin en la societat amb èxit i tinguin un esperit crític per canviar-la o
transformar-la i entenem que una manera de fer-ho és amb el Consell d’alumnes , on fomentem
la participació dels infants en la vida de l’escola. De manera que puguin arribar a ser persones
crítiques i compromeses amb l’entorn proper.
Amb projectes com el de Filosofia 3/18 i el de Col·laborem, potenciem valors democràtics que
considerem essencials: la solidaritat, la cooperació, l’actitud per compartir, l’acceptació, el
respecte i el diàleg. Alhora, afavorim el desenvolupament personal, és a dir, l’esperit crític,
l’esforç personal, la creativitat, l’autoestima i la confiança en les seves pròpies capacitats. Així,
els podem oferir eines i mitjans que els ajudin a avançar en la seva maduració i en el seu propi
creixement personal.
Volem ser una escola de futur i innovadora, incorporem nous projectes que ens defineixen com a
centre. La tecnologia a l’espai digital on potenciem el pensament computacional i el treball
cooperatiu, l’alumnat s’inicia en un nou llenguatge, el de la programació. El projecte
#aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament amb la participació de
tota la comunitat escolar. Mòbils.edu, projecte que impulsa l'ús de dispositius mòbils en les
pràctiques d'aula perquè assoleixin la competència digital integrada en qualsevol àmbit. Els
ambients d’aprenentatge, a l’educació infantil, on es fomenta una
actitud de curiositat, on es proposen reptes en els quals els infants hauran d’investigar i
reflexionar per resoldre’ls. Les Unitats Didàctiques Integrades per construir els seus propis
aprenentatges i a prendre consciència del seu progrés.
Creiem en la lectura com a pilar fonamental de tot coneixement i, per tant, és l’eix transversal de
tota l’escola: fem sessions dinamitzades i sistematitzades de lectura diària a tots els cursos,
biblioteca a l’hora del pati, apadrinament lector, tertúlies literàries, maletes viatgeres,
bookcrossing, l’enigma del mes, biblioteca oberta al barri dues tardes, Servei Comunitari amb
els instituts de la vila…
En definitiva, volem que mitjançant l’experimentació, la interpretacióI la manipulació, els
alumnes accedeixin al coneixement d’una manera vivencial i significativa, que respongui a les
seves necessitats i curiositats i els animi a continuar progressant i aprenent. Volem que els nens
i les nenes del Madorell
esdevinguin ciutadans competencials del segle XXI.
ACOLLIDA: de 7.30 a 9.00 h, tarda de: 16.30 a 18.00 h. MENJADOR: Cuina pròpia.
EXTRAESCOLARS: s’ofereix una oferta àmplia d’activitats per tal de respondre a les
inquietuds dels d'infants.
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A l’Escola l’Alzina ens identifiquem com un centre que vol proporcionar una educació integral al
seu alumnat i desenvolupar al màxim les seves capacitats i la seva personalitat.
Som una escola oberta i plural, en la qual entenem la diversitat com un aspecte que s’ha de
potenciar i tenir-ne cura per tal que tots els infants s’hi sentin acollits. Per això treballem per
aconseguir la inclusió de tot l’alumnat, vetllant perquè tothom pugui i participar d’un entorn
educatiu compartit.
Diversifiquem metodologies i fem projectes, ambients, tallers, treball interdisciplinari,
padrinatge... Apostem per un treball transversal on encabim les tecnologies, el treball en equip,
l’autonomia, l’esperit crític, el treball dels valors, l’adquisició de les competències... per
despertar en els infants el gust per aprendre, experimentar i poder apropar-nos, així, a les
necessitats de cadascú i fer una educació més personalitzada respectant els diferents ritmes
d’aprenentatge.
Estem compromesos amb el respecte i la conservació del medi ambient i un model de
desenvolupament sostenible, i per això estem dins la xarxa d’Escoles Verdes i participem en el
Projecte de Socialització de Llibres de Text.
Som una escola familiar amb un bon clima de convivència, on les activitats cooperatives entre
l’alumnat de diferents cursos (padrinatge, tallers, sortides, colònies a final de cicle,
celebracions...) formen part del nostre dia a dia. Creiem que una bona educació emocional i una
acció tutorial intensa afavoreix el benestar dels nostres nens i nenes, alhora que assenta les
bases per poder relacionar-se amb els altres i assolir millor els aprenentatges.
Les famílies són una peça clau dins el nostre projecte d’escola, i alumnes, pares i mestres
treballem plegats dia a dia. Obrim l’escola en les celebracions, les famílies participen en tallers i
activitats d’aula, en xerrades, L’AFAorganitza activitats...
Som una escola oberta a la comunitat educativa i al nostre entorn, que prepara el seu alumnat
per a l’exercici d’una ciutadania responsable, participant activament en la vida social, fomentant
habilitats per al diàleg i la resolució pacífica de conflictes, per tal d’adaptar-se i fer front als
continus reptes i situacions que la societat actual planteja.
MENJADOR: cuina pròpia; menús especials per a al·lèrgies i intoleràncies; Projecte Servim-nos EXTRAESCOLARS: Música i solfeig. Música instrumental (piano, guitarra, violí). Ballem amb Ritme.
Minixef. English Fun! (p4-2n). English Time (3r-6è). Multiesport. Bàsquet, minifutbol i hoquei.
Futbol sala. Handbol. Patinem a l’Escola. Robòtica Educativa. Cursets de piscina. Futbol sala (per
a pares i mares). Zumba (pares i mares) - ACTIVITATS DE L’AFA: a part de col·laborar en les
activitats organitzades per l’escola (bricolatge, festes de Nadal, Castanyada, Sant Jordi...),
organitzem el projecte de socialització de llibres, colònies en família, la Setmana Cultural amb
activitats de cohesió de famílies, el Carnestoltes, casals d’estiu i el casalet de la jornada reduïda
de juny.
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A l'escola La Sínia tenim el propòsit de treballar per a que els infants aprenguin a conèixer, a ser,
a fer i a viure junts, en un context on té especial rellevància l'accés a la informació i avenços
científics que ens permeten saber com aprenem les persones.
Els infants són el motor del seu propi procés d'aprenentatge. La Sínia ofereix als infants una
proposta de currículum globalitzat, que basa l'adquisició dels aprenentatges a partir de la
descoberta d’una realitat complexa. Aquesta ofereix múltiples preguntes, les quals, alhora, són
el detonant de petites investigacions que impliquen la cerca, el tractament de la informació i la
comunicació del coneixement.
Entenem que tot allò que es fa a l'escola té un sentit i un significat, per això és important partir
de la personalització dels aprenentatges amb l’objectiu d’oferir reptes individualitzats per a què
cada infant pugui donar el màxim de si mateix. Cada dia els infants disposen d'un temps on ells
organitzen les tasques i activitats per anar traçant el seu itinerari personal i anar assolint els
objectius de treball acordats amb el docent. Al llarg d’aquest procés d’aprenentatge tenen
importància l'autoavaluació i les tutories individuals amb el tutor que ajuden a l’infant a ser
conscient dels seus punts forts i punts febles per poder seguir avançant.
Les famílies són part activa del dia a dia de l'escola, sense la seva complicitat el recorregut dels
infants per l'escola perdria sentit. S'impliquen des de l'AFA i des de les comissions mixtes de
famílies i escola. Participen directament en activitats d’aprenentatge amb els infants: als espais
d'aprenentatge, a les tertúlies literàries i allà on l'expertesa de cadascú ajudi a fer evolucionar les
preguntes que es generen a les aules.
ACOLLIDA: Matí: 7.45 h - 9.00 h / Tarda: 16.30 h - 17.30 h - MENJADOR: Sí, amb cuina pròpia EXTRAESCOLARS: Piscina a El i de 3r a 6è. Anglès de P4 a 6è.
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Som una escola d’una línia amb el propòsit d’acompanyar els infants i les seves famílies per tal
que els nens i les nenes siguin els protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge. Per
aconseguir-ho, potenciem que experimentin, explorin el seu entorn, descobreixin els seus
propis interessos i desenvolupin la creativitat i la capacitat d’inventar i expressar-se mentre
aprenen a conviure, a respectar els altres i a treballar en equip.
La nostra línia pedagògica es basa en respectar el ritme de desenvolupament i aprenentatge de
cada infant. Els infants d’Educació Infantil, en arribar a l’escola i fer l’entrada relaxada amb els
familiars que els acompanyen, es troben els MICROESPAIS, propostes lúdiques que poden triar i
compartir amb els companys i adults. Més tard, a la ROTLLANA poden gaudir d’una estona de
conversa relaxada amb gup, organitzar la jornada, expressar tot allò que creguin convenient... El
treball mitjançant ESPAIS D’APRENENTATGE, PROJECTES i ESPAIS INTERNIVELL ens permet
adaptar-nos fàcilment als interessos i necessitat d’aprenentatge de cada infant, desenvolupant
les diferents capacitats dels infants. Des d’EI3 es fa un treball específic de les següents
especialitats: música, anglès des d’EI3 i psicomotricitat (pràctica psicomotriu Aucoutourier)
A Educació Primària tenim un horari setmanal flexible que ens permet treballar tots els àmbits
d’aprenentatge d’una manera competencial i afavorint l’autonomia i la presa de decisions de
cada infant. Mitjançant els ESPAIS D’APRENENTATGE, els TALLERS INTERNIVELL, els PROJECTES,
els MOMENTS D’ART... s’assoleixen d’una manera competencial els objectius i continguts dels
diferents àmbits d’aprenentatge que indica el currículum.
Com a escola fomentem la convivència, la cooperació i la cohesió entre els infants mitjançant
diferents projectes d’escola: l’APADRINAMENT LECTOR I MOTRIU (els infants d’Ed. Infantil
comparteixen amb els infants d’Ed. Primària el joc motriu per a, més tard, iniciar-se en la
lectoescriptura), el projecte de PATI OBERT, i la realització d’ASSEMBLEES d’aula i d’escola per
debatre i posar en comú temes d’interès dels infants.
Les famílies tenen un paper primordial en aquest procés d’acompanyament dels infants a
l’escola. Mitjançant la seva participació en el Consell Escolar, les diferents comissions de l’AFA i
les reunions de pares i mares delegats de grup creem una comunitat educativa al servei del
creixement i desenvolupament dels infants.
Fem sortides de grup i conjuntes, i colònies a final de cada cicle (EI5, 2n, 4t i 6è).
Hi ha servei d’ACOLLIDA de les 7:45h a les 9:00h del matí en funció de les necessitats de les
famílies, servei de MENJADOR amb cuina pròpia i EXTRAESCOLARS gestionades per l’AFA.

