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DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ DEL CURS 2017-2018
 

·Del 23 de març al 4 d'abril, 
per al segon cicle d'educació infantil, 
educació primària, centres integrats i 

educació secundària obligatòria.
 

·Del 2 al 12 de maig, 
per a les escoles bressol.

·Del 16 al 24 de maig, 
per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de 

formació professional i d’arts plàstiques i disseny.

·Del 15 al 25 de maig,
per als programes de formació i inserció (PFI-PTT)
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CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

El JOC és la nostra eina educativa. Els infants a través de l’observació i l’experimentació, acompanyants 
per l’educadora,  arriben a un aprenentatge significatiu.

Maricel és una llar oberta a les famílies: pares i equip educatiu tenim un objectiu comú i creixem junts, 
compartint el dia a dia dels infants. Treballem les EMOCIONS basant-nos en una EDUCACIÓ en VALORS:  
Autoestima, empatia, esforç, tolerància...

L’infant motivat i feliç aprèn a: respectar les normes, acceptar la frustració, ser respectuós amb l’entorn...

El treball dels hàbits és molt important en la nostra tasca educativa.

Maricel: 30 anys educant infants.

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS, SERVEIS 

·Equip Educatiu format per PROFESSIONALS amb titulació i molts anys d’experiència.
·Disposem de 5 AULES: 1 de nadons, 2 de llar 1, 2 de llar 2.
·Màxima flexibilitat horària. Obert 11 mesos a l’any. Vacances: agost i 10 dies distribuïts al llarg del curs.
·Servei d’acollida  gratuït: de 7.30 a 8.30 h.
·Cuina pròpia: Menjar casolà i de proximitat.  Menús adaptats a intoleràncies alimentàries...
·Servei de menjador  amb l’educadora referent.
·Amplis espais exteriors. Patis amplis i assolellats separats. Treballem l’hort.
·Servei de psicopedagogia. Conveni amb CDIAP. Treball en xarxa: CAP, EAP,...  
·Anglès:  Kids & Us a la mateixa llar i en horari lectiu.

Codi del centre:  08049041
Adreça:  rial sa Clavella s/n    Apartat: 80
Telèfon:   93 792 04 38
Mail:    info.lmc@fundev.org 
Web:   www.llarmaricel.org
Etapes educatives impartides:  1a etapa infantil (0-3 anys)
Titularitat:  privada. Fundació Escola Vicenciana (Filles de la Caritat)
Horari:  de 7.30 a 18.00 h
CONSELL ESCOLAR:  consellmaricel@gmail.com

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
  
L’infant és el protagonista actiu de tota l’activitat educativa. A l’Escola dels Colors oferim als infants un 
context on poder manifestar els desigs, les necessitats, les inquietuds, els interessos, les alegries, les 
pors...

Un context ple d’afecte i de respecte on els infants se senten estimats, valorats i respectats. Reforcem 
l’autonomia, la comprensió, el creixement, la maduresa i l’autoestima dels infants. Desenvolupen la ca-
pacitat de relacionar-se i conviure: escoltar, comprendre, tolerar, cooperar, interactuar, compartir... i es-
tablir així relacions afectives, sòlides i segures.

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

·Equip de professionals amb titulació de mestra i tècnica d’educació infantil
·8 aules: 2 aules de lactants, 3 aules d’1 a 2 anys i 3 aules de 2 a 3 anys
·Servei d’acollida: 8.00 a 9.00 h / 12.00 a 12.30 h / 17.00 a 17.30 h
·Servei de menjador (12.00 a 15.00 h) Picantdemans (cuina a l’Escola Sinera) cuina casolana i amb    
 productes de proximitat
·Ambient familiar i transparent
·Escola oberta a les famílies per poder transmetre i compartir tot el que fem a l’escola
·Treball en xarxa amb altres escoles del municipi, CDIAP, serveis de salut...

Codi Centre:  08073326
Adreça:  avinguda Pau Costa, 77
Titularitat:  pública
Telèfon:  93 793 18 60
Mail:  ebm.arenys@peretarres.org
Etapes educatives impartides:  1a etapa infantil (0-3 anys)
Horari lectiu:  de 9.00 a 12.00 h i de 15.00 a 17.00 h 
Horari d’atenció secretaria:  de 9.00 a 13.00 h

LLAR D’INFANTS MARICELESCOLA DELS COLORS
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CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
  
El nostre projecte educatiu té per objectiu el bé de tots els infants. Que creixin feliços, aprenguin amb 
valors i se sentin reconeguts, acceptats i estimats.

