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Són molts els àmbits en què l’administració i la ciutadania hem d’anar de la mà, perquè 
plegats construïm la nostra comunitat, el nostre present i el nostre futur. L’educació és un 
d’aquests aspectes fonamentals. Tant per a les famílies com per als màxims responsables 
de la gestió municipal és una preocupació que els serveis vinculats amb la formació, 
des de diferents disciplines, no només funcionin correctament, sinó que assoleixin el 
màxim nivell d’excel·lència. Des de l’Ajuntament del Masnou donem tot el nostre su-
port a les escoles i tots els organismes que s’impliquen en l’ensenyament. Volem estar 
al costat de les famílies i també dels formadors. Entenc que aquests, els i les mestres, 
són la peça central de qualsevol sistema educatiu i el seu reconeixement social dins de 
la comunitat que formem tots els masnovins i masnovines també és molt important. 
L’ajuntament del Masnou enguany publica precisament un estudi sobre una d’aquestes 
mestres emblemàtiques del nostre municipi, la Maria Canaleta.

Esperem que entre tothom mantinguem l’oferta educativa i de qualitat que s’ofereix al 
nostre municipi i que és una garantia pel creixement dels nostres infants i joves.

Com ja és habitual en aquesta època de l’any aviat es torna a obrir el procés d’inscrip-
cions als centres i serveis educatius, i és per aquest motiu que des de l’Ajuntament us 
volem facilitar la tasca en la recerca dels centres per als vostres � lls i � lles.

En aquesta Guia de l’oferta educativa del municipi hi trobareu tota la informació ne-
cessària de cadascun dels centres i serveis educatius de què disposem en el nostre 
municipi.  Des de la regidoria d’Ensenyament, conjuntament amb tots els serveis, con-
tinuem treballant i vetllant per tal d’oferir-vos una bona oferta educativa adequada a 
les necessitats pròpies del nostre municipi, tant d’àmbit públic com privat i/o concertat, 
tant en les etapes no obligatòries com obligatòries o post obligatòries, ja siguin de 
lleure o acadèmica.

Us animem a assistir a les jornades de portes obertes que organitzen tots els centres 
educatius per tal que pugueu ampliar la informació i conegueu la gran tasca que tots 
ells realitzen any rere any.

També recordar-vos que podeu utilitzar l’O� cina Municipal d’Escolarització per a resol-
dre tots aquells dubtes que us puguin aparèixer durant el procés de preinscripció en 
cadascun dels ensenyaments que us oferim.

Jaume Oliveras i Maristany 
Alcalde del Masnou

Meritxell Blanch i Daura 
Regidora d’Ensenyament
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LLARS D’INFANTS

   LA BARQUETA 
   (PÚBLICA)

   C/ del Torrent de Can Gaio, 19
   Tel. 93 540 96 54
   labarqueta@elmasnou.cat

Any d’inici de funcionament: 2010
Directora: Marta Seguí

 
Horari escolar: De 9 a 12 h i de 15 a 17 h
Servei de menjador: De 12 a 15 h
Servei d’acollida: De 8 a 9 h i de 17 
a 18 h
Capacitat: 61 alumnes / Edat: A partir 
de 4 mesos fins a 3 anys

 
Equipaments i serveis: Quatre aules, 
sala d’usos múltiples, magatzem, despatx, 
zona enjardinada, biberoneria i menjador.
Activitats escolars i complementàries: 
Castanyada, festa de Nadal, Carnestol-
tes, Sant Jordi, sopar de germanor i sor-
tida a la natura amb les famílies a final 
de curs, visites i sortides al forn de pa 
i a la fruiteria. Tallers d’experimentació 
i de confecció de material, hora del te, 
joc autònom lliure, festa de la primavera 
i final de curs. Escola verda.

