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Des de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans creiem que l’educació és 
la clau del creixement de les persones, una eina formadora que abraça tots 
els períodes de la vida, des dels més petits fins als més grans. Mai dei-
xem d’aprendre, perquè la vida és aprenentatge i, si bé una part important 
d’aquest aprenentatge es produeix als centres educatius en el clàssic ense-
nyament obligatori, bona part del coneixement adquirit al llarg de la vida ens 
arriba després.

Aquest darrer any s’ha demostrat que l’accés a l’educació és fonamental, i des 
de l’Ajuntament hem de garantir que tothom té accés a aquest dret en igualtat 
de condicions. Hem demostrat que estem a l’alçada, però hem de vetllar 
perquè es continuï garantint la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a una 
educació pública.

Com s’ha fet cada any, posem a la vostra disposició aquesta guia que recull 
l’oferta educativa pel curs escolar 2021-2022. D’aquesta manera, podeu veure 
els diferents centres educatius, el seu itinerari, equipament, serveis que oferei-
xen o, fins i tot, un breu repàs del seu projecte educatiu. Enguany, les portes 
obertes seran diferents a cada centre, per tant podeu entrar a les pàgines 
web de cada una per veure les seves propostes d’horaris de visita, si en fan, o 
veure vídeos informatius.

Com podreu comprovar, al nostre municipi disposem d’una àmplia oferta 
educativa: des d’escoles bressol fins a Escola Municipal de Persones Adultes. 
D’aquesta manera, abracem totes les edats i acompanyem els ciutadans en 
el procés d’aprenentatge des de ben petits fins que, ja grans, volen continuar 
formant-se. A més, a Palau-solità i Plegamans, l’Escola Municipal de Música i 
les activitats extraescolars ofertes per escoles i instituts complementen l’horari 
lectiu amb activitats per fomentar l’art, l’esport, la creativitat o les llengües, 
entre d’altres. Esperem, doncs, que aquesta guia sigui del vostre interès i sigui 
de màxima utilitat.





Ignasi Fargas Roca
Quart Tinent d’Alcalde, regidor d’Educació

“L’objectiu de l’educació és crear persones que puguin fer coses noves  
enlloc de repetir les que altres generacions han fet”. 
J.Piaget

Un any més us fem arribar a les vostres mans la guia dels centres educatius de 
Palau-solità i Plegamans. Enguany, una guia més indispensable, ja que la pre-
sencialitat a les escoles és reduïda i, potser, és molt complicat acostar-s’hi per 
veure-les presencialment. Tanmateix, trobareu una guia molt completa amb 
tota la informació detallada de cada escola, així com les activitats recurrents 
de cada una d’elles.

Les dues escoles bressol municipals ofereixen uns espais immillorables i 
incomparables amb les escoles de l’entorn, ja que la seva ubicació és privile-
giada, cada una amb les seves característiques. A més, les escoles d’educació 
infantil i primària treballen en un projecte d’escola 360 en què es posa en rela-
ció l’infant, l’escola i el municipi. A més, des de l’ajuntament de Palau-solità i 
Plegamans donem tot el suport sempre que es requereix a la millora de patis, 
espais, etc. en la mesura que és possible. Un suport que s’allarga, també, amb 
els centres d’educació secundària.

Us recomanem que visiteu els espais web de cada escola, si no és possible 
acostar-s’hi presencialment, ja que també donen la informació necessària 
d’una manera dinàmica i diferent. També cada AFA us podrà aclarir dubtes, 
explicar projectes i posar en relació tota la feina feta des de l’escola amb el 
seu suport.





Educació preescolar (0 a 3 anys)
 → Escola Bressol Patufet
 → Escola Bressol el Sol

Educació infantil i primària (3 a 12 anys)
 → Escola Folch i Torres
 → Escola Can Cladellas
 → Escola Palau 
 → Escola Marinada  

Educació secundària (12 a 16 anys)
 → Institut Ramon Casas i Carbó
 → Institut Marinada  
 → Institut Can Periquet

Ensenyaments postobligatoris (16 a 18 anys)
 → Escola Ramon Casas i Carbó
 → PFI-PTT (Programes de Formació i Inserció  

i Pla de Transició al Treball)

Formació permanent 
 → Escola de Música
 → Escola de Persones Adultes Auleda



Escola Bressol Patufet 
Llar d’infants municipal

Edats
Educació infantil 1º cicle (0/3), infants des de 16 setmanes als 3 anys.

Itinerari educatiu
Es treballa en coordinació amb les escoles de segon cicle d´infantil (seminari 0/6).

Projecte educatiu
El nostre projecte educatiu ha estat elaborat per l´equip pedagògic de l´escola, i és obert a les noves propos-
tes educatives mitjançant la formació continuada.

La línia metodològica de l’escola és activa i oberta, basada en la nostra idea d´infant com a ésser 
únic,  lliure i espontani. Amb sentiments i capacitats per créixer i interactuar amb el món que l´envolta.

Encaminada a aconseguir que l´infant desenvolupi al màxim les seves capacitats físiques, 
psíquiques, afectives i motrius mitjançant l’observació,

l´experimentació i l´activitat, per arribar així , als aprenentatges significatius i d´aquesta manera 
potenciar la individualització i la sociabilitat.

El nostre projecte inclou els valors, la coeducació, la integració, els hàbits, rutines...., I Ens 
reconeixem com escola catalana i laica.

El nostre objectiu és acompanyar a les famílies en la educació dels infants, per esdevenir persones 
competents, lliures, critiques, i felices.

Relació família-escola
L´escola estableix vies de comunicació i interacció amb les famílies, donada la importància d´aquesta 
relació envers l´educació dels infants
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s)Equipaments
Edifici situat a la zona centre amb una sala per a més d’un ús; patis diferenciats per a grups de lactants 
i per a grups d’1-2anys i 2-3 anys. Cada una de les aules compta amb un canviador i amb una zona 
dormitori. També es disposa de cuina en el mateix centre. 

Programes específics del centre
Aquestes formen part del  projecte educatiu i pla anual de centre, són adequades al nostre cicle 
educatiu:

Activitats, concerts de música, anglès, espai natural (Projecte pati) i sortides al llarg del curs.
S’integren també, activitats i festes, per celebrar les festes tradicionals.

Serveis que s’ofereixen
Servei de menjador. amb cuina pròpia.

• Horari escolar de matí (9 a 12 h) i de mati i tarda (de 9 a 12 i de 15 a 17 h).
• Horari extensible al matí (de 7.30 a 9 h), i al migdia (de 12 a 15 h).