L’escola té una línia pedagògica inclusiva, renovadora i participativa. Fomentem l’aprenentatge compe-
tencial i cooperatiu de l’alumnat, la intel·ligència emocional i múltiple, la llengua anglesa amb persones 
natives.  Fem assignatures en anglès  i apliquem les noves tecnologies en totes les àrees.

Les famílies hi tenen un paper molt rellevant i es promou la seva participació en les activitats escolars. 

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

·Dos edificis, ambdós amb ascensor.
·Gimnàs per a primària i sala de psicomotricitat per a parvulari.
·Grans patis i pistes esportives.
·Aules àmplies, totes amb pissarra digital.
·Aules de reforç, educació especial i audició i llenguatge.
·Laboratori, sala de projeccions i biblioteca.
·Aula de música equipada amb instruments musicals per a l’alumnat.
·Mestra logopeda que fa atenció als infants que ho necessiten.
·Auxiliar de conversa d’anglès.
·Menjador amb cuina pròpia: productes de proximitat i ecològics. 
·Activitats dins l’horari escolar: vela, colònies, batucada, cant coral, natació, atletisme
·Activitats de l’AMPA: esportives, artístiques, lúdiques i formatives. Servei d’acollida.
·Programes de salut i sostenibilitat: reutilització de llibres, consum de fruita, etc.

Codi Centre:  08000153
Adreça:  rial Sa Clavella s/n 
Titularitat:  pública
Telèfon:  93 792 28 02 
Mail:  a8000153@xtec.cat
Web:  www.escolajoanmaragall.org
Etapes educatives impartides:  2a etapa infantil i primària
Horari lectiu:  de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Horari d’atenció secretaria:   de 8 a 13 h  
AMPA:  tel. 93 795 82 06 · mail: maragall.ampa@gmail.com 

Codi Centre:  08058519
Adreça:  avinguda Pau Costa 73
Titularitat:  pública
Telèfon:  93 792 09 84
Mail:  escolasinera@xtec.cat 
Web:  www.escolasinera.cat 
Etapes educatives impartides:  2a etapa infantil, primària
Horari lectiu:  de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Horari d’atenció secretaria: de 9 a 13 h de dilluns a divendres i de 15 a 16 h dimarts i dimecres
AMPA:  tel.  679 00 94 87 · mail: ampasinera@arenyautes.cat

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
  
El procés d’ensenyament i aprenentatge combina les rutines amb els projectes, reconeguts els dos úl-
tims anys en els premis Baldiri i Reixac. Garantim l’excel·lència amb una bona atenció a la diversitat 
mitjançant metodologies que fomentin la motivació i el bon clima a dintre de l’aula.

La solidaritat hi és present amb un conjunt d’accions: recollida de roba i aliments, venda de punts de 
llibre, col·laboració en projectes dirigits a infants amb greus problemes físics i cerebrals... L’escola socia-
litza els llibres en tota l’etapa de primària. L’escola és un espai obert a tota la comunitat educativa, que 
comença a dos quarts de vuit del matí i finalitza cap a les nou del vespre. 

La comunicació i la participació de les famílies és un factor clau per garantir l’èxit, per aquest motiu es 
proposa un gran ventall d’activitats en què es pot participar, ja sigui amb l’observació i/o de forma activa.

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

·Servei d’acollida a partir de les 7.30 h.
·Biblioteca en horari lectiu i a disposició de l’alumnat a l’hora del pati. 
·Servei de menjador. Cuina pròpia amb productes de proximitat i ecològics.
·Activitats extraescolars programades per l’AMPA. Adreçades a l’alumnat i pares i mares.
·Escola verda. Hort escolar, apadrinament d’un arbre, recollida selectiva.
·15 pissarres electromagnètiques, 2 aules d’informàtica i portàtils amb Wi-Fi. 
·Transparència econòmica. Quota global que inclou llibres, material, agenda, sortides, teatre, servei     
 d’acollida per a reunions, fotografia de grup i inversions. 
·Programa pla d’impuls a la lectura i projecte de millora de l’ortografia. Es fomenta el treball cooperatiu  
 entre alumnes del cicle inicial i superior. 