ADREÇA: NTRA. SRA. DE LOURDES, 34 - TELÈFON: 93 668 37 62 - CODI: 08034217
WEB: www.bernatelferrer.cat
C/E: ies-bernatelferrer@xtec.cat
AFA. TELÈFON: 93 668 37 62
C/E: afabernatelferrer@gmail.com
Xarxes social @bernatelferrer
TWITTER: https://twitter.com/AFA_BeF
Més de 40 anys educant els nois i les noies de Molins de Rei!
Sempre hem estat un centre innovador, que ha cercat estratègies per aconseguir la millor
educació i els millors resultats per als nostres alumnes. Hem estat dels pioners a incorporar la
tecnologia i els ordinadors a les aules, d’acord amb un canvi metodològic. Aquest darrers cursos
hem incorporat estratègies d’aprenentatge a partir del treball per projectes i l’aprenentatge i
avaluació competencial d’acord amb les darreres aportacions per a la millora de l’educació
Conscients de la importància que té el desenvolupament personal per a l’aprenentatge,
potenciem les activitats d’acollida a 1r. ESO i l’adquisició d’uns valors que guien les nostres
activitats.
Comptem amb un equip de professorat en formació contínua, compromesos amb la qualitat i
amb les millores(reconeixement ISO9001-2015, ISO 45001(Seguretat i Salut en el Treball i ISO
14001 Medi Ambient i Excel·lència +350), que treballa amb tota la comunitat educativa per oferir
la millor educació al nostres alumnes i a les seves famílies.
Oferta formativa:
ESO
Batxillerat (col·laboració amb l’IOC) Curs d’accés a Cicles Superiors.
CFGM: Gestió administrativa, Instal·lacions elèctriques, Sistemes microinformàtics i
xarxes.
CFGS: Administració i finances, Assistència a la direcció, Administració de sistemes
informàtics i xarxes. Automatització i robòtica industrial, Desenvolupament
d’aplicacions web.
SERVEI DE BAR: Tots els dies, de 8.00 h a 19.30 h BIBLIOTECA: Tots els dies, de 10.00 h a 14.00 h