També hi ha servei d’horari extensible per:
• Vacances de Setmana Santa
• Mes de juliol

NOTA: Aquests serveis s’oferiran, sempre i quan hi hagi un mínim de 10 usuaris, per franja horària .
L´escola disposa d´assessorament psicològic i cuina pròpia.

AMPA
L’AMPA col·labora activament en la vida escolar.

Son els representants de les famílies en el consell escolar, participen en projectes d´escola i de 
celebracions com: Tió de Nadal, Carnestoltes, etc. 

Contacte: ebpatufet@outlook.es

Escola Bressol Patufet 
C.de Sant Miquel, s/n
Tel. 93 864 58 53
A/e: ebpatufet@palauplegamans.cat
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Escola Bressol el Sol
Llar d’infants municipal

Edats
Educació infantil 1º cicle (0/3), infants des de 16 setmanes als 3 anys.

Itinerari educatiu
Es treballa en coordinació amb les escoles de segon cicle d´infantil (seminari 0/6).

Projecte educatiu
El nostre projecte educatiu ha estat elaborat per l´equip pedagògic de l´escola, i és obert a les noves 
propostes educatives mitjançant la formació continuada.

La línia metodològica de l’escola és activa i oberta, basada en la nostra idea d´infant com a ésser 
únic,  lliure i espontani. Amb sentiments i capacitats per créixer i interactuar amb el món que l´envolta.

Encaminada a aconseguir que l´infant desenvolupi al màxim les seves capacitats físiques, 
psíquiques, afectives i motrius mitjançant l’observació, l´experimentació i l´activitat, per arribar així , 
als aprenentatges significatius i d´aquesta manera potenciar la individualització i la sociabilitat.

El nostre projecte inclou els valors, la coeducació, la integració, els hàbits, rutines...., I Ens 
reconeixem com escola catalana i laica.

 El nostre objectiu és acompanyar a les famílies en la educació dels infants, per esdevenir persones 
competents, lliures, critiques, i felices.

Relació família-escola
L´escola estableix vies de comunicació i interacció amb les famílies, donada la importància d´aquesta 
relació envers l´educació dels infants



Equipaments
Edifici situat a la zona de Can Maiol amb cinc aules; dues aules de psicomotricitat i una sala multi ús; 
patís diferenciats per a grups de lactants i per a grups d’1-2 i 3 anys. Sala d´experimentació, Cada una 
de les aules compta amb un canviador, zona de menjador i amb una zona dormitori. També es disposa 
de cuina en el mateix centre. 

Programes específics del centre
Aquestes formen part del  projecte educatiu i pla anual de centre, són adequades al nostre cicle 
educatiu:

Activitats, concerts de música, anglès, espai natural (Projecte pati) i sortides al llarg del curs.
S’integren també, activitats i festes, per celebrar les festes tradicionals.

Serveis que s’ofereixen
Horari escolar de matí (9 a 12 h) i de mati i tarda (de 9 a 12 i de 15 a 17 h)

Horari extensible al matí (de 7:30 h a 9 h), i al migdia (de 12 a 15 h) .
També hi ha servei d’horari extensible per:

• Vacances de Setmana Santa
• Mes de juliol

NOTA: Aquests serveis s’oferiran, sempre i quan hi hagi un mínim de 10 usuaris, per franja horària .
L´escola disposa d´assessorament psicològic i cuina pròpia.

AMPA
L’AMPA col·labora activament en la vida escolar.

Son els representants de les famílies en el consell escolar, participen en projectes d´escola i de 
celebracions com: Tió de Nadal, Carnestoltes, etc. 

Contacte: elsol.ampa@gmail.com

Escola Bressol el Sol
C. de la Llibreteria, s/n
Tel. 93 864 96 74
A/e: ebsol@palauplegamans.cat
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Escola Josep M. Folch i Torres
Edats
Educació Infantil i Primària, alumnes de 3 a 12 anys.

Horari del centre
• Matí de 9 a 12.30 h i tarda de 15 a 16.30 h (horari d’infantil i primària fins a 4t)
• Matí de 9.15 a 12.45 i tarda de 15.15 a 16.45 (horari de 5è i 6è)

Itinerari educatiu
Es treballa en coordinació amb les escoles bressol de la població, amb l’Institut Ramon Casas i Carbó i 
amb l’IES de Can Periquet.

Qui som?
Som una escola pública, catalana, coeducadora, aconfessional i democràtica. Eduquem en llibertat i 
per la llibertat. Potenciem el respecte cap a un mateix, cap als altres, vers la nostra cultura i vers les 
altres cultures. Ens en cuidem de l’equilibri emocional del nostre alumnat  i l’acompanyem en el seu 
procés d’aprenentatge per ajudar-lo a desenvolupar al màxim les seves capacitats i habilitats perquè 
esdevinguin persones autònomes, crítiques, ètiques i felices. 

Projecte Educatiu
Volem ser un centre innovador, amb visió de futur, per aconseguir que el nostre alumnat tingui una 
bona competència comunicativa en llengües i sigui capdavanter en l’ús habitual de les TAC.

Volem ser un referent de qualitat educativa i impulsar un canvi curricular que potenciï les habilitats 
científiques, artístiques, socials i participatives de l’alumnat, oferint nous entorns d’aprenentatge per 
afavorir l’èxit acadèmic i una bona integració social. 

Partim d’una proposta pedagògica que té com a finalitat l’educació integral dels nostres alumnes.
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s)L’escola treballa de forma explícita els valors de l’esforç, la responsabilitat i les relacions 
interpersonals que han de permetre als infants formar part d’una societat plural i canviant. Potenciem 
el treball cooperatiu en oposició al treball individual i competitiu.

El nostre centre opta per un model d’escola inclusiva on tots els infants tenen cabuda, oferint un 
ensenyament el més personalitzat possible. 

La nostra llengua d’aprenentatge és el català. Garantim, però el domini oral i escrit de les dues 
llengües oficials, el castellà i el català. La llengua estrangera que impartim a l’escola és l’anglès. 

L’escola disposa de mestres especialitzades en pedagogia terapèutica  i amb l’assessorament d’una 
psicopedagoga per atendre a l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials. Actualment, a l’escola 
hi ha una SIEI on es dóna atenció i suport a aquells alumnes que per les seves característiques així ho 
requereixin. Som una escola veritablement inclusiva.

Programes específics del centre
Al Pla Anual, dissenyem les estratègies i les activitats que  realitzarem al llarg del curs escolar per tal 
d’assolir els objectius de millora dels aprenentatges i de cohesió social que ens fixem.

