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Presentació

Posem aquesta guia al vostre abast per donar a conèixer els centres 

públics d’educació en els diferents nivells i etapes al llarg de la vida.

Hi trobareu tots els centres educatius del poble i la informació de 

cadascun d’ells: dades bàsiques, equipaments, instal·lacions i serveis.

Estem molt contents de poder-vos oferir aquest ventall formatiu de 

qualitat, amb el compromís de fer una comunitat educativa 

cohesionada i integradora.

Esperem que aquesta guia us sigui útil i pràctica per conèixer millor 

les àmplies possibilitats d’estudiar a Arenys de Munt.

Tònia Vila i Paituví

Regidora d’Educació
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CARACTERÍSTIQUES
DEL CENTRE

Considerem l’infant com a una persona única, 
capaç, competent, amb desig d’aprendre i 
relacionar-se.

Ells són els protagonistes actius de la seva 
educació i dels seus aprenentatges. Partim 
dels seus interessos, de les seves emocions, 
dels seus coneixements i de les seves 
experiències, respectant els ritmes individuals 
de desenvolupament.

Els acompanyem per tal que puguin assolir un 
desenvolupament físic, psicològic, emocional 
i social, en harmonia amb la seva manera de 
ser, tenint en compte la diversitat i característi-
ques pròpies. Oferim espais segurs, adaptats a 
cada moment evolutiu, facilitant materials 
interessants que fomenten l’exploració, 
l’experimentació i la relació amb els altres.

EQUIPAMENTS, 
INSTAL·LACIONS I 
SERVEIS

- Capacitat per a 115 infants.

- 8 estances:
Nadons: 2 estances de 4 mesos a 1 any.
Mitjans: 2 estances d’1 a 2 anys.
Grans: 2 estances de 2 a 3 anys.

- Espai per a famílies.

- Jardí diferenciat per a nadons i mitjans petits 
i un altre per als infants de mitjans i grans.

- Hort.

- Sala de moviment amb pissarra digital.

- Laboratoris de descoberta i experimentació: 
llum i foscor, aigua, enginy i construccions, 
cuineta, natura i atelier d’art.

ESCOLA 
BRESSOL 
LA PETJADA

Codi del centre: 08071007

Adreça: Can Barbeta, 2

Telèfon: 93 793 73 88

Correu: 
lapetjada@arenysdemunt.cat

Titularitat: municipal

Etapes educatives: 
1r cicle d’educació infantil
(0-3 anys)

Horari lectiu: 8 a 18 h

Horari secretaria:
9 a 11 h i 15 a 17 h

AMPA: 
lapetjadaampa@gmail.com



CARACTERÍSTIQUES
DEL CENTRE
Va néixer durant la República com a eina de 
transformació social, i continuem una 
educació com a procés integral, desenvolu-
pant tant els aspectes intel·lectuals com els 
valors morals. Apostem per una societat 
integradora, tolerant i solidària, amb diàleg, 
respecte mutu i esperit crític. Defensem 
l’equitat i l’excel·lència de l’escola pública.
Tenim presents la gent, la història, les 
entitats i la cultura d’Arenys de Munt com a 
elements integradors, així com el respecte 
cap a la natura: som escola verda.
Potenciem un treball d’aprenentatge global 
amb projectes a tot el centre i racons en els 
cursos d’infantil i cicle inicial.
Impulsem la introducció de l’anglès des 
d’educació infantil, convençuts de la impor-
tància dels idiomes.
Treballem amb les famílies i tota la comunitat 
educativa per ajudar a l’èxit de cada alumne.

EQUIPAMENTS, 
INSTAL·LACIONS I SERVEIS
- 2 edificis amb més de 20 aules de treball, amb 

pissarres digitals. 
- 2 aules d’informàtica i 150 Chromebooks. 

Pissarres digitals a totes les aules.
- Gimnàs a primària i sala de psicomotricitat a 

educació infantil.
- Tres patis amb pistes esportives.
- Aules de reforç, música, anglès, laboratori amb 

impressora 3D, educació especial i biblioteca.
- Menjador amb cuina pròpia.
- Servei d’acollida des de 2/4 de 8, al migdia i 

fins a les 7 de la tarda.
- Activitats extraescolars d’esports, ball i anglès.
- Equip psicopedagògic, de logopèdia i 

d’assistent social.
- Projectes específics de: sostenibilitat amb hort 

escolar, psicomotricitat, tutor lector, anglès, les 
corals de l’escola, ràdio, amb entitats del poble 
i el consell de delegats.