  PORTES OBERTES: 
  20 d’abril, de 17.30 a 19.30 h

   SOL SOLET 
   (PÚBLICA)

   C/ del Dr. Pere Genové, 9-11
   Tel. 93 540 90 49
   solsolet@elmasnou.cat

Any d’inici de funcionament: 2005
Coordinadora: Dolors Oliveras

 
Horari escolar: De 9 a 12 h i de 15 a 17 h
Servei de menjador: De 12 a 15 h
Servei d’acollida: De 8 a 9 h i de 17 
a 18 h
Capacitat: 41 alumnes / Edat: A partir 
de 4 mesos fins a 3 anys

 
Equipaments i serveis: Tres aules, sala 
d’usos múltiples, magatzem, despatx, 
zona enjardinada, biberoneria i menjador.
Activitats escolars i complementàries: 
Castanyada, festa de Nadal, Carnestol-
tes, Sant Jordi, festa de la primavera, fi-
nal de curs, sortides pel poble (passejar 
pels carrers, mercat, floristeria…), tea-
tre, hivernacles, granja, activitats quoti-
dianes de manipulació i experimentació, 
activitats de relació amb grups de l’esco-
la de diferents edats...

  PORTES OBERTES: 
  21 d’abril, de 17.30 a 19.30 h

   LLAR D’INFANTS BAMBI 
   (PRIVADA)

   C/ de Jaume I, 29
   Tel. 93 540 82 52
   bambi.masnou@hotmail.com

Any d’inici de funcionament: 2001
Directora: Teresa M. Muela

 
Horari escolar: De 8 a 18 h
Capacitat: 61 alumnes / Edat: A partir 
de 4 mesos

 
Equipaments i serveis: Sala de psicomo-
tricitat, sala d’usos múltiples, sala de jocs 
de racons, pati amb zona enjardinada i 
hort escolar, i menjador amb cuina pròpia.

Activitats escolars i complementàries:  
Castanyada, festa de Nadal, rua de Car-
nestoltes, Sant Jordi, Sant Joan, festa de 
fi de curs, visita a indrets del Masnou 
(Biblioteca, Mercat Municipal...), sortida 
al teatre, visita a l’hort, tallers experi-
mentals (d’anglès, cuina, aigua i colors) 
i tallers d’estimulació sensorial. Aprenen-
tatge de l’anglès com a segona llengua 
des dels 6 mesos, coordinat per una pro-
fessora llicenciada en filologia anglesa.

  PORTES OBERTES: 
  29 d’abril, d’11 a 13 h

   LLAR D’INFANTS PETIT 
   VAILET 
   (PRIVADA))

   C/ de Ventura Gassol, 29
   Tel. 93 555 57 11
   vailetsparc@yahoo.es
   www.vailets.com

Any d’inici de funcionament: 1999
Directora: Carme Duran

 
Horari escolar: De 7.45 a 18.30 h
Capacitat: 105 alumnes / Edat: A par-
tir de 4 mesos

 
Equipaments i serveis: Set aules, dues 
sales d’usos múltiples, zona enjardinada, 
menjador amb cuina pròpia, i servei de 
pediatria i psicologia.
Activitats escolars i complementàries:  
Programa d’estimulació específica per 
a cada edat, anglès, sistema G. Doman, 
celebració de festes tradicionals i popu-
lars, casal d’estiu, tallers, música extra-
escolar per als més petits (els dimarts) 
i totes les activitats pròpies de les llars 
d’infants.

  PORTES OBERTES: 
  19 d’abril, de 18 a 19.30 h

   LLAR D’INFANTS RITA 
   TERRADAS (PRIVADA)

   C/ de Josep Estrada, 27
   Tel. 93 555 22 51
   a8050193@xtec.cat
   www.xtec.es/centres/a8050193
   Blog: http://ca-la-rita.blogspot.com/

Any d’inici de funcionament: 1967
Directora: Montse Salvatella

 
Horari escolar: De 9 a 12 h i de 15 a 
17.15 h
Horari extraescolar: De 8 a 9 h i de 
17.15 a 18 h
Horari de menjador: De 12 a 15 h
Capacitat: 61 alumnes / Edat: A partir 
de 4 mesos fins a 3 anys

 
Equipaments i serveis: Sala d’usos 
múltiples, pati de 800 metres quadrats i 
menjador amb cuina pròpia.
Activitats escolars i complementàries: 
Castanyada, festa de la verema, petit 
concert de Nadal, ball de Carnestoltes, 
Sant Josep, Dia de la Mare, Sant Jordi, 
festa de la primavera, racó de natura, 
curs de piscina, i sortides a la plaça 
d’Espanya, al Mercat Municipal, a la Bi-
blioteca Municipal,al Palau de la Música, 
a la granja i festa de comiat. El Safareig 
de Ca la Rita: activitats formatives i lú-
diques amb famílies.