ESCOLA JOAN MARAGALL ESCOLA SINERA
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Codi centre:  08035155
Adreça:  passatge dels Tres Turons, 1
Titularitat:  pública
Telèfon:  937959603
Correu electrònic:  a8035155@xtec.cat
web:  http://agora.xtec.cat/iesarenysdemar/moodle/ 
Etapes educatives impartides:  secundària obligatòria, batxillerat i 
 cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa.
Horari lectiu:  de 8 a 14.30 h
Horari d’atenció de secretaria:  de 9 a 13 h
AMPA:  Tel: 657 31 94 69 · mail: ampa3turons@arenyautes.cat 

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
  
Des de la seva creació, l’Institut té com a objectiu la formació de persones, de ciutadans que siguin 
capaços de fer una lectura crítica i constructora d’ells mateixos i de l’entorn proper o llunyà. Volem fer 
créixer els nostres alumnes en el coneixement equilibrat del món cultural: des de l’art a la ciència i des 
de l’observació microscòpica a les llunyanes galàxies, tot seguint metodologies col·laboratives, partici-
patives i autoavaluatives. Defensem l’ensenyament en català i multilingüe, d’excel·lència, públic, inclusiu 
i arrelat al nostre país.

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

·20 aules amb pissarres digitals interactives i connexió a Internet. 3 aules d’Informàtica.
·Aules específiques: laboratori de Ciències de la Naturalesa, laboratori de Física i taller d’Història, la    
 boratori de Química, taller d’Art, taller de Dibuix, 2 tallers de Tecnologia, laboratori de Fotografia, aula  
 d’Audiovisuals, aula de Música, aula de Desdoblament.
·Observatori astronómic, sala de seguiment i planetari mòbil.
·Hivernacle i dipòsit de compostatge.
·Sala d’actes, biblioteca, gimnàs, pista de futbol, pista de bàsquet i voleibol, taula de ping-pong. Jardins,  
 arbreda de pins, taules i bancs de fusta per menjar. Aparcament de vehicles propi. Sales d’entrevistes. 
·Sala de reunions d’AMPA. Cuina pròpia. Menjador i cantina. Ascensor i adequació per a minusvalideses:  
 rampes i lavabo adaptat.
·Consergeria, secretaria, sala de professors, despatxos de cap d’estudis, coordinació i direcció.

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
  
La Presentació és una escola innovadora, inclusiva, global, que educa en valors, amb una metodologia 
activa i amb acompanyament i orientació dels alumnes.

Contribuïm al desenvolupament integral de l’alumn@ juntament amb la família i els oferim un Depar-
tament d’Orientació Psicopedagògica format per un equip de psicòlogues, psicopedagogues, logopeda i 
especialistes externs del CREDA i l’EAP.

Per al nostre Centre és molt important l’aprenentatge d’altres llengües, per aquest motiu s’ofereixen com 
a matèries optatives: 2a llengua francès i introducció a l’alemany, i com a activitats complementàries: 2.5 
hores lectives de speaking i writing skills preparació per als exàmens de certificació de la Cambridge 
University.

Som docents des de fa més de 90 anys!

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

·Servei d’acollida: de 7.45 a 9 h 
·Servei de menjador. Cuina pròpia gestionada per l’empresa SCOLAREST.
·Transport escolar per a alumnes d’ESO des de Calella a l’escola i a l’inrevés. 
·Activitats extraescolars programades per l’AMPA.
·Esportives: futbol, bàsquet, natació, voleibol, hoquei.
·Musicals: guitarra, coral.
·Idiomes: preparació exàmens oficials Cambridge ( PET, KET i First Certificate)
·Altres: escacs i robòtica.