Amb la pandèmia certes actuacions s’han vist afectades perquè el distanciament social no permet la 
seva execució. Malgrat les circumstàncies en realitzarem d’altres per a assolir els mateixos objectius:

• Treballem explícitament l’expressió escrita i la comprensió lectora.
• Fem propostes escèniques a cada nivell que les famílies podran visualitzar gràcies als recursos 

digitals.
• Des de 1r de primària, abordem les matemàtiques amb Innovamat (plataforma digital que 

proveeix a l’escola dels recursos necessaris per a la realització d’un aprenentatge significatiu i 
competencial). Realitzem gimcanes matemàtiques per grups estables.

• Treballem medi mitjançant projectes que ens permeten: 
a) partir de les idees prèvies dels infants i construir coneixement
b) potenciar l’autonomia personal
c) estimular l’aprenentatge en interacció
d) potenciar el treball d’investigació
e) propiciar la transferència de coneixements.

• Impartim anglès des d’I3.
• Potenciem la tasca tutorial que ens ha de permetre acostar-nos al nostre alumnat per tal 

de descobrir els seus neguits, ajudar-lo a superar les seves dificultats i a desenvolupar-se 
saludablement.  

• Celebrem les festivitats de la nostra cultura i país. L’objectiu és difondre la nostra cultura 
popular, amb una línia estètica actual per demostrar que les tradicions formen part essencial 
de la vida moderna.

• Fem sortides, anem al teatre i participem en tallers educatius. 
• I5, 2n i 4t fa colònies. Tanquem 6è, amb el viatge de fi de curs.
• Participen de les propostes municipals i de les ofertades a la nostra zona educativa.

Arran de la pandèmia, hem introduït a la nostra pràctica docent l’ús d’un servei web (classroom) que 
ens permet fer la tramesa i recepció de tasques telemàticament i afavoreix la comunicació mes-
tra/e-alumna/e en situació no presencial.

Amb les nostres actuacions, volem participar en la construcció d’una societat millor: formada i 
cohesionada.
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s) Com treballem amb l’alumnat des d’educació infantil fins a la finalització 
de l’educació primària: 

• Donem el protagonisme a l’infant.
• Potenciem alumnes actius, creatius i reflexius.
• Concebem l’alumne de manera global.
• Potenciem l’ús de les TIC.
• Potenciem el treball interdisciplinar i en col·laboració.
• Avaluem per construir.
• Generem estratègies per inculcar l’hàbit lector.
• Creem aules actives i participatives.
• Afavorim l’experimentació i la descoberta.
• Descobrim conjuntament (mestres/alumnat)
• Entenem els deures com a tasques que han de servir per consolidar els aprenentatges i per 

fomentar l’hàbit d’estudi i treball.
• Treballem conjuntament escola-família.

AFA
Telèfon: 938639026   http://afafolch@gmail.com
Horari d’atenció a les famílies: cada dia de 9 a 12 del matí.
Serveis que l’AFA organitza :

• Servei d’acollida matinal a partir de les 7:30
• Menjador i cuina pròpia (gestionat per l’empresa 7iTRIA)

Activitats extraescolars:
• Anglès 
• Piscina 

Escola Josep M. Folch i Torres

Edifici Carrerada (E. infantil)
Passeig de la Carrerada, 49

Edifici Folch (E. primària)
C. Folch i Torres, 26-30

Tel. 93 864 88 85 
A/e: a8022616@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-folchitorres/



Escola Can Cladellas
Edats 
Educació infantil i primària; alumnes de 3 a 12 anys. 

Horari del centre 
• Matí de 9 a 12.30 h i tarda de 15 a 16.30 h. 
• Servei d’acollida matins i ludoteca a les tardes. 

Itinerari educatiu 
Es treballa en coordinació amb les escoles bressol de la població i els instituts Ramon Casas i Carbó i 
Can Periquet. 

Projecte educatiu 
Som escola catalana, pública, oberta, participativa, democràtica, aconfessional i coeducadora. 
Treballem amb diferents metodologies respectant el ritme i el creixement de cada infant. El nostre eix 
vertebrador és l’Educació Emocional tot fent un acompanyament al llarg de la seva escolarització.

Compromesos amb el canvi educatiu, som un centre en contínua formació del professorat, 
potenciant l’ èxit tant personal com acadèmic de cadascun dels nostres infants, per tal que 
esdevinguin persones autònomes, crítiques, ètiques i felices. 

La llengua d’aprenentatge i vehicular és la catalana; es garanteix però, el domini oral i escrit de les 
dues llengües oficials: el català i el castellà. La tercera llengua d’aprenentatge és l’anglès i s’imparteix 
des de P3 d’ Educació Infantil. 

Programes específics del centre 
Cada curs, en el Pla Anual, es programen i s’aproven les activitats que es realitzen dins i fora del centre 
per ampliar el currículum educatiu i donar una identitat pròpia al centre . 
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• Treball per projectes, A partir dels propis interessos dels propis infants, construeixen els seus 
aprenentatges. 

• Espais de treball a l’aula de llengua, matemàtiques i experimentació a infantil i primària., 
fomentant l’observació, el treball de camp i la manipulació. 

• Ambients d’aprenentatge a Ed. infantil i primària, on prioritza la comunicació i la relació 
amb els altres.

• Pla d’impuls a la lectura: Llegir en parella, Apadrinament lector, servei de préstec de biblio-
teca, Minuts lectors diaris.

• Anglès a l’aula i en petit grup des de P3 fins a 6è. 
• Projectes d’Anglès: 

 → PELE Treball en petit grup d’expressió oral. 
 → AICLE (Aprenentatge integral de la llengua anglesa en una    matèria no lingüística) 
Science: Àrea de Coneixement del Medi i/o Arts&Crafts. 

• Projecte INNOVAMAT de matemàtiques
• Aprendre a afrontar els problemes amb eines i estratègies diverses, sempre entenent què fem 

i gaudint de l’aprenentatge. 
• La informàtica aplicada al currículum. 
• Projecte de robòtica, mitjançant els robots treballem matemàtiques, ciència i tecnologia.
• Escola Verda, promovem la sostenibilitat i el respecte al medi ambient.
• Projecte Escolta’m, pla d’intervenció educativa de tutoria que estableix vinculació positiva 

entre professor i alumne. 
• Pràctiques restauratives, una nova mirada per resoldre les situacions que es donen al dia a dia. 
• Coeducació, eduquem perquè els nens i les nenes se sentin bé sent allò que vulguin, sense 

restriccions ni limitacions per causa de gènere. 
• Música i Moviment a P3 en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música. 
• Grups reduïts de treball per atendre la diversitat amb un pla individualitzat. 
• Sortides interrelacionades amb els projectes. 
• Integració de les festes tradicionals al currículum i vetllar per apropar els alumnes a l’entorn 

social en què viuen. 
• Participació al Programa Cantània de l’Auditori de Barcelona, els alumnes de CS representen 

una obra musical en directe amb altres alumnes d’arreu de Catalunya. 
• Organització de Colònies en anglès a P5, 2n, 4t i 6è. 
• Projecte Pati: entenem el pati no només com un espai lúdic, sinó també d’aprenentatge.
• Participació en les activitats organitzades per l’Ajuntament. 
• Participació de les famílies en diferents activitats al llarg del curs. 