  PORTES OBERTES: 
  8 d’abril, de 10 a 12 h

INFANTIL I PRIMÀRIA

   ESCOLA FERRER I GUÀRDIA    
   (PÚBLICA)

   C/ de Joan Llampallas, 51
   Telèfon/fax: 93 555 81 67
   ceipferreriguardia@xtec.cat
   http://agora.xtec.cat/ceipferrer-  
   iguardia

Any d’inici de funcionament: 1981
Director: Héctor Cañete 
Presidenta de l’AMPA: Mercè Ballester
Telèfon AMPA: 93 555 10 11
Web de l’AMPA: http://www.ampafer-
reriguardia.com

 
Horari escolar: Infantil i primària, de 9 
a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: De 8 a 9 h i de 16.30 
a 18 h
Capacitat: 225 alumnes

 
Equipaments i serveis: Menjador, sala 
d’usos múltiples (aula de música), aula d’edu-
cació especial, aula d’expressió plàstica, bibli-
oteca, aula d’informàtica, pista poliesportiva, 
pista de circulació viària i patinatge, hort 
escolar, gronxadors, galliner, zona de gespa, 
gabial, jardí, zona d’esbarjo per a alumnes 
d’Educació Infantil. L’escola disposa de pis-
sarres interactives digitals a totes les aules.
Activitats escolars i complementàries: 
Reunió informativa durant el mes de juny 
amb les famílies dels nous alumnes matricu-
lats, taller d’informàtica i plàstica per cicles. 
Taller d’estudi assistit (TEA) i suport escolar 
personalitzat (SEP). Celebració conjunta de 
la Castanyada i Halloween, concert de Nadal, 
preparació del Carnaval, Sant Jordi, DENIP, ce-
lebració del dia de la Poesia i festa de final 
de curs. Colònies per a l’alumnat de P5, 2n, 
4t i viatge de 6è. Sortida conjunta per a ce-
lebrar la Castanyada i sortides programades 
per trimestre. Piscina per a l’alumnat de Cicle 
Inicial. Projectes d’escola: Projecte mediambi-
ental i Projecte Punt edu (biblioteca escolar). 
Apadrinament lector entre l’alumnat de cicle 
superior i cicle inicial. L’escola participa en el 
projecte de reutilització de llibres de text.
Activitats de l’AMPA: Gestió del servei 
d’atenció al matí (SAM) i el servei d’atenció 
a la tarda (SAT), dansa, futbol, natació, psico-
motricitat, teatre en anglès, taller de natura, 
judo, càrving, dinars populars d’inauguració 
de curs i de primavera, comparses de reis i 
carnestoltes, expressió corporal, patinatge, 
games (joc en anglès), festa de la Castanya-
da, festa de sant Jordi, festa de fi de curs.

  PORTES OBERTES: 
  10 de març, de 17 a 19 h

   ESCOLA LLUÍS MILLET 
   (PÚBLICA)

   C/ de la Constitució, 33
   Telèfon/fax: 93 555 49 38
   a8032701@xtec.cat
   http://agora.xtec.cat/ceiplluismillet 
   /moodle/

Any d’inici de funcionament: 1978
Any d’ampliació: 2006
Directora: Montse Real
Presidenta de l’AMPA: Núria Campos
Telèfon/fax AMPA: 93 540 23 43

 
Horari escolar: Educació infantil i pri-
mària, de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.
Servei d’acollida: De 7.45 a 9 h i de 
16.30 a 18 h
Servei de menjador: De 12.30 a 15 h
Capacitat: 450 alumnes

 
Equipaments i serveis: Treball amb 
pissarres digitals a totes les aules, iPads i 
treball amb la plataforma digital, sala de  