ADREÇA: CARRER FELIP CANALIAS, 19-23 - TELÈFON: 93 680 24 38 - CODI: 08021430
C/E: a8021430@xtec.cat - WEB: www.lluisderequesens.net AMPA. TELÈFON: 93 680 24 38 - C/E:
ampalluisrequesens@gmail.com - WEB: http://afalluisderequesens.net/
L’Institut Lluís de Requesens és un centre públic que imparteix estudis d’educació secundària
obligatòria i de batxillerat, i és centre col·laborador de l’Institut Obert de Catalunya.
Des de l’any 1971, aquest institut ha anat constituint la seva identitat conjugant valors que
s’han actualitzat al ritme d’una societat en constant evolució. Els principis democràtics i l’esperit
crític han caminat al costat de la cultura de l’esforç i el rigor. El respecte, el diàleg, l’equitat, la
inclusió i la diversitat entesa com a enriquiment han anat de la mà del compromís amb la
cultura, la llengua i l’arrelament a l’entorn.
El nostre projecte educatiu respon a l’objectiu de proporcionar un servei educatiu de qualitat que
aporti als nois i noies un desenvolupament personal, social i acadèmic que els permeti esdevenir
ciutadans responsables, solidaris i respectuosos amb els altres i amb l’entorn, incorporar-se a
una societat global i dinàmica, i continuar aprenent amb eficàcia i autonomia al llarg de la vida.
Volem que els nostres alumnes assoleixin les competències necessàries per saber, saber ser,
saber fer i saber actuar. I ho fem atenent les capacitats i els ritmes d’aprenentatge. Volem un
procés educatiu compartit. I ho fem vetllant per la participació de les famílies. Volem una
institució cooperativa i inclusiva. I ho fem coresponsabilitzant la comunitat educativa en el seu
funcionament.
Treballem per a l’èxit escolar posant en marxa estratègies sotmeses a un procés de revisió i
debat intern: agrupacions heterogènies, reducció de la ràtio dels grups de 1r i 2n d’ESO,
desdoblaments en matèries instrumentals i les pràctiques de laboratori o de taller, projectes
disciplinaris i interdisciplinaris, projecte intensiu de millora de les competències bàsiques,
projecte ESO-SEFED, atencions individualitzades, plans individualitzats, seguiment tutorial,
orientació...
Enriquim el nostre model pedagògic amb l’aprenentatge de llengües estrangeres (anglès, francès
i alemany), la participació en activitats externes (concursos, innovació, reconeixement de
l’excel·lència...), l’ús de les TIC, les sortides acadèmiques, les convivències, els viatges, els
intercanvis lingüístics, l’hora de lectura...
Enfortim la convivència i la sensibilització amb les activitats vinculades al projecte Escola Verda i
al Pla català de l’esport, el servei comunitari, la publicació de la revista i l’actualització del web,
la reutilització de llibres, la dinamització de la biblioteca, la celebració de Sant Jordi, els actes de
graduació...
En definitiva, treballem per oferir un ensenyament públic i de qualitat.

ADREÇA: PINTOR CARBONELL, 4 - TELÈFON: 93 668 34 50 - CODI: 08021417
HORARI D’ATENCIÓ: de 9 a 18 h de dilluns a divendres.
C/E: SECRETARIA@MOLINS.MANYANET.ORG - WEB: www.molins.manyanet.org
AMPA. C/E: ampa@ampamanyanetmolins.cat - WEB: http://ampamanyanetmolins.cat/
A l’escola oferim un clima d’aprenentatge en un ambient familiar, de confiança, d’acolliment i de
seguretat, amb la col·laboració de les famílies. Des d’aquest entorn, tota la comunitat “eduquem
el cor i l' intel·lecte dels nostres alumnes”. La nostra missió com a educadors és que l’alumnat
sigui capaç d’aprendre a saber SER, saber FER, saber ESTAR i saber CONVIURE. Per aquesta raó,
posem la innovació pedagògica al servei de l’excel·lència i la creativitat amb una metodologia
basada en els projectes educatius següents:

HORARI: Entrada a l’escola a partir de les 8.30h.
LECTIU: Infantil i primària.: Matí de 9 a 13 h Tarda de 15 a 17 h ESO: Matí de 8.50 a 13.20
Tarda de 15 a 17h
SERVEI D’ACOLLIDA: Matí de 7.45 a 8.30 h Tarda de 17 a 18 h
COMPLEMENTÀRIES: Natació, taller de biblioteca, taller de tutoria, STEAM i Speaking
EXTRAESCOLARS: robòtica, escola esportiva, bàsquet, judo, patinatge, natació, anglès i teatre.