ESCOLA
SANT  MART Í

Codi del centre: 08000165

Adreça: C/ Generalitat, 2

Telèfon: 93 793 80 70

Web:  
https://agora.xtec.cat/escolasantmarti/

Correu: a8000165@xtec.cat

Titularitat: pública

Etapes educatives:
infantil i primària

Horari lectiu:
9 a 12.30 h i 15 a 16.30 h

Horari secretaria:
9 a 13 h i 15 a 16.30 h

AFA: 16 a 19 h | 93 793 84 66
ampasantmarti@gmail.com



CARACTERÍSTIQUES
DEL CENTRE

Som una escola moderna que es va crear el 
curs 2003-2004. Som una Escola Verda ubicada 
en un indret privilegiat lliure de sorolls i 
contaminació. Fomentem la descoberta de 
l’entorn natural proper i també estem presents 
a la vida del poble, cultura i tradicions.
Som una escola de doble línia amb un edifici 
que afavoreix l’accés i la mobilitat, amb aules 
àmplies i lluminoses i vistes a l'espai natural.
El nostre alumnat té un paper actiu en 
l’aprenentatge, que segueix uns objectius clars 
i aconsegueix l’èxit educatiu, tal com ens 
avalen els nostres resultats. L’educació emocio-
nal, la tecnologia i l’aprenentatge de l’anglès 
són prioritats del nostre projecte educatiu.
Els nostres pilars es basen en el treball coopera-
tiu, la bona convivència, el respecte per la 
diversitat i la participació de les famílies.

EQUIPAMENTS, 
INSTAL·LACIONS I SERVEIS

- 6 aules d’educació infantil i 12 d’educació primària.
- Aules de reforç, aules de música i anglès, aula de 

racons de joc, aula d’acollida, aula d’educació especial i 
biblioteca.

- Aula de psicomotricitat i gimnàs/aula polivalent amb 
escenari i projector.

- 4 patis amb propostes de jocs i espais de treball, taules 
i bancs de pícnic.

- Menjador amb cuina pròpia.
- Hort, compostatge i punt de reciclatge.
- Ordinadors fixos i pantalla digital a totes les aules de 

primària; portàtils amb pantalla tàctil, Clevertouch, 
Ninus (PDI infantil), robòtica amb Beebots i Scratch.

- Servei d'acollida matinal, migdia i tarda, extraescolars 
de plàstica i música, esportives, tecnològiques i 
d’anglès.

- Servei de psicopedagogia, logopèdia, serveis socials, 
servei de mediació de l’Ajuntament, unitat SIEI (unitat 
d’educació especial).

ESCOLA 
SOBIRANS

Codi del centre: 08055890

Adreça: Ctra. de Lourdes, 29

Telèfon: 93 795 05 18

Web:  
https://agora.xtec.cat/ceipsobirans/

Correu: a8055890@xtec.cat

Titularitat: pública

Etapes educatives:
infantil i primària

Horari lectiu:
9 a 12.30 h i 15 a 16.30 h

Horari secretaria:
dimarts de 8 a 14 h 
dijous de 8 a 14 h i de 15 a 16 h 
divendres alterns de 8 a 14 h

AFA: 
dimarts i dijous 16.30 a 18.30 h
652 717 725
info@ampasobirans.org
www.ampasobirans.org



CARACTERÍSTIQUES
DEL CENTRE
Ens caracteritzem per oferir una educació integral, 
de qualitat i que fomenta el respecte i la pau, amb 
especial èmfasi a la coeducació per garantir la 
igualtat real d’oportunitats i de drets de tota la 
nostra comunitat educativa.
La línia pedagògica del centre fomenta la inclusió, 
la transversalitat i la regulació del propi aprenentat-
ge. És característic del centre el TIL (tractament 
integrat de les llengües) en les matèries de l’àmbit 
lingüístic, el treball experimental de les matemàti-
ques i el treball en grups cooperatius i transversal 
entre diferents àmbits. 
Els projectes de mediació i d’educació emocional 
fomenten el respecte, la comunicació positiva, 
l’autoconsciència i el diàleg, i esdevenen els pilars 
del creixement personal i la convivència al centre.
Les activitats de servei comunitari cerquen la 
responsabilitat i el compromís cívic de l’alumnat i 
promouen l’exercici d’una ciutadania activa i solidària.
El projecte de música Rock’in integra música i 
tecnologia. Es potencia la sensibilitat i creativitat 
musical de manera vivencial i contextualitzada 
(roda d’instruments, combos, actuacions, etc.).