Codi Centre:  08000131
Adreça:  Pompeu Fabra, 2
Titularitat:  privat concertat
Telèfon:  937 920 241 
Mail:  secretaria@presentarenys.net
Web:  www.presentarenys.net i facebook.com/presentarenys 
Etapes educatives impartides:  2a etapa infantil, primària, ESO, batxillerat, cicle formatiu de jardineria i floristeria
Horari lectiu:  infantil i primària: de 9 a 12.30 h i de 15 a 17 h
            ESO, batxillerat i cicles: Consultar al web
Horari d’atenció secretaria:  de 9.30 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h 
AMPA:  Tel: 93 794 02 41 · mail: ampa@presentarenys.net 

INSTITUT ELS TRES TURONS COL·LEGI LA PRESENTACIÓ
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CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
  
El PTT és un programa adreçat a joves entre 16 i 21 anys que no tenen el graduat en ESO i que volen 
formar-se en una professió. Té una durada d’un curs escolar i, a més de la formació professionalitzadora 
i les pràctiques en empreses, s’imparteixen mòduls de formació general per a l’adquisició de competèn-
cies instrumentals bàsiques. L’objectiu és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se 
de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i facilitar l’accés al mercat de 
treball per poder obtenir una ocupació qualificada i duradora.

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

·Equipaments, instal·lacions, serveis 
·Taller de fusteria equipat amb maquinària per a les classes pràctiques.
·Simulació de vendes, marxandatge, aparadorisme i paqueteria facilitant el material i els recursos nece-
 ssaris per portar-ho a terme.
·Assessorament i pla d’atenció personalitzat.
·Orientació personal, acompanyament i seguiment de la inserció laboral i educativa, fins a un any després 
de la finalització de la formació.  
·Amb el curs s’obté certificació de la formació rebuda i de les competències professionals adquirides.
·Mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.

Adreça:  Centre Cultural Calisay. Riera Pare Fita, 31 
Titularitat:  pública
Telèfon:  93 795 95 02
Mail:  pttarenysdemar@xtec.cat
Web: http://www.arenysdemar.cat/ARXIUS/2015/Educacio/PTT_Arenys_de_Mar.pdf 
Oferta educativa:  programa de formació i inserció Pla de transició al treball en les especialitats:
 Auxiliar en treball de fusteria i instal·lació de mobles.
 Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Horari lectiu: de 8.30 a 14.00 h

Adreça:  Centre Cultural Calisay. Riera Pare Fita, 31 (matins)
             Escola Joan Maragall. Rial Sa Clavella, s/n (vespres)
Titularitat:  municipal
Telèfon:  93 795 95 02
Mail:  aula@arenysdemar.cat 
Horari lectiu:  de 10.00 a 12.45 h (dilluns i dimecres - Centre Cultural Calisay)
          de 19.00 a 22.00 h (de dilluns a dijous – Escola Joan Maragall)

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

Des de l’any 1985 l´Aula de Formació de persones adultes d´Arenys de Mar treballa per poder donar res-
posta als diversos objectius que cada persona adulta espera aconseguir mitjançant un procés formatiu. 
L’educació de persones adultes té per objecte fer efectiu el dret a l’educació en qualsevol moment de la 
vida. Per accedir a la formació cal tenir 18 anys. També hi poden accedir els joves a partir de 16 anys que 
es vulguin preparar per a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà o facin un curs d’acolliment 
lingüístic.

OFERTA EDUCATIVA

·Ensenyaments inicials:
 - Iniciació a la llengua catalana per a persones nouvingudes.
 - Iniciació a la llengua castellana per a persones nouvingudes.

Formació bàsica:

1. Cicle de formació instrumental (CFI) – Alfabetització -La formació instrumental té la finalitat d’iniciar  
    o consolidar la lectura, l’escriptura, el càlcul i la cultura general. S’estructura en tres nivells i les     
    persones que n’assoleixen els seus objectius poden obtenir el certificat de formació instrumental.

2. Graduat en educació secundària (GES) - Per obtenir el títol de graduat en ESO. S’estructura en tres    
    àmbits:  cientificotecnològic, de la comunicació i social.

3. Preparació per a la prova d´accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) - Per preparar la prova  
    d’accés i accedir al sistema educatiu quan es disposa de titulació.