Equipaments 
• Pissarres interactives a totes les aules i espais comuns. 
• Espais per treballar els ambients.
• Biblioteca amb servei de préstec de llibres. 
• Aula de música, d’anglès, laboratori i plàstica. 
• Aules per treballar en petit grup. 
• Aula d’Atenció a la Diversitat. 
• Aula d’informàtica, equipada amb mitjans audiovisuals i carros amb portàtils i tauletes per acostar 

la tecnologia als alumnes dins la pròpia aula. 
• Teatre / gimnàs amb vestidors. 
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• Aula de psicomotricitat. 
• Pista poliesportiva amb mides reglamentàries. 
• Pati envoltat de natura amb espais que fomenten les relacions i l’aprenentatge.
• Hort escolar.
• Menjador i cuina pròpia. 

AMPA 
Telèfon: 633 735 127

A/e: ampacancladellas@gmail.com
Bloc: cancladellasampa.blogspot.com

Horari d’atenció al públic:
• Dilluns i Dimecres de 8.30 a 10.30 h 
• Divendres de 16.30 a 17 h 

Serveis que l’AMPA organitza: 
• Col·laboració amb els projectes d’escola.
• Menjador. 
• Servei de ludoteca (de 7.30 a 9.00 h i de 16.30 a 18.30 h). 
• Activitats extraescolars: Casals, Fútbol, Hip Hop, Rítmica, Arts Marcials, Teatre, Dibuix, Anglès, 

Natació... ( en funció de la demanda pot variar cada curs ). 
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Escola Can Cladellas 
C.de Pompeu Fabra, s/n 
Tel.: 93 864 47 10 
Fax: 93 864 47 15 
A/e: a8041222@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/escolacancladellas/ 
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Escola Palau
Edats
Educació Infantil i Primària; alumnes de 3 a 12 anys

Horari del centre
Matí de 9.00 a 12.30 i tarda de 15.00 a 16.30 h

Itinerari educatiu
Es treballa en coordinació amb les escoles bressol de la població i els instituts Ramon Casas i Carbó i 
Can Periquet.

Projecte educatiu
Centre públic i, com a tal, democràtic i aconfessional, respectuós amb les diferents religions i ideo-
logies. La llengua d’aprenentatge és la catalana; es garanteix però, el domini oral i escrit de les dues 
llengües oficials: el català i el castellà. La llengua estrangera és l’anglès i es comença a introduir a 
Educació Infantil.

Metodològicament s’opta per un ensenyament actiu,  on les noves tecnologies hi són molt 
presents, en un ambient de responsabilitat, de convivència, de solidaritat, de no discriminació i de 
coeducació i compromès amb el medi ambient.

On la relació escola família és molt important per el creixement intel·lectual i personal de l’alumne.

Equipaments
L’escola disposa:

• Aula d’educació especial. 
• Aula d’audició i llenguatge. 
• Biblioteca.
• Aula d’experimentals / anglès.
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• Aula de música.
• Aula  d’informàtica + Tauletes tàctils i portàtils. 
• Gimnàs/teatre amb vestuaris per a nois i noies.
• Aula de psicomotricitat.
• 6 horts escolars. 
• Pista poliesportiva.
• Pati per a Educació Infantil.
• Pati per a Educació Primària. 
• Menjador i servei de cuina propi.
• Totes les aules disposen de pissarra digital.

Programes específics del centre
En el Pla Anual de centre es programen i aproven les activitats que es realitzen al llarg del curs per 
millorar les Competències Bàsiques de l’alumnat. 
Formem part de la Xarxa d’Innovació Educativa de Catalunya XIEP. 

L’escola va posar en marxa, durant el curs 2002-2003, un Pla estratègic de L’hort com a fil 
motivador per a  l’adquisició de les competències bàsiques, es continua treballant el projecte de l’hort 
al llarg de tota l’escolarització. Actualment estem  dins la Xarxa d’Escoles Verdes de Catalunya.

Programa d’Impuls a la Lectura de la Generalitat de Catalunya. Volem potenciar el gust per 
llegir,saber llegir i llegir per aprendre. Realitzem:

• Apadrinaments lectors dels alumnes de 5è amb els de 1r.
• Hora del conte a Educació Infantil.
• Tertúlies literàries entre els alumnes a Primària.
• Visita d’autors o il·lustradors literaris a 3r i 6è.
• Tallers de lectura a E Primària.
• Programa enrola’t a C Mitjà i C Superior.

Pla d’Acció Tutorial: Escola coeducativa que treballa els valors i les emocions dels alumnes des de 
P3 fins a 6è. L’escola participa en les activitats intercentres proposades per CEVA (Comunitat Educativa 
pels Valors).

Participem al Programa Cantània de l’Auditori de Barcelona, on els nostres alumnes de Cicle 
Superior representen una obra musical amb música i veu en directe amb alumnes d’arreu de 
Catalunya. 

Grups reduïts de parla a Educació Infantil un cop per setmana.
Fem Desdoblaments heterogenis de 12 o 13 alumnes a primària per treballar: català, 

matemàtiques i anglès. 
Les TAC estan molt present dins del currículum dels nostres alumnes:
PDI a totes les aules.
Informàtica amb grups reduïts, una sessió setmanal, de P4 a 6è a l’aula d’informàtica.
Utilització de tauletes tàctils i d’ordinadors portàtils dins de l’aula.
Tallers de pensament computacional “robòtica” de P3 a 6è.
Metodologia activa: Treball per projectes, tallers, treball cooperatiu,ambients...
Potenciació de la participació dels alumnes a la vida escolar (assemblea de Delegats de Classe 

de CM i CS) i a la vida municipal (Consell d’Infants).
Potenciació de la participació de les famílies: Es realitzen activitats conjuntes entre pares i fills a 

Educació Infantil i Primària. 



Es treballem  les festes tradicionals catalanes: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi.
Es fan sortides pedagògiques d’un dia a tots els nivells. Colònies de tres dies - dues nits a P5, 2n i 4t.
Viatge de fi de curs a 6è de cinc dies - quatre nits.
Participem en les activitats que organitza l’Ajuntament.