ADREÇA: CAMÍ ANTIC STA. CREU D’OLORDA, 106 - TELÈFON: 93 680 27 09 - CODI: 08021405
C/E: col-legivirolai@col-legivirolai.net - WEB: https://www.col-legivirolai.cat/
AMPA. C/E: ampa@col-legivirolai.net
Som una escola familiar, una escola d’una línia on impartim ensenyaments des d’Educació
Infantil fins a Batxillerat.
Combinem l’aprenentatge sistemàtic amb l’aprenentatge significatiu d’àmbit competencial,
vivencial i en valors. Posem èmfasi en l’educació emocional i l’autoestima dels alumnes.
Potenciem els valors del treball i de l’esforç per fer eficaç la tasca actual i preparar els infants per
al futur. Posem l’accent en l’acció tutorial, l’atenció individualitzada i l’orientació de l’alumnat.
Estem oberts a tothom, valorem la persona i afavorim el creixement dels alumnes, en estreta
col·laboració amb les famílies, en els diferents aspectes que integren la seva personalitat.
Estem atents a les propostes d’innovació pedagògica i a les noves tecnologies amb un esperit de
treball constant i formació continuada. Hem integrat en el nostre projecte la implicació a favor
del medi ambient.
Eduquem en el pluralisme i el respecte, per la igualtat, la solidaritat i la pau. Potenciem el
coneixement i l’arrelament a la vila, i a la història i a la cultura catalanes.
Oferim una educació global que afavoreix el desenvolupament de la personalitat dels alumnes, la
seva inserció crítica en la societat i la preparació per a la vida professional.
Pel que fa als projectes, tenim aula de natura, projecte de llengües estrangeres, auxiliars de
conversa, projecte d’arts escèniques, virolai solidari, fil conductor de centre, projecte TESLA de
tecnologia creativa, coaching a Secundària, projecte lector, socialització de llibres, projectes
interdisciplinaris, delegats i delegades en 3D, projecte “Nous espais escolars”, Pla de
digitalització, Meteovirolai, programa TREVA d’interiorització a l’aula, emprenedoria, Dia dels
Museus, Science bits, projecte coresponsabilitat 3-18, aposta verda, sortides, colònies i viatges,
projecte “La recerca és teva”, projecte d’aprenentatge-servei, desdoblaments i docència
compartida.
Per a més informació, consulteu el nostre web https://www.col-legivirolai.cat/projectes-virolai/ a
l’apartat de projectes.
ACOLLIDA: matí, de 8:00 h a 9:00 h; tarda, de 17:00 h a 18:00 h - MENJADOR: cuina pròpia EXTRAESCOLARS: Escola de Bàsquet (amb la col·laboració del C.B. Molins de Rei). Expressió
artística. Anglès i francès. Expressió musical i instrument (guitarra) - TRANSPORT ESCOLAR: a les
9:00 h i a les 17:00 h - ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES: natació escolar des de P3 fins a 2n de
Primària.

ADREÇA Camí Antic de Santa Creu n2. TELÈFON 691 821 774
"https://agora.xtec.cat/eeielrodo/CODI 08946098 *ebmrodo@gmail.com.
DADES AFA:* ampaelrodo@gmail.com " https://afaelrodo.org.
El Rodó neix l’any 1970 com un servei públic de l’Ajuntament on la base del seu projecte
educatiu és el respecte per la vivència interior i la necessitat d’acompanyar els infants i les seves
famílies en aquest procés de creixement.
Cada infant és únic, amb un bagatge i un ritme propi, on ell n’és l’únic protagonista i nosaltres
com educadores, proporcionem situacions i materials per a que ells i elles, despertin el seu
desig innat d’aprendre. Una educació activa i viva, en un ambient òptim i saludable. Els i les
acompanyem en aquest camí amb la finalitat de que es sentin escoltats, atesos i entesos,
reconeguts i estimats. On acompanyar vol dir ser-hi present, observar i estar disponibles,
aprenent constantment uns dels altres.
L’edifici, integrat i dissenyat dins del jardí, ens permet gaudir de la natura i de la llum natural,
atès que totes les estances tenen sortida directa al jardí i això permet fer vida a l’exterior en
diverses activitats quotidianes, com són els àpats o l’activitat espontània a l’aire lliure. Aquest
entorn privilegiat ens ha permès, en la situació actual de la Covid19, dur a terme l’estada de
familiarització amb total seguretat i normalitat amb les famílies.
Des de l’inici de la seva entrada, la mirada dels infants és la que ens indica que necessiten. Som
conscients que el que més desitgen inicialment és estar amb les famílies i és per això que
concretem un Pla de familiarització personalitzat, amb la finalitat d’elaborar un procés
d’adaptació saludable on quedin resolts tots els dubtes i neguits inicials.
L’educadora continua essent la mateixa mentre dura la seva estada a El Rodó i això permet crear
un vincle amb l’infant i la seva família, on ambdues parts comparteixen un projecte comú: el
benestar físic i emocional del seu fill o filla. Mantenim un contacte diari i directe amb les famílies
a l’entrada i sortida de l’escola, alhora que documentem l’evolució mitjançant la llibreta i ens
hem adaptat a les noves tecnologies per informar i compartir moments puntuals dels dia a dia.
L’EBM El Rodó, consta de 4 estances: dues de B1 i dues de B2. Aquest curs, donat el moment que
vivim, s’ha dividit el jardí per seccions per gaudir d’ El Rodó, amb seguretat i llibertat.
L’equip educatiu adopta un rol d’acompanyament respectuós, proposant activitats no dirigides
mitjançant la preparació de les estances amb materials que despertin la curiositat innata dels
infants. Guiant-los en la seva pròpia descoberta i en el seu propi ritme.
Considerem que les festes tradicionals i la cultura del nostre poble, formen part d’un coixí
afectiu i emocional necessari, alhora que fomentem el sentiment de pertinença i gaudim de les
activitats mitjançant els contes, la música i com no, els berenars amb les famílies.
Fomentem l’alimentació des d’un doble vessant, el dietètic i l’educatiu, i és per això que els
menús s’elaboren a la nostra cuina pròpia. Amb productes frescos, ecològics i de proximitat,
que s’adapten a les necessitats de cada infant i a les criances particulars de cada família. Durant
els àpats, els infants estan acompanyats per les seves educadores i per monitores de menjador,
això propicia un ambient de calma que permet que els infants es sentin atesos i tranquils, alhora
que descobreixen noves textures i sabors. El cobrament d’aquest servei és a més vençut i
gestionat per l’AFA