EQUIPAMENTS, 
INSTAL·LACIONS I SERVEIS
- Aules amb canons de projecció i amb pissarra digital.
- Al vestíbul d’entrada, monitor de televisió i piano per 

a ús de tota la comunitat educativa.
- 1 ascensor, rampes i lavabo adaptat.
- 3 laboratoris de ciències experimentals, 2 tallers de 

tecnologia, 1 aula de visual i plàstica, espai Rock’in 
de música (amb teclats, bateries, sala per a veu, 
guitarres i baixos per a autoaprenentatge amb Wii, etc.).

- Gimnàs amb dutxes, pista esportiva de futbol i 
bàsquet, taula de ping-pong.

- Biblioteca, sala polivalent per a reunions, despatx per 
a l’AFA i sales per a entrevistes.

- Servei de cantina i de menjador amb cuina pròpia.
- Dos patis amb bancs de fusta, taules i font d’aigua 

potable.
- Àmplia oferta d’activitats extraescolars i activitats de 

repàs general amb alumnat de batxillerat del mateix 
centre.

- Preparació per als exàmens oficials d’anglès B1 i B2.
- Escola Verda: hort escolar i programes de salut i 

sostenibilitat.

INST IT UT 
DOMÈNEC 
PERRAMON

Codi del centre: 08034187 

Adreça: Torrent d’en Terra, s/n

Telèfon: 93 793 90 75

Web: 
http://agora.xtec.cat/ies-dperramon

Correu: a8034187@xtec.cat

Titularitat: pública

Etapes educatives:
ESO i batxillerat

Horari lectiu: 
dilluns a divendres, 8 a 14.40 h

Horari secretaria: 
dilluns a divendres, 8 a 14.30 h

AMPA:
dilluns a divendres, 9 a 11 h 
93 793 90 75 
ampa@dperramon.cat



CARACTERÍSTIQUES
DEL CENTRE

El Centre va començar el febrer de 1992. El 
març de 2015 un conveni amb el Departa-
ment d’Educació ens va autoritzar a impartir 
Instrumental (I, II i III) i Graduat en Educació 
Secundària (GES). El setembre de 2016 es 
millorava l’organització amb la contractació 
del professorat a través de l’empresa pública 
GUSAM. Som vuit professionals: set docents 
i una administrativa. Les classes tenen lloc a 
l’Escola Sant Martí.

El nostre objectiu continua sent el mateix 
que el d’Enric Camón, precursor del Centre: 
«Estendre l'abast de les activitats culturals a 
tota la població: per mitjà de cursets, 
conferències, programes d'anivellament... 
En el fons, contribuir a fer més accessible el 
coneixement a partir d'un prisma obert, 
rigorós i diversificat».

EQUIPAMENTS, 
INSTAL·LACIONS I SERVEIS

- Instrumental (I, II, III i TIC).

- Preparació per al Graduat en Educació Secun-
dària (GES).

- Preparació per a les proves d’accés (Grau Mitjà, 
Grau Superior i Universitat +25/+45).

- Català (Inicial A1, Bàsic A2, Elemental B1, 
Intermedi B2 i Suficiència C1).

- Anglès (Bàsic, Bàsic-Intermedi, Intermedi, 
Intermedi-Alt i Alt-B2).

- Francès (Bàsic).

- Història de l’art.

- Gabinet d’escriptura.

CENTRE DE 
FORMACIÓ 
D'ADULT S 
ENRIC CAMÓN

Codi del centre: 08074860

Adreça: C/ Generalitat, 2

Telèfon: 93 793 70 43

Web: www.gusam.cat

Correu: 
cfaecamon@ademunt.cat

Titularitat: pública

Etapa educativa: formació 
d’adults

Horari lectiu: 
dilluns i dimecres, 17 a 23 h 
dimarts i dijous, 17 a 22.30 h

Horari secretaria: 
dilluns i dimecres, 19 a 23 h 
dimarts i dijous, 19 a 22.30 h