AFA
Tel: 620605641
afaescolapalau@hotmail.com
Horari d’atenció:

• Dimecres (a l’oficina) de 15 a 18 h
• Dimarts i Dijous (atenció telefònica) de 11 a 13 h

Serveis que l’afa organitza:
• Servei de menjador amb cuina pròpia, que disposa del certificat  de Cuina Catalana de la 

Generalitat de Catalunya.
• Servei d’acollida matinal de 7.30 a 9.00 h
• Esplai de tarda de 16.30 a 18 h
• Activitats extraescolars:

 → Karate
 → Anglès
 → Futbol sala
 → Natació
 → Balls moderns
 → Robòtica
 → Aloha mental arithmetic + Kitsune
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Escola Palau
C. Arquitecte Falguera, 37
Tel. 93 864 51 59  Fax: 93 864 67 22
A/e: a8053467@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceippalau



Escola Marinada
Edats
Ed. Infantil, Ed. Primària, Ed. Secundària. Alumnes de 3 a 16 anys.

Itinerari educatiu
L’Escola Marinada de Palau és un centre d’ensenyament privat concertat laic, el titular del qual és 
la cooperativa de pares que el gestiona a través d’un Consell Rector. Està adscrita a la  Federació de 
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya  i a l’Agrupació Escolar Catalana, associacions d’escoles 
amb una reconeguda personalitat pedagògica. 

Projecte educatiu
• El nostre model educatiu vol contribuir al desenvolupament de persones autònomes, solidàri-

es, responsables i compromeses.
• Ens identifiquem amb la cultura pròpia de Catalunya i eduquem per conèixer i respectar altres 

cultures d’Europa i del món. El català és la  llengua vehicular i d’aprenentatge i es garanteix 
la competència lingüística de les dues llengües oficials, així com a l’ensenyament d’altres 
llengües estrangeres. 

• Defensem un ensenyament de qualitat que garanteixi el ple desenvolupament de les capaci-
tats intel·lectuals, físiques i afectives dels alumnes.

• El nostre repte és ensenyar a aprendre, per això afavorim que els nostres alumnes mantin-
guin la inquietud pel saber i adquireixin les estratègies necessàries per aconseguir-ho. Tenir, 
sempre, ganes d’aprendre.

• El nostre centre és una cooperativa d’ensenyament i com a tal té el compromís de transmetre valors 
cooperatius als alumnes. Introduïm el treball en equips cooperatius als diferents cicles i àrees.

• Volem que els nostres alumnes aprenguin amb la tecnologia, que aprenguin a saber utilitzar 
la informació i a treballar en el nou entorn.

• Apliquem diferents mètodes de treball per assolir un bon nivell de coneixements, aptituds i hàbits.
• La nostra escola està compromesa en l’elaboració constant i progressiva de projectes educatius que, 

integrats en el currículum de les tres etapes, contribueixen a la formació integral dels alumnes.
• L’estabilitat de l’equip garanteix un projecte pedagògic comú.

Equipaments
Biblioteca i audiovisuals, aula d’informàtica, laboratori, aula de tecnologia, de música, d’educació 
especial,  pista poliesportiva i camp de futbol. Sala d’actes, psicomotricitat i teatre. 
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Edifici Infantil i Primària
C. Sant Miquel, 42-44
Tel. 93 8648853
A/e: marinada@marinada.cat
www.marinada.cat

Edifici Secundària
Pg. de la Carrerada, 58-60
Tel. 93 8649892
A/e: eso@marinada.cat
www.marinada.cat

L’escola ofereix
• Pla de millora de l’expressió oral en anglès a les tres etapes: inici a  P3. Sessions desdoblades 

a Ed. infantil.  Projecte Science i activitats de conversa a Primària i Secundària. Desdoblament 
de la matèria d’anglès a tota la Secundària.

• Dos tutors/es per aula a Secundària.
• Atenció psicopedagògica i departament d’orientació.
• Desdoblaments i grups reduïts en àrees i matèries curriculars.
• Serveis d’acollida matí i tarda i de menjador amb cuina pròpia a cada edifici.
• Equip de monitors del centre per atendre la franja del migdia.
• Casal d’estiu. Jornades culturals, festes tradicionals i activitats de teatre. 
• Xerrades  col·loqui i activitats socials amb les famílies.  

Programes específics del centre
• Projecte “Família fa escola”, un marc permanent de col·laboració.
• Projecte “Viu L’art”, sensibilització artística.
• Projecte “Visions”, globalitzador interetapes/ intercicles.
• Projecte “Let’s talk in English”, millorar la competència oral en anglès.
• Projectes telemàtics intercentres amb les escoles de TRAMS per millorar la competència digital.
• Emprenedoria en anglès a 3r d’Eso.
• Programes d’innovació per afavorir les intel·ligències múltiples: espais de lliure circulació a 

Ed.infantil i Primària i espai cooperativa a Secundària.
• Ens robotitzem, robòtica amb scratch, code, beebots, lego.... 
• Jump Maths, programa de millora de les matemàtiques a Primària.

Activitats complementàries
• Taller de  natació. De P3 a 2n de Primària.
• Taller d’expressió oral. 
• Taller de TAC.
• Taller de desenvolupament d’habilitats cognitives.
• Sortides educatives, tallers i colònies des de P3. 
• Colònies en anglès a 5è i 6è.
• A secundària treballs de síntesi amb estada fora del centre a 1r i 2n , estada en família a 

Irlanda a 3r i viatge fi de curs a 4t.

Activitats extraescolars
• Anglès de P4 a 6è de Primària.
• Robòtica de P4 a 4t de Secundària.
• Escacs a partir de 1r de Primària.
• Taekwondo a partir de 1r de Primària.
• Ioga de P4 a 6è de Primària.
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Institut Ramon Casas i Carbó
Edats
A partir de 12 anys

Itinerari educatiu
L’Institut Ramon Casas i Carbó és un dels centres públics d’educació secundària que pertany a la xarxa 
educativa del Departament d’Ensenyament de la població. L’Institut treballa en coordinació amb 
els centres públics d’educació primària del municipi per garantir la continuïtat educativa a l’ESO, als 
batxillerats i a la formació professional. 

Projecte educatiu
L’Institut té per missió educar i formar nois i noies de manera que esdevinguin ciutadans responsa-
bles, solidaris, respectuosos amb l’altre i l’entorn i competents en les habilitats socials i personals que, 
d’una banda, els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica i, de l’altra, integrar-se 
en un procés de formació al llarg de tota la vida.

Les línies mestres que defineixen la nostra identitat són:
• El centre incentiva la pluralitat ideològica. L’escola vol garantir una formació que potenciï els 

valors de la convivència, la solidaritat, el respecte de l’altre i l’actitud de diàleg.
• La llengua pròpia de l’institut és el català, usada com a llengua vehicular d’ensenyament i 

aprenentatge i com a llengua de referència en tots els àmbits de comunicació amb l’alumnat 
i les seves famílies. Complementàriament, el centre vetlla per garantir la competència de 
l’alumnat en altres llengües de rellevància.