ADREÇA: AV. DE CALDES, 20 - TELÈFON: 93 668 46 60 - CODI: 08061671
C/E: eei-elmoli@xtec.cat - WEB: http://www.cooperativaelcargol.com/escola-bressol-el-moli/
AMPA. TELÈFON: 93 668 46 60 - C/E: ampaelmoli@gmail.com
Oferta educativa: 1 grup de P0, 1 grup de P1 i 2 grups de P2
Entenem El Molí com un espai de convivència i creixement de tots els qui en formem part:
famílies, infants i professionals que hi treballem. Una oportunitat per compartir la criança,
ampliar mirades i reflexionar al voltant de l’acompanyament i la cura dels infants d’edats
compreses entre els quatre mesos i els tres anys, mentre afavorim alhora la conciliació laboral i
familiar des del respecte a les diferents tipologies familiars i les seves necessitats, i tenint
sempre en compte el benestar de l’infant i la seva família.
El projecte pedagògic de la nostra escola parla de respectar els ritmes individuals i els processos
de cada infant, mentre n’afavorim el moviment lliure i preparem espais perquè sorgeixi el joc
espontani, amb unes professionals que acompanyem el procés de creixement global a nivell
afectiu, cognitiu, emocional i de cura (alimentació, descans, canvi de bolquers). La mirada
d’escola es basa en un infant capaç i protagonista del seu creixement. El fet de ser una proposta
d’escola oberta fa que tots els professionals coneguin i acompanyin tots els infants de l’escola, i
permet tenir-ne una mirada més global.
Els àpats tenen una importància especial, ja que són moments de cura que recorden el vincle
matern; per tant, el nostre compromís és que l’infant se senti ben atès, tranquil i còmode.
Entenem que, des que neixen, amb la lactància materna són els mateixos infants els qui prenen
la mesura de l’aliment que necessiten i, seguint aquest sentit comú acompanyem els infants en
els diferents àpats. Entenent i respectant les quantitats que cadascú necessita o desitja,
perseguim afavorir una relació positiva amb l’alimentació i l’interès progressiu per nous gustos i
noves textures.
L’escola fa documentació i a partir de l’elaboració de RETORNS, el recull... pretén fer visibles els
processos dels infants i les relacions que mantenen, alhora que possibilita la reflexió educativa.
Les famílies formen part de la dinàmica i el dia a dia de l’escola: entren a les aules, s’organitzen
per preparar la fruita de mig matí, participen en l’activitat de contar contes i en altres trobades,
com els berenars de família, la jornada de bricolatge, la festa de final de curs i altres propostes
organitzades per l’AMPA.
ACOLLIDA: matí, de 8:00 h a 9:00 h; tarda, segons demanda - MENJADOR: Sí. El menjar s’elabora
diàriament a la cuina central. Gaudim d’un projecte amb productes frescos, de proximitat i
ecològics. Menús adaptats a les diferents necessitats. Possibilitat de continuar l’alletament
matern. Les educadores acompanyem els infants en els àpats i el descans.

ADREÇA: FERRAN AGULLÓ, 5 -TELÈFON: 93 668 84 32 -CODI: 08069657
C/E: llar-infantslatraca@xtec.cat WEB: http://www.cooperativaelcargol.com/escola-bressol-latraca/ AFI ( Associació de Famílies d’Infants ) TELÈFON: 93 668 84 32
C/E: ampalimlatraca@gmail.com
Oferta educativa: 1 grup de P0, 3 grups de P1, 2 grups de P2
L’Escola Bressol Municipal La Traca va néixer l’any 2008. Situada al bell mig del barri del Canal,
ha volgut donar sempre un servei de qualitat en l’educació del 0-3 no només al barri sinó a tot
el conjunt de la població de Molins de Rei.
El projecte educatiu de La Traca està basat en el respecte i la confiança envers les capacitats i
possibilitats de cada infant. Per aquest motiu, cada nen i cada nena és el protagonista de les
seves accions i descobertes, i l’adult esdevé acompanyant d’aquest procés de creixement
personal. L’organització dels espais i dels materials està pensada per afavorir el moviment lliure
i el joc espontani per tal que, al seu ritme, els infants puguin explorar i experimentar de manera
natural. També obrim portes per afavorir la lliure circulació entre els diferents espais de l’escola;
d’aquesta manera, els infants tenen al seu abast més possibilitats de triar el lloc i el material que
volen utilitzar, i això permet que l’infant pugui ser ell mateix. És una escola plena de llum on el
seu pati interior deixa entrar en els diferents espais i passadissos molta claror i facilitat per
moure’s dins-fora de manera constant.
Considerem bàsica la comunicació família-escola. Per això hi ha un diàleg constant amb la
tutora en les entrades i sortides de l’aula, en les entrevistes personals amb les famílies i en les
reunions amb tot el grup. A més a més, tots els professionals de l’escola coneixen i acompanyen
tots els infants, i així se’n pot tenir una mirada més global.
La nostra escola contempla una entrada a l’escola de manera progressiva mitjançant un pla
d’acollida molt respectuós amb el ritme i el temps de cada infant. També utilitzem la
documentació pedagògica (documentació de microprojectes d’aula, retorns de 1er i últim
trimestre, cartes de comiats als infants) com a eina per transmetre el nostre projecte educatiu a
les famílies. De fet, les famílies són part activa de La Traca: entren cada dia a les aules, ajuden a
pelar fruita dins el nostre projecte “Fruita a mig matí”, col·laboren en la setmana de Sant Jordi,
ens acompanyen en alguna sortida i, a través de l’AFI, programen i organitzen trobades i la festa
de final de curs.
Donem la possibilitat d’utilitzar diferents serveis, com ara l’acollida del matí i la tarda, el dinar i
el berenar. En aquest sentit, entenem el moment dels àpats de gran importància, un temps
plaent, tranquil i respectuós envers els ritmes i els interessos de cada infant. El menjar s’elabora
diàriament a la cuina central i apostem per productes de proximitat i/o ecològics que estan
adaptats a les diferents necessitats dels nens i nenes. Tot l’equip educatiu els acompanya en
l’estona del migdia.