música, aula d’informàtica, aula de plàstica, 
aula d’audiovisuals, aula de psicomotricitat, 
aula d’educació especial, aula d’audició i 
llenguatge, laboratori d’idiomes, biblioteca, 
menjador amb cuina pròpia, pati, pista poli-
esportiva amb vestidors i dutxes, zona d’hort, 
zona d’esbarjo i gimnàs. Escola associada a la 
xarxa d’Escoles Verdes.
Activitats escolars i complementàries:  
Estimulació fonològica a Educació Infantil, inici 
d’anglès des de P3, anglès oral a l’àrea curricu-
lar d’Educació Física a 2n i 3r, àrea curricular de 
medi en anglès a 4t, 5è i 6è, informàtica des de 
P3, treball per projectes, treball de gestió emo-
cional, projecte de reutilització de llibres de 
text, celebració de diades internacionals, con-
cert de Cantada de Nadales, setmana cultural, 
festa de fi de curs, sortida anual conjunta de 
tots els alumnes del centre, excursions trimes-
trals i colònies, servei educatiu personalitzat 
(SEP) i taller d’estudi assistit (TEA).
Activitats de l’AMPA: Gestió del servei 
d’acollida matinal i de tarda (de 7.45 a 9h 
i de 16.30 a 18h), gestió d’activitats extra-
escolars (anglès, judo, tennis, futbol, mul-
tiesports, teatre, intel·ligència emocional, 
funky, patinatge, natació, miniesports,...), 
revista escolar, escola de pares i mares amb 
conferències, festa de final de curs, bibliote-
ca (berenar de contes per pares i nens), car-
rossa de Reis, colla gegantera, casal d’estiu i 
transport escolar segons demanda.

  PORTES OBERTES: 
  4 de març, de 10 a 13 h, i 8 de març,
  de 15 a 16.30 h

   ESCOLA MARINADA 
   (PÚBLICA)

   Av. del President John F. Kennedy, 56
   Telèfon: 93 540 38 10
   Fax: 93 540 31 84
   ceip-marinada@xtec.cat
   www.xtec.cat/ceip-marinada

Any de fundació del centre: 1968
Any d’inici de funcionament: 1988
Director: Santi Puig
President de l’AMPA: Albert Fernàndez

 
Horari escolar: Infantil i primària, de 9 a 
12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei de menjador: Infantil i primària, 
de 12.30 a 15 h
Servei d’acollida: De 8 a 9 h i de 16.30 
a 18 h
Capacitat: 225 alumnes

 
Equipaments i serveis: Sala polivalent (músi-
ca, audiovisuals, teatre), aula de plàstica, dues 
aules d’informàtica, aula de psicomotricitat, 
aula d’idiomes, biblioteca, menjador amb cui-
na pròpia, pati, pista esportiva, zona d’esbarjo, 
aules d’atenció en petit grup i hort escolar.
Activitats escolars i complementàries:  
Celebració de les festes de la Castanyada, 
Sta. Cecília, Sta. Llúcia i Nadal, Dia de la Pau i 
Dia de la llengua materna, Carnestoltes, Sant 
Jordi, setmana cultural i fi de curs, colònies 
anuals per a tots els cursos, sortides, activitats 
i excursions... Comptem amb un suport esco-
lar personalitzat (SEP) i uns tallers d’estudi as-
sistit (TEA) per a CS (subvencionat per l’Ajun-
tament). L’escola té en marxa un projecte pel 
gust per la lectura (Ple de Llibres), el projecte 
REMA (reutilització de llibres i material) i es-
tem adherits a la xarxa d’escoles verdes.
Activitats de l’AMPA: Gestió del servei 
d’extraescolars : ludoteca de matí i/o tarda, 
patinatge, judo, piscina, skate, colla gegan-
tera,...entre d’altres activitats. Dinamització 
de la participació de  les famílies en el centre 
(reunions d’AMPA, comissions,  representants 
al consell escolar...) i fora del centre (activitats 
per a les famílies, excursions,...) entre altres 
activitats.

  PORTES OBERTES: 
  15 de febrer, de 17 a 19 h

   ESCOLA OCATA 
   (PÚBLICA) 

   Pg. de Romà Fabra, 3
   Telèfon: 93 555 18 24
   ceip-ocata@xtec.cat
   www.xtec.cat/ceip-ocata

Any d’inici de funcionament: 1905
Director: Jordi Navarro
President de l’AMPA: Sergio Pérez

 
Horari escolar: Infantil i primària, de 9 a 
12.30 h i de 15.30 a 17 h
Servei d’acollida: De 8 a 9 h
Capacitat: 225 alumnes