• L’educació és entesa com un procés integral que afecta tots els aspectes de la personalitat 
de l’alumnat.

• Ens basem en el principi de coeducació entenent-la com una educació per a la igualtat sense 
cap mena de discriminació per raó de sexe.

• La línia metodològica es basa en el diàleg constructiu, l’anàlisi de necessitats de l’alumnat i 
el treball en equip del professorat i les famílies.
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• El model de gestió institucional està fonamentat en la participació, responsable i constructi-
va, de tota la Comunitat Educativa en la gestió del centre.

L’Institut té com a propòsits contribuir a la formació total de la persona —acadèmica i humana—, tot 
adaptant les metodologies educatives a les particularitats individuals i oferir a la societat persones 
lliures, crítiques i compromeses.

Oferta educativa
Educació secundària obligatòria (ESO) i educació secundària postobligatòria (ESPO) amb: 

• Batxillerats de Ciències i Tecnologia, d’Arts plàstiques, imatge i disseny i d’Humanitats i 
Ciències Socials.

• Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa amb modalitats ordinària i dual.

Equipaments i serveis
Aules de grup (28), totes disposen d’un ordinador connectat a la xarxa, un sistema d’àudio i un canó 
de projecció; aules de grup reduït (6); aula de pedagogia terapèutica i aula de psicopedagogia i 
d’acollida; biblioteca; aules d’informàtica (3); aules de tecnologia (2); aula d’idiomes; laboratoris de 
ciències experimentals (3); aula tècnica de gestió administrativa; aules de dibuix artístic, de dibuix 
tècnic, de plàstica i de volum; laboratori de fotografia; departaments didàctics (9); sales d’atenció per-
sonalitzada per a famílies i alumnes (4); sala d’actes; gimnàs; pista poliesportiva; sales d’audiovisuals 
i de música. Xarxa intranet i internet a tot el recinte; servei de bar-cantina, punt d’informació juvenil.

Programes específics del centre
• Tutoria personal: s’ofereix tractament individualitzat a l’alumnat i les seves famílies amb 

tutories personals 
• Acord de coresponsabilitat: pla estratègic 2020–2024
• Mediació escolar i projecte de convivència basat en la justícia restaurativa
• Seminari de coordinació educació primària-educació secundària
• Programa Salut i Escola
• Pla de formació del professorat en centre
• Projecte de Diversificació Curricular a 4t d’ESO
• Programa d’orientació personal, acadèmica i professional
• Pla de formació per a delegats de curs: Programa de formació municipal.
• FP Dual
• Projecte #aquiproubullying#
• Gincamàtica (bianual, coordinat amb les escoles del poble)
• Projecte MUS-E (Educació en valors a través de les arts)(col·labora AMPA i Ajuntament 

Palau-solità i Plegamans)
• Projecte GEP (Generació Plurilingüe)
• Projecte Padrins i Fillols (tutoria entre iguals entre l’alumnat de 3r i 1r d’ESO)
• Treball per projectes per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO
• Projecte Centres Emocionalment Intel·ligents (col·labora AMPA, Ajuntament de Palau-solità i 

Plegamans)
• Projecte De tu a tu (col·laboració Mossos d’Esquadra)
• Projecte ACNUR sobre persones refugiades a 3r d’ESO
• Projecte Conectando Mundos (IntermónOxfam) a 3r d’ESO
• Projecte Coeducació 
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• Dinamització de patis
• Projectes de dinamització artística

Activitats complementàries 
Edició d’una revista; celebració de festes tradicionals; conferències i tallers a càrrec d’experts; concur-
sos de matemàtiques i llengua catalana; jornades singulars; concursos literaris.

Treballs de síntesi amb estada fora del centre; viatge de fi d’etapa a 4t d’ESO; estada en un camp 
d’aprenentatge a Barruera i visita cultural a Roma a 2n de batxillerat; Viatge a Córdova a 3r d’ESO; 
Viatge a Cotlliure a 3r d’ESO; Estada Entorn d’aprenentatge a Tremp (alumnat de Biologia i Geologia 
de 4t d’ESO); Sortides de tutoria dins de la població; Visites pedagògiques relacionades amb els 
continguts curriculars.

Degut a la situació de pandèmia, les sortides amb pernoctació queden temporalment 
anul·lades
 
AMPA
Horari d’atenció: els dilluns de 17.30 a 18.00 hores.
Serveis que l’AMPA organitza: Serveis que l’AMPA organitza:

• Subministrament de llibres i mercat de llibre usat
• Organització d’orles per a l’alumnat que finalitza estudis
• Subvencions d’activitats per a tot l’alumnat i inversions en el centre
• Activitats extraescolars
• Activitats per a mares i pares

Activitats extraescolars
• Tallers d’Estudi Assistit (Aula Oberta Municipal)
• Formació per a les famílies (AMPA)
• Taller de Teatre
• Anglès
• Reforç escolar
• Esmorzars Literaris
• Taller artístic
• Voleibol
• Últimate
• Jocs de taula
• Robòtica

Degut a la situació de pandèmia, algunes activitats extraescolars queden temporalment 
anul·lades

Institut Ramon Casas i Carbó
C.de Lluís Companys, 2
Tel. 93 864 95 95
A/e: a8045306@xtec.cat
http://insramoncasas.cat/
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Institut Can Periquet
Oferta Educativa: 
ESO ( de 1r a 4t ), a partir de 12 anys.

Projecte Educatiu
L’Institut Can Periquet és un centre de nova creació que va obrir les seves portes el curs 2017/2018. 

És un centre educatiu català, obert, inclusiu, democràtic, participatiu, innovador, laic, emprenedor i 
en permanent creixement, tant a nivell pedagògic com humà.

El ciment del nostre Projecte Educatiu es fonamenta en:
• El respecte: entre iguals i amb tots els membres de la comunitat educativa.
• Confiança i seguretat: fruit de les vivències del dia a dia dins i fora de l’institut.
• Diàleg: saber escoltar i expressar els nostres sentiments i les nostres emocions.
• Participació: dels alumnes en la vida del centre, dels pares i mares i de tota la comunitat 

educativa.
• Autonomia i responsabilitat :per créixer i avançar.
• Inclusió: personalització de l’aprenentatge
• Excel·lència: cercant les màximes potencialitats dels nostres alumnes partint de les caracterís-

tiques de cadascun d’ells.

Plantejaments educatius
Àmbit del coneixement:

• Treball globalitzat  per Projectes: proposta d’eixos transversals que inclouen l’àmbit cientí-
fic-tecnològic, social i humanístic.