ADREÇA: C/RAFAEL DE CASANOVA, 15 - TELÈFON: 936683644 – 620436813 - CODI DE CENTRE:
08048848 - Email: a8048848@xtec.cat - WEB: patufetmolins.cat – instagram@patufetmolins Horari: de 8:00h a 18:00h
.
Oferta educativa: Espais per a infants dels 4 mesos als 3 anys: 1 NADONS, 1 MITJANS, 1
MITJANS-GRANS, 1 GRANS.
Amb més de 30 anys d’experiència, El Patufet es fonamenta en la confiança i la proximitat entre
la família i l’escola. L’equip d’educadores, majoritàriament molinenques, compten amb àmplia
experiència en el mon de la primera infància i en aquesta escola.
El nostre Projecte Educatiu consta de 3 pilars fonamentals:
EDUCACIÓ EMOCIONAL: Considerem que un infant que gaudeix de SALUT EMOCIONAL
evolucionarà correctament com a ésser, sigui quin sigui el camí que triï durant la seva vida.
EDUCACIÓ MUSICAL: Les aportacions del llenguatge musical al cos i ment ens enriqueixen
diàriament.
TREVA: Tècniques de Relaxació Vivencial Aplicades a l’Aula on es fan tastets de ioga,
mindfulness i respiració conscient.
Aquest Projecte té continuïtat amb el Col·legi Virolai, amb el qual estem vinculats des de fa uns
anys.
Al Patufet anomenem ESPAIS a les classes. Es caracteritzen per proposar diversos ambients de
joc que van canviant durant el curs a més de les sessions que es duen a terme, les quals
potencien el desenvolupament dels sentits i les emocions: experimentació amb multiplicitat de
materials per afavorir la descoberta de textures, pesos, densitats, mides o temperatures
mitjançant el joc.
A l’exterior els infants gaudeixen de 3 espais amb racons Montessori, hort ecològic, plantes
aromàtiques i gran sorral amb tot tipus de joguines i material natural per gaudir de l’estona a
l’aire lliure.
El nostre compromís és respectar l’infant en tots els sentits i ajudar a que se senti estimat,
escoltat i comprès pels qui l’envolten.
Serveis i activitats complementàries:
CUINA pròpia i de proximitat (peix de la llotja de Vilanova).
ENGLISH CLASS seguint el mètode Story-based-approach.
MÚSICA a càrrec del mestre del Col·legi Virolai Paco Moreno.
Matrícula oberta tot l’any, només cal posar-se en contacte amb direcció per planificar una
entrevista o visita i us explicarem amb molt més detall tot els que us podem oferir com a escola.

ADREÇA: PINTOR FORTUNY, 47 - TELÈFON: 93 668 15 85 – 93 668 11 58 - CODI: 08051379
C/E: tambor@llardinfantstambor.com - a8051379@xtec.cat
Oferta educativa: 1 grup de PO, 1 grup de P1 i 1 grups de P2
La tasca que ens proposem a la nostra llar és procurar observar i orientar la capacitat
investigadora de l’infant, modificant i enriquint el medi, mentre animem, acompanyem, orientem
i estimulem l’infant en el seu aprenentatge sempre en un clima relaxat, de respecte i de
solidaritat. D’aquesta manera, situarem l’infant dins d’un medi adequat per anar construint la
seva personalitat.
El procés d’aprenentatge de cadascun dels nens i nenes es desenvolupa a partir de la seva
maduració personal i de les possibilitats que se li ofereixin per interaccionar amb el seu entorn.
Al llarg de l’etapa, considerem que és especialment important guiar els processos
d’aprenentatge a través de l’experiència personal, que és el millor vehicle d’accés al joc i a la
representació simbòlica.
És per això que a la nostra llar es treballa amb una metodologia activa mitjançant la
manipulació, l’experimentació i els racons de joc simbòlic, la panera dels tresors, el joc heurístic
i els jocs de descoberta. L’expressió i educació dels sentits (pintura, danses...), la
psicomotricitat, la música, l’hora del conte, la plàstica i la biblioteca.
A la classe dels nens i nenes de 2 a 3 anys es treballa la introducció a les noves tecnologies (TIC)
com a eina i recurs educatiu. Les famílies formen part de la vida de l’escola i tots junts celebrem
les principals tradicions, les festes i costums de Catalunya i el folklore que s’hi relaciona: Festa
Major, Castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi... Durant el curs es fan diferents tutories i
entrevistes tant individuals com de grup, sortides i activitats didàctiques i pedagògiques amb
nens, nenes i pares.
La Llar d’Infants Tambor acull nens i nenes a partir de 4 mesos fins als 3 anys.
ACOLLIDA: matí, de 7.30 h a 9.00 h; tarda, de 17.00 h a 18.30 h - MENJADOR: cuina pròpia i
menús adaptats a totes les necessitats. ALTRES SERVEIS: immersió i primer contacte amb l’anglès
i la natació.