PFI - PTT ARENYS DE MAR AULA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
LA CLAU
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Adreça:  Centre Cultural Calisay. Riera Pare Fita, 31 
Titularitat:  municipal
Telèfon:  93 795 72 64
Mail:  secretaria@emarenys.org
Horari secretaria:  de 17.00 a 20.00 h

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE
  
L’EMA és centre no oficial autoritzat d’ensenyament musical pel Departament d’Ensenyament. Apostem 
per un projecte educatiu basat en la vivència i en el fet musical, com a claus per a l’enriquiment humà i 
personal. Un projecte que assumeix la música com a llenguatge i com a expressió artística fonamentals 
en la nostra cultura. L’objectiu és fer escola i aprendre, cantant, compartint i desenvolupant el coneixe-
ment i la tècnica de l’instrument escollit.  L’escola participa amb regularitat en els actes de l’agenda 
cultural del municipi. Aquesta implicació motiva i fa créixer els alumnes del centre, legitima el  servei i 
aporta un valor afegit a la vida cultural i social arenyenca. 

L’escola obre les portes a infants, joves i adults sense cap límit d’edat. L’oferta de programes s’adequa 
a aquesta pluralitat, tant pel que fa a les edats com als diferents interessos i necessitats dels usuaris.

EQUIPAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

L’escola és troba a l’edifici del Centre Cultural Calisay, en un espai creat especialment per l’EMA. 
Compartim amb la Regidoria de Cultura l’ús puntual d’espais com l’auditori J. M. Arnau per celebrar els 
concerts, la Sala Noble, adequada per fer xerrades i conferències, i la Sala Polivalent i el pati quan els 
actes programats són per tenir contacte amb el carrer. 

OFERTA EDUCATIVA

·PROGRAMA “PETITS MÚSICS” 4-7 anys. Tallers de sensibilització musical, roda d’instruments, cant coral.
·PROGRAMA DE NIVELL BÀSIC 8-12 anys. Llenguatge musical, instrument col·lectiu, instrument    
 individual, cant coral. 
·PROGRAMA A MIDA  13-18 anys. Instrument col·lectiu, instrument individual, assignatura de conjunt,     
 conjunt vocal o instrumental, llenguatge musical...
·PROGRAMA NIVELL AVANÇAT a partir 13 anys. Llenguatge, harmonia, informàtica musical,  instrument   
 individual, conjunt musical, cant coral, Instrument, llenguatge musical, conjunt instrumental.
·PROGRAMA D’ADULTS a partir de 19 anys. Instrument, llenguatge musical, conjunt instrumental.
·OFERTA DE CONJUNTS i TALLERS.

Consultar els centres i l’oferta de places escolars. Cada centre educatiu us pot infor-
mar del seu projecte educatiu, de les places de què disposa i si té mitjans específics 
d’adaptació a determinades discapacitats dels alumnes. Els centres organitzen jor-
nades de portes obertes abans del període de preinscripció.
Conèixer els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i també la docu-
mentació necessària per justificar-los, podeu consultar aquests criteris al web del 
Departament d’Ensenyament.
Omplir la sol·licitud de preinscripció. La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser 
admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan 
es vol canviar de centre. El full de preinscripció el trobareu als centres o al web del 
Departament d’Ensenyament. Només se’n pot presentar un.
Presentar la sol·licitud conjuntament amb tots els documents que es demanen (ori-
ginals i fotocòpies) en el termini establert, al centre que vulgueu en primera opció.
Comprovar el vostre barem i la vostra preinscripció quan es publiquen les llistes 
provisionals.
Fer les reclamacions oportunes, si cal.
Comprovar si esteu admesos o exclosos quan es publiquen les llistes definitives. 
Tramitar la matrícula dins del període establert al centre on heu estat admesos. Si 
no formalitzeu la matrícula s’entén que desestimeu la plaça.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA DE PRESENTAR 

·Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
·Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o      
 guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de    
 persones estrangeres.
·Original i fotocòpia de la Targeta sanitària individual.
·Certificat de convivència al municipi (facilitat per l’Ajuntament).
·Documents per acreditar el compliment dels criteris de barem al·legats al centre  
 educatiu al qual us voleu preinscriure. 

Per a més informació, podeu adreçar-vos als diferents centres o a la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, Edifici Calisay, riera Pare Fita, 31, 
telèfon 93 795 95 02.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
CARLES G.VIDIELLA D’ARENYS DE MAR

QUÈ CAL FER PER INSCRIURE’S 
EN UN CENTRE EDUCATIU?

DNI
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