 
Equipaments i serveis: Aula d’audiovisu-
als, aula de música, aula d’informàtica, aula 
de plàstica, aules equipades amb pissarres 
interactives, sala de psicomotricitat, biblioteca, 
menjador amb cuina-office (servei de línia fre-
da), pati, pista esportiva, sala d’usos múltiples 
i zona d’esbarjo, escola inclusiva, estimulació 
fonològica a educació infantil. Aules de treball 
amb grups reduïts. Dues zones d’hort, l’una per 
a infantil i l’altra per a primària. Projecte d’in-
novació d’escola emprenedora conjunt amb la 
Diputació de Barcelona. 
Activitats escolars i complementàries:  Inici 
d’anglès i d’informàtica des de P3, festa de Nadal, 
Carnestoltes, Sant Jordi, setmana cultural, Casta-
nyada, Dia de la Pau, tallers i activitats de medi 
ambient, colònies i excursions, sortides locals i vi-
sites culturals, festes de trimestre realitzades amb 
la participació conjunta de famílies i escola (totes 
les festes són obertes a totes les famílies), i escola 
de judo pròpia. Taller d’estudi assistit, classes de 
català per a famílies no catalanoparlants, suport 
escolar personalitzat (SEP). L’escola participa 
en el projecte de reutilització de llibres de text. 
Activitats de l’AMPA: Gestió del servei d’aco-
llida matinal, gestió d’activitats extraescolars 
esportives (judo, natació, patinatge), gestió 
d’activitats extraescolars culturals (tallers ar-
tístics, coneixement d’anglès, conferències) i 
escola de judo.

  PORTES OBERTES: 
  18 de febrer, d’11 a 13 h

   ESCOLA ROSA SENSAT 
   (PÚBLICA)

   Pl. de Ramón y Cajal, 11
   Telèfon: 93 555 86 03 - Fax: 93 555 32 34
   Mòbil: 680 64 86 00
   a8038031@xtec.cat
   www.xtec.es/ceip-rosasensat-elmasnou

Any d’inici de funcionament: 1977
Any d’ampliació: 2006
Directora: Meritxell Armora
Presidenta de l’AMPA: Cynthia García

 
Horari escolar: Infantil i primària, de 9 a 
12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: De 8 a 9 h i de 16.30 a 18 h
Capacitat: 225 alumnes

 
Equipaments i serveis: Anglès a partir d’edu-
cació infantil, aula de música, aula d’informàti-
ca, sala de psicomotricitat, laboratori d’idiomes, 
aula d’audiovisuals, laboratori taller, menjador, 
cuina, biblioteca, ascensor, pati, dos patis d’in-
fantil, pista esportiva amb vestidors i dutxes, 
zona d’esbarjo, gimnàs i sala d’actes amb teatre.
Activitats escolars i complementàries:   
Introducció de l’anglès a educació infantil , 
cicle inicial i cicle mitjà de primària (plàstica 
en anglès), piscina P4 i P5, Castanyada, festa 
de Nadal, Dia de la Pau, Carnestoltes, Sant 
Jordi, comiat de 6è, setmana cultural amb 
activitats obertes a les famílies, excursions i 
sortides culturals, i colònies a P5, 2n, 4t i 6è. 
Suport escolar personalitzat (SEP) i Taller d’es-
tudi assistit (TEA) per cicle inicial i cicle mitjà..
Activitats de l’AMPA: Gestió d’activitats 
extraescolars (futbol, teatre, salsa, hip-hop) i 
organització de la festa de fi de curs.

  PORTES OBERTES: 
  14 de febrer, de 16.45 a 19 h

INFANTIL, PRIMÀRIA
I ESO

   ESCOLA BERGANTÍ 
   (PRIVADA CONCERTADA)

   C/ de Fra Juníper Serra, 46
   Telèfon/Fax: 93 555 49 50
   esc-berganti@xtec.cat
   www.xtec.cat/esc-berganti

Any d’inici de funcionament: 1968
Directora titular: Elisenda Cassi
Director pedagògic: Jesús Dañobeitia
President de l’APA: Jordi Rabassó

 
Horari escolar: Infantil i primària, de 9 a 
13 h i de 15 a 17 h; secundària, de 8.45 a 
13.30 h i de 15 a 17 h. Servei d’acollida: 
De 7.30 a 9 h i de 17 a 19 h
Capacitat: 365 alumnes