• Treball per àmbits: lingüístic, matemàtic, digital, de creixement personal i social (Educació Musi-
cal ,Educació Física i àmbit creatiu amb tallers per desenvolupar intel·ligències múltiples).

• Llengua anglesa: treball a partir de centres d’interès amb hores amb grups reduïts per poder 
fer conversa i grups d’ampliació.



• Gust per la lectura: lectura diària per adquirir l’hàbit i el plaer de llegir i la incorporació de 
tertúlies literàries i espais de conversa. 

• Avaluació competencial: formativa i formadora a l’aula. Elaboració d’informes trimestrals per 
explicar l’evolució de l’aprenentatge  al llarg del curs i de l’etapa.

• Participació de l’alumnat en  concursos que complementen una part del seu aprenentatge: 
Fotografia matemàtica , proves Cangur...

Àmbit de la cohesió social i la convivència:
• Tutoria grupal setmanal amb l’objectiu de cohesionar el grup i donar eines i estratègies pel 

desenvolupament emocional. Les sortides de grup a cada nivell complementen aquest treball, 
així com les xerrades amb experts a partir de les necessitats del grup i que complementen la 
seva educació.

• Tutoria individualitzada: seguiment  i acompanyament dels alumnes de forma personalitzada 
i contacte amb les famílies per informar, col·laborar i participar en l’educació dels seus fills/es.

• Institut que basa la convivència en la cultura de la pau i per això aposta per la mediació i les 
pràctiques restauratives com a filosofia de centre i com a forma d’entendre les relacions entre 
tots els membres de la comunitat educativa.

• Participació dels alumnes: tutoria assembleària setmanal per decidir tot allò que té a veure 
amb la vida del centre: debatem, decidim i dinamitzem.

• Participació de les famílies: comunicació periòdica amb el tutor individual, participació en el 
procés d’avaluació del seu fill/a, en activitats dissenyades pels alumnes(Projectes), a través de 
l’AFA i en  tot allò que té a veure amb la vida del centre.

• Atenció a la diversitat: La inclusió educativa és un dels principis del nostre centre i per això les 
mesures adoptades permeten la integració dels alumnes dissenyant entorns d’aprenentatge 
flexibles que ofereixin oportunitats a tots els nostres alumnes.

• Grups-classe amb ràtio baixa i heterogenis. 

“Aprendre és descobrir que quelcom és possible” 
 “ Aprendre i viure per créixer”

E
d

uc
ac

ió
 s

ec
un

d
àr

ia
 (

12
 a

 1
6 

an
ys

)

Institut Can Periquet
Camí de Can LLonch s/n, 08184
Tel. 938643529 
Horari: 8 a 14:30  de dilluns a divendres
A/e: a8073119@xtec.cat
http://agora.xtec/inscanperiquet/
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Programes de Formació  
i Inserció (PFI) 
Pla de Transició al Treball 
(PTT)
Edats
Alumnes de 16 a 21 anys

Oferta educativa 
• Iniciació i aprenentatge d’un ofici: 

 → “auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas” 
 → “auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic”. 

• Informació, orientació, formació bàsica i laboral 
• Pràctiques en empreses. 
• Orientació i suport per a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, per l‘obtenció del 

graduat en ESO i per a la recerca de feina.

Itinerari educatiu
Dirigit nois i noies d’entre 16 i 21 anys que no tenen Graduat en Educació Secundària Obligatòria 
(GESO) i que, a curt termini, volen treballar i/o continuar la seva formació cursant  un cicle formatiu de 
grau mitjà, un cop superada la prova d’accés.

Té la durada d’un curs escolar. 
Es treballa amb la col·laboració de les Regidories d’Ocupació, d’ Ensenyament, de Serveis Socials 

i de Joventut; de l’INS Ramon Casas i Carbó i altres centres d’ensenyament secundari del poble, dels 
municipis propers, de les empreses dels sector i del departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.
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• Formació professional: Formació d’ofici en un perfil professional (aula-taller) i formació en 
centres de treball (pràctiques). Certificat de qualificació professional.

• Formació bàsica de caràcter general: millora dels coneixements i les competències bàsiques 
per la formació, el món laboral i la vida quotidiana. 

• Orientació, tutoria i assessorament personalitzat.
• Opcional: formació per a l’obtenció del GESO, en paral·lel o posteriorment, en centres educa-

tius (Escoles d’Adults) del territori.

Equipaments
Escola Municipal d’Adults; aula-taller a l’INS Ramon Casas i Carbó; aula-taller a la masia de Can Boada 
Vell; aula informàtica i oficina Palau-Avança.

Programes específics del centre
• Vendes, oficina, atenció al públic i magatzem.
• Muntatge d’Instal·lacions elèctriques, aigua i gas. 

Administracions organitzadores
• Ajuntament de Palau-solità i Plegamans: Regidoria d’ Ocupació
• Generalitat de Catalunya: Departament d’Ensenyament.

Programes de Formació i Inserció (PFI) 
Pla de Transició al Treball (PTT)
C. Folch i Torres 88-90. Palau Avança.
Tel. 93 864 53 16 / 93 864 46 99  
A/e: a8960036@xtec.cat
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Escola Municipal de Música
Ensenyaments que s’ofereixen
Música per a nadons: 

• de 0 a 3 anys (P2)
• 10 sessions trimestrals

Petits músics: 
• Sensibilització (3-4 anys / P3-P4)
• Preiniciació (5 anys / P-5)

Nivell bàsic:
•  Iniciació (6 anys)
•  Preliminar (7 anys)
•  1r i 2n de Grau Elemental (8-9 anys)
•  3r i 4t de Grau Elemental (10-11 anys)

 
Nivell mitjà:

•  1r i 2n de Grau Mitjà (12-13 anys)

Nivell avançat:
•  3r i 4t de Grau Mitjà (a partir de 14 anys)

Joves i adults:
•  +16 anys
•  3 nivells

Instruments:
• acordió, cant, clarinet, flauta travessera, 

guitarra clàssica, piano, piano modern, 
saxo i violí.