ADREÇA: CARRER MAJOR, 1 - TELÈFON: 93 680 16 37 - CODI: 08040710
C/E: secretariaemm@molinsderei.cat WEB:http://escolademusica.molinsderei.org/EscMusMolinsRei/Inici.html
AMPA. TELÈFON: 619646769 - C/E: ampaemjc@gmail.com
La formació s’organitza en classes col·lectives de sensibilització i llenguatge musical, cant coral, diversos
conjunts instrumentals entre els quals destaca l’orquestra, tallers d’instrument i classes individuals
d’instrument.
Els cursos d’Iniciació (de 4 a 6 anys) tenen com a objectiu descobrir el món musical a través del cant coral,
el moviment i l’audició.
A Preliminar (7 anys) es comencen a fer classes col·lectives de sensibilització, llenguatge musical i cant
coral, i s’orienta els alumnes cap a la tria d’instrument (que podran treballar a partir del curs següent).
Els cursos de 1r a 7è de Llenguatge musical (de 8 a 14 anys) es corresponen amb el nivell elemental i el
primer cicle de grau mitjà professional. Hi ha possibilitat de reconeixement dels cursos de 5è a 7è com a
crèdits variables d’ESO i crèdits de lliure elecció dels estudis universitaris.
D’acord amb l’edat i el nivell de solfeig dels alumnes, també s’ofereix l’opció de cursar només cant coral a
partir dels 8 anys.
Els alumnes de violí, violoncel, flauta travessera, clarinet i saxòfon, a partir de 4t curs tenen l’opció de tocar
amb l’Orquestra de l’Escola.
Per als alumnes d’instruments melòdics hi ha l’opció de fer repertori amb pianista.
Pel que fa als instruments, els alumnes de 1r curs (infants de 8 anys) tenen la possibilitat d’escollir un dels
instruments següents: acordió, clarinet, flauta de bec, flauta travessera, guitarra, piano, saxòfon, violí i
violoncel. Es contempla la possibilitat de fer un segon instrument a partir de 4t curs, segons la
disponibilitat de places.
L’Escola organitza activitats escolars complementàries i extraescolars: audicions d’instruments fetes pels
mateixos alumnes; concerts a càrrec dels alumnes de cant coral, de grups instrumentals i de l’orquestra;
activitats organitzades per l’Associació de Mares i Pares, adreçades a potenciar l’estudi musical; sortides i
intercanvis amb altres escoles de música.
Estem treballant en el projecte de transformació de l’escola. En un futur immediat us informarem!
:

ADREÇA: CANAL DE LA INFANTA, 23-25 - TELÈFON: 93 680 16 36 - CODI: 08055695
C/E: a8055695@xtec.cat - WEB: http://agora.xtec.cat/cfarafaelfarre
El CFA Rafael Farré és un centre públic del Departament d'Educació de la Generalitat de
Catalunya. Des del 1974 ofereix formació a les persones adultes del municipi i dels voltants. Els
cursos que s'hi imparteixen són gratuïts (només s'ha d'abonar el preu del material) i inclouen
formació instrumental, Graduat en Educació Secundària, preparació per a proves d'accés a
Formació Professional i a la Universitat, i cursos d'anglès i informàtica.
L’objectiu del estudis de les etapes instrumentals I, II i III és que les persones adultes aprenguin
a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del
certificat de formació instrumental. Es tracta d’una base formativa per incorporar-se a estudis
posteriors.
Els estudis reglats per a la formació d’adults inclouen l’obtenció del Graduat en Educació
Secundària (GES), la preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior
(CFGS) i la preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 i de 45 anys
(branques humanística i científica).
Pel que fa als cursos d'anglès, s'imparteixen tres nivells diferents, que equivalen als dos primers
cursos de l’Escola Oficial d’Idiomes. Un cop superats, s'obté el nivell A2 (bàsic) del Marc comú
europeu de referència (MECR) i, si es vol, es pot accedir directament al 3r curs d'anglès d'una
EOI.
Els estudis d’informàtica també s'organitzen en tres nivells diferents: Competic I, II i III. Amb el
dos últims cursos es pot aconseguir la convalidació ACTIC –mitjà o avançat–, titulació
reconeguda per la Generalitat per acreditar la competència informàtica davant de qualsevol
empresa o administració. Per tant, aquests certificats faciliten l’obtenció d’una feina o la
promoció professional.
Tenen accés a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys, o bé els
compleixen durant l’any natural en què inicien la formació, i els joves de secundària que tenen
entre 16 i 18 anys amb l’autorització d’inspecció d’ensenyament.