CARACTERÍSTIQUES
DEL CENTRE

Vam iniciar les classes l’any 2008. Des d’aleshores 
hem anat creixent cada curs; actualment som 14 
professors i més de 170 alumnes de totes les edats, 
des de nadons fins a adults.
Creiem en la música com un llenguatge per 
gaudir, expressar sentiments, crear bons hàbits 
i, sobretot, com a eina de comunicació social. 
Treballem amb la filosofia de fer que la música 
sigui assequible a tothom.
És per això que, a part de les classes individuals 
d’instrument, on es treballa la tècnica de 
l’instrument escollit de forma personalitzada, 
apostem per integrar els alumnes en alguna de 
les diferents agrupacions musicals de l’Aula; 
d’aquesta manera, es treballa el llenguatge 
musical aplicat, perquè els alumnes vagin 
adquirint coneixements musicals de forma 
dinàmica i alhora puguin compartir la música 
amb altres companys i, així, enriquir-se.
No disposem d’edifici propi; les nostres activitats es 
desenvolupen a l’Escola Sant Martí, l’Escorxador i 
l’Institut Domènec Perramon.

OFERTA
EDUCATIVA

- S’ofereix formació musical en tots els 
instruments de corda, vent i percussió. Les 
classes d’instrument es fan de forma individual, 
i per complementar i enriquir aquesta 
formació s’ofereix la possibilitat que cada 
alumne estigui en una agrupació.

- Les nostres agrupacions són: combos, Xics Jazz 
Band, Nins Jazz Band, Jazz Band Canalla, A 
Munt Jazz Band i Banda de Festa Major.

- L’oferta per als més petits és: sensibilització i 
roda d’instruments.

- S’ofereixen sessions de musicoteràpia a la 
residència d’avis Verge del Remei.

- Àmplia oferta musical per a joves i adults.

AULA DE 
MÚSICA
AdM

Telèfon: 616 911 655

Web: www.aulamam.com

Correu: 
aulamam@aulamam.com

Titularitat: associació

Etapes educatives impartides: 
totes les edats

Horari lectiu: 
dilluns a divendres, 16.30 a 22 h



El Departament d’Educació té la voluntat d’anar implementant de manera 
progressiva la preinscripció electrònica a totes les etapes educatives. És per aquest 
motiu que enguany, de la mateixa manera que el curs passat, la sol·licitud de 
preinscripció es farà de manera electrònica.

Per tal de simplificar els tràmits administratius i documentals, i aprofitant sempre que 
sigui possible les possibilitats que proporcionen les tecnologies digitals, s’eliminen 
tots aquells tràmits i actuacions que permeten reduir el nombre de documents que 
es demanen als ciutadans.

Els passos que heu de fer són els següents:

• Consulteu els centres i l’oferta de places.

• Informeu-vos dels criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds i de la 
documentació necessària per justificar-los. Podeu consultar aquests criteris al 
web del Departament d’Educació: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

• Feu la sol·licitud.

• Comproveu el vostre barem i la vostra preinscripció quan es publiquin les llistes 
provisionals.

• Feu les reclamacions oportunes, si cal.

• Comproveu si esteu admesos o exclosos quan es publiquin les llistes definitives.

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



Per a més informació, 
podeu adreçar-vos als diferents centres o 

a la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
 telèfon 93 793 79 80.

Com es tramita la sol·licitud?

La sol·licitud de preinscripció per accedir a qualsevol dels ensenyaments es pot presentar de 
dues maneres:

SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: quan la persona que fa la sol·licitud s’identifica amb 
certificat digital o idCAT Mòbil.

Què implica?

• La identificació de la persona que presenta la sol·licitud de forma electrònica.

• Només caldrà adjuntar documentació d’identificació presentada si la persona que fa la 
sol·licitud i/o l’alumne/a s’identifica amb passaport o un document identificatiu de la 
Unió Europea, o si falla la consulta interadministrativa del DNI/NIE.

SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: quan la persona que fa la sol·licitud no té 
cap sistema d’identificació electrònica. 

Què implica?

• S’han d’enviar telemàticament la sol·licitud i la documentació acreditativa 
corresponents, adjuntant els fitxers escanejats o fotografiats dins el termini establert 
per presentar la documentació.

Si teniu dificultats per fer-ho des de casa, poseu-vos en contacte amb el centre educatiu.



Ajuntament
d’Arenys de Munt

Rbla. Francesc Macià, 59
08358 Arenys de Munt

93 793 79 80

www.arenysdemunt.cat