• baix elèctric, gralla, trompeta (a nivell bàsic)

Agrupacions instrumentals i vocals:
•  Combo
•  Palau Grup Vocal
• Grup de flautes
•  Grup de violins
•  Grup de saxos i clarinets

Cursos i tallers:
•  Curs de guitarra elèctrica i bateria +8 anys 

/ amb o sense coneixements musicals
•  Curs de baix elèctric:  +12 anys / amb o 

sense coneixements musicals
•  Taller “Un cop de mà” musical:  dirigit a 

grups musicals o solistes / en coordina-
ció amb l’Espai Jove l’Escorxador

•  Taller de veu: 12 anys / amb o sense 
coneixements musicals / en coordinació 
amb l’Espai Jove l’Escorxador

• Curs de gravació digital: +12 anys / en 
coordinació amb l’Espai Jove l’Escorxador

•  Curs de sonorització: +12 anys / en coor-
dinació amb l’Espai Jove l’Escorxador
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Itinerari educatiu
La música forma part de la nostra vida des de ben petits. Com a escola de música, seguim les progra-
macions oficials tot adequant la metodologia a una pedagogia més activa  i integral on el nen viu, 
des de petit, el fenomen musical com un joc.  Creiem que és molt important desenvolupar aquest 
llenguatge, i per això oferim la possibilitat de sensibilitzar als infants a partir del naixement.

També creiem molt important que el nen, des de petit, tingui contacte amb les diferents eines musicals. 
Per aquesta raó, l’escola disposa d’un banc d’instruments per tal de facilitar l’inici del seu estudi. 

L’Escola Municipal de Música es regeix pel calendari escolar que marca la Generalitat per a cada curs.

Equipaments
L’Escola Municipal de Música ocupa la planta baixa i el 2n pis del Castell de Plegamans. 

Programes específics del centre
Projecte “Música i Moviment a P3”: projecte comunitari adreçat a tots els alumnes del nivell de P3 
de les escoles del municipi. L’Escola Municipal de Música imparteix classes de música i moviment als 
infants dintre de l’horari escolar.

“Música en família a la biblioteca”:  sessions de música en família que es realitzen a l’espai infantil 
de la biblioteca. Adreçades als usuaris de les escoles bressol municipals.

Realització de concerts durant el curs escolar, tant d’alumnes com de professionals de la música, a 
diferents espais del municipi: Auditori del Castell, Auditori de Can Cortès, Teatre de la Vila, Auditori de 
l’IES Ramon Casas i Carbó, Jardins de Can Cortès, Església de Sant Genís... i a d’altres poblacions.

Realització d’un concert amb la participació dels alumnes de primària dels centres.
Activitats en coordinació amb els centres educatius de primària del municipi: audicions per a les 

escoles i cantata conjunta.
Col·laboració en els actes organitzats per l’Ajuntament i diferents entitats del poble.

Escola Municipal de Música 
Castell de Plegamans
Tel.: 93 864 98 32
A/e: emmusica@palauplegamans.cat / emmpspl@gmail.com
www.castelldemusica.com
Instagram: @escolamusicapsip
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Escola Municipal de  
Persones Adultes ‘Auleda’
L’Escola Municipal de Persones Adultes (Auleda) és un centre públic depenent de l’Ajuntament de 
Palau-solità i Plegamans.

L’Escola ofereix un ventall de cursos per tal d’ampliar els estudis i enriquir la formació global.

Oferta formativa
L’oferta formativa de l’Escola és la següent:

Ensenyament Instrumental
L’ensenyament instrumental consta de tres nivells:

• Instrumental I (Alfabetització): per aprendre a llegir i escriure. 
• Instrumental II (Neolectors): per perfeccionar la lectura, l’escriptura i el càlcul. 
• Instrumental III (Certificat): per aprofundir i obtenir el certificat de Formació Instrumental si es 

vol presentar a la prova.
Per fer aquests estudis cal tenir 18 anys

Graduat en Educació Secundària 
Curs  en oferta trimestral i horari de tarda de 18 h a 21 h.

Consta de 34 mòduls trimestrals repartits en dos anys acadèmics. Alguns d’aquests mòduls poden 
ser convalidats o acreditats per l’expedient acadèmic, el Graduat Escolar (EGB) o una prova inicial.

Per fer aquests estudis cal tenir 18 anys o complir-los l’any de la matrícula. 

Preparació a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà   
Curs adreçat a les persones sense la titulació de Graduat de Secundària que vulguin accedir als cicles 
formatius de grau mitjà.

Per fer aquests estudis cal tenir o complir 17 anys durant l’any en què es vol realitzar la prova.
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Preparació a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior
Curs adreçat a les persones que vulguin accedir als cicles formatius de grau superior.

Requisits d’accés: Tenir 19 anys o fer-los durant l’any que es fa la prova i no tenir el títol de 
batxillerat o equivalent.

Català
Curs de perfeccionament de la llengua tant oral com escrita.

Per fer aquests estudis cal tenir 18 anys o complir-los l’any de la matrícula.

Anglès 
• Anglès A1.1: Curs adreçat a les persones que volen aprendre l’anglès i no tenen cap nivell 

inicial.
• Anglès A1.2: Curs adreçat a les persones que ja tenen assolit el nivell inicial.
• Anglès A2.1: Curs adreçat a les persones que ja han assolit en nivell A1.

Per saber el nivell en el que es troba cadascú es fa una prova de nivell.
Per fer aquests estudis cal tenir 18 anys o complir-los l’any de la matrícula.

Altres activitats que es realitzen al llarg del curs
El Centre organitza diverses activitats al llarg del curs.

• Celebració de les festes tradicionals. 
• Sortides culturals: segon i tercer trimestre. 
• Setmana cultural: es realitza durant l’última setmana del curs.

Horari d’atenció al públic. 
Cal demanar cita prèvia

Preus:
• Graduat, anglès i preparació per a la prova d’accés a CFGM : 21,94€
• Preparació a la prova d’accés a CFGS. 60€ 
• La resta de cursos són gratuïts

Escola municipal de persones adultes ‘Auleda’
c. Dom Bosco, 31-33, 08184  Palau-solità i Plegamans
Tel. 93 864 04 90
A/e: EMPAauleda@palauplegamans.cat



Mapa de centres i alumnes del curs 2021-2022

Escola Palau
439 alumnes

Escola preescolar
(0 a 3 anys)

Educació infantil i primària  
(3 a 12 anys)

Escola JM  
Folch i Torres
281 alumnesEscola bressol 

Patufet
77 alumnes

Escola bressol  
La Moixaina
31 alumnes

Escola de Persones 
Adultes Auleda

96 alumnes

Escola Marinada
Primària

219 alumnes

Escola Marinada
ESO

124 alumnes

Institut Ramon Casas i Carbó
ESO 414 alumnes

Batxillerat 238 alumnes
Cicles Formatius 50 alumnes



Educació Secundària 
Obligatoria (ESO) 
(12 a 16 anys)

Estudis  
postobligatoris 
(16 a 18 anys)

Formació 
permanent

Escola Can 
Cladellas

423 alumnes

PFI
29 alumnes

Normalització 
lingüística

16 alumnes

Escola  
de Música

132 alumnes

Institut  
Can Periquet
246 alumnes

Escola bressol 
El Sol

48 alumnes

Total
2.863 alumnes