ADREÇA: C. DE JACINT VERDAGUER, 48 1r (Federació Obrera)
TELÈFON: 93 680 37 31 - 93 680 52 63 C/E: slcmolins@cpnl.cat - WEB: www.cpnl.cat
El Servei Local de Català forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística, un
organisme públic estès per tot Catalunya que està format per la Generalitat de Catalunya, alguns
consells comarcals i tots aquells ajuntaments que en volen formar part. Quan es va crear l’any
1988, l’Ajuntament de Molins de Rei va ser un dels 19 ajuntaments que el van fundar, juntament
amb la Generalitat i la Diputació de Girona.
L’objectiu principal d’aquest Consorci i, per extensió, del Servei de Català de Molins de Rei és
fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana, i ho fem mitjançant:
L’assessorament lingüístic gratuït i per a tothom, incloses les associacions culturals i esportives,
empreses i establiments comercials, amb revisions de textos, informació sobre recursos i drets
lingüístics, i lliurament de material de suport per a l’aprenentatge del català
Els cursos de català presencials i semi presencials (en línia, però amb unes sessions amb tutor)
de tots els nivells: per aprendre a parlar-lo (Inicial, Bàsic i Elemental) i per aprendre a escriure’l
(Intermedi i Suficiència)
El suport a les entitats perquè incorporin el català en les seves activitats amb sessions o tallers
diversos, i activitats dinamitzadores i lúdiques amb el català com a llengua de comunicació
Les sortides d’àmbit local amb els alumnes perquè coneguin millor l’entorn on viuen i s’hi
integrin més fàcilment
I l’organització d’activitats per a tota la població amb la finalitat d’incrementar l’ús del català en
qualsevol situació, com el Voluntariat per la llengua (parelles voluntàries que es troben per
conversar en català per tal d’ajudar a millorar l’expressió del que es defineix com a “aprenent”),
la Fira del Llibre en Català, exposicions relacionades amb la llengua catalana, classes obertes
sobre llengua i àmbits determinats, col·laboracions amb establiments comercials i entitats
perquè el català sigui present en el seu funcionament, la difusió del cinema existent en català i
la campanya per promoure els jocs en català.
Pel que fa als nostres cursos, cal tenir present que el nivell D (actual C2) només es fa en línia i
que en finalitzar qualsevol nivell s’obté una titulació oficial, d’acord amb els paràmetres del Marc
europeu: A2, B1, B2 i C1. Tots els nivells, excepte el D, disposen de bonificacions en els preus
de la matrícula: per a pensionistes, persones amb alguna discapacitat, aturats o per formar part
de famílies nombroses o monoparentals

‘
ADREÇA: C/ Ferran Agulló, 5 - TELÈFON: 628 475 244 - 670 050 638 - CODI: 08960047
C/E: a8960047@xtec.cat
El Pla de Transició al Treball és una modalitat dels Programes de Formació i Inserció (PFI) que es
fa en conveni amb el Departament d’Ensenyament. Està adreçat a nois i noies que no han
acreditat l’ESO, de 16 a 21 anys. L’objectiu és proporcionar-los les competències que els
permetin incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles d’FP de
grau mitjà.
Està format per: mòduls de formació professional per a l’assoliment de les competències
professionals, mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals, que
han de facilitar l’assoliment de les competències professionals, i tutoria, seguiment i orientació.
També inclou pràctiques de formació en diferents empreses del sector i foment de la inserció
laboral.
Pel que fa l’acreditació, amb la superació del programa es pot obtenir:
- Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda i acredita les
competències professionals assolides
- Reconeixement dels mòduls professionals superats per a l’obtenció del títol professional bàsic
associat al perfil
- Obtenció dels certificat de professionalitat corresponents:
- HOT0921 Operacions Bàsiques de restaurant i bar
- COM4111 Activitats auxiliars de Magatzem
- COM4121 Activitats auxiliars de Comerç
- Certificat de superació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà
(CAM) que permet l'accés directe a grau mitjà (a part de la superació del programa, també s’ha
d’haver obtingut un mínim de 4 en cada àmbit formatiu)
-Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18
anys
Les especialitats que s’ofereixen a Molins de Rei són:
Auxiliar de comerç i atenció al públic
Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració

ADREÇA: AV. VERGE DE MONTSERRAT, 104 (La Rierada) - Tel.- 93 680 29 31 Mòbil- 636 937 963
corrreu-e: cda-cansantoi@xtec.cat - CODI: 08903085 -WEB: https://serveiseducatius.xtec.cat/cdacansantoi
El Camp d’Aprenentatge de Can Santoi és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament
que ofereix als centres docents la possibilitat de desenvolupar activitats didàctiques innovadores
realitzant projectes d’estudi i experimentació en l’entorn del Parc Natural de Collserola i del Baix
Llobregat amb la finalitat d’enriquir el currículum escolar i millorar les competències i les
capacitats personals dels alumnes. Es poden fer estades de 2 a 5 dies, o bé sortides d’un sol dia.
Està adreçat a alumnat dels centres docents de Catalunya d’entre els 8 i els 18 any i també pot
ser extensible a grups d’adults, universitaris, escoles tallers...
Les activitats educatives estan emmarcades sota el perfil d’aquests àmbits:
Orientació i estudi del paisatge (Torre de Collserola, Itineraris de Can Madolell i Serra de Can
Julià).
Meteorologia.
Geologia (Escletxes del Papiol, Sedimentàries de Pallejà i Itinerari geològic al voltant de Santa
Creu d’Olorda).
Món vegetal i fongs.
Dinàmica d’ecosistemes (riera de Vallvidrera, bosc, delta i riu Llobregat).
Recursos del medi i sostenibilitat (cicle de la matèria i energia solar).
Patrimoni i modernisme (Colònia Güell i Sant Joan Despí).
Els serveis que ofereixen són:
Organització d’actuacions i projectes destinats a la millora competencial i l’èxit escolar de
l’alumne.
Elaboració i disseny de materials didàctics.
Col·laboració en la formació inicial i permanent del professorat.
Préstec de materials didàctics.
Assessorament en treballs de recerca de Batxillerat.
Fons documental i recursos en els àmbits propis del Camp d’Aprenentatge.
Projectes relacionats amb el medi (Projecte Rius, Projecte Llobregat).
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