 
Equipaments i serveis: Aula d’audiovisuals, 
aula de música, aula de tecnologia, aula de 
plàstica, aula d’informàtica, aula de psicomo-
tricitat, aula de suport, biblioteca, gimnàs, la-
boratori de ciències, laboratori de fotografia,  
pissarres digitals, menjador escolar ecològic, 
cuina pròpia, patis, pista esportiva, sala d’usos 
múltiples, zones d’esbarjo, hort i dormitori per 
a la migdiada de l’alumnat de P3.
Activitats escolars i complementàries:  
Informàtica i anglès des de P3, treball amb 
tablets, portàtils i plataforma digital. A l’ESO, 
doble professor de tutoria per alumnes i famí-
lies per a l’acompanyament escolar, orientació 
estudis superiors post-obligatoris i preparació 
per al títol oficial d’anglès amb acadèmia in-
ternacional. Orientació psicopedagògica, Ori-
entació psicopedagògica i projecte GEODA, 
Cantània, bicicletada,  psicomotricitat d’aigua, 
música tradicional catalana, escacs, fotografia, 
francès, educació cívica i ambiental, Castanya-
da, festa de Santa Cecília, festa del tió, festa de 
la pau, Carnestoltes, Sant Jordi, Sant Ponç, fes-
tival de fi de curs, tres sortides generals (una 
per trimestre, la segona de tres dies), projecte 
europeu Euroescola, coral infantil i robòtica.
Activitats de l’APA: Gestió del servei de 
guarderia, carrossa de Reis i Carnaval, colla 
gegantera i iniciació a l’esport (futbol, dan-
sa, bàsquet, natació i patinatge). Casal d’es-
tiu. Activitats extraescolars per a les famílies: 
coral, futbol i zumba.

  PORTES OBERTES: 
  28 de gener, d’11 a 13 h

   ESCOLÀPIES EL MASNOU
   (PRIVADA CONCERTADA)

   C/ de Jaume I, 3
   Telèfon: 93 540 31 36 
    info@escolapieselmasnou.org
    www.escolapieselmasnou.org
    www.ampaescolapieselmasnou.org

Any d’inici de funcionament: 1852
Direcció titular: Rosa Costa-Jussà
Direcció pedagògica: Víctor López
Presidenta de l’AMPA: Marina Olivé

 
Horari escolar: Infantil i primària, de 9 a 
13 h i de 15 a 17 h; secundària, de dilluns 
a dijous, de 8.30 a 14 h i de 15.30 a 17.30 
h; divendres de 8.30 a 14 h.
Servei d’acollida de 8 a 9 h i  de 17 a 19 h.
Servei de menjador amb monitoratge i 
cuina pròpia. Casal d’estiu al juliol. 
Capacitat: 690 alumnes.

 
Equipaments i serveis: Departament d’ori-
entació Psicopedagògic, biblioteca, laboratori 
i aula d’experimentació, aules–taller específi-
ques: música, tecnologia, informàtica i plàs-
tica. Aula de psicomotricitat, gimnàs i pista 
esportiva, capella-oratori. L’escola disposa 
d’una amplia oferta d’activitats extraescolars: 
futbol-sala, patinatge, teatre, guitarra…
Activitats escolars i complementàries: 
Dues línies de P3 fins a 4t d’ESO. Basem el 
nostre estil propi en el seguiment acadèmic i 

personal de tots els alumnes i en un tracte 
proper amb les famílies. INFANTIL: Treball 
per racons, treball sistemàtic de la consci-
ència fonològica, Anglès. PRIMÀRIA: Treball 
amb tablets i ordinadors portàtils. Atenció 
a tot tipus de diversitat, tant amb alumnes 
amb dificultats d’aprenentatge, com amb 
alumnes d’altes capacitats. Anglès en di-
ferents matèries, speaking amb professor 
nadiu. Treball cooperatiu en tota l’etapa. 
Aprenentatge basat en la manipulació i 
l’experimentació. ESO: Tutories individua-
litzades: acompanyament i orientació aca-
dèmica. Grups amb ratios reduïdes. Treball 
cooperatiu. Manipulació i experimentació, 
robòtica i programació. Anglès en diferents 
matèries, speaking amb professor nadiu. 
Oferta de Francès. Treball específic dels va-
lors humanístics i cristians, apadrinament 
amb els petits de l’escola. 
Activitats de l’AMPA: Projecte REMA, so-
cialització de llibres. Xerrades educatives 
FADDA. Per a pares i mares: futbol, bàsquet 
i zumba.

  PORTES OBERTES: 
  11 de febrer, de 10 a 13 h

   ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA
   (PRIVADA CONCERTADA)

   C/ de Mossèn Jacint Verdaguer, 1
   Telèfons: 93 555 04 07 - 93 540 81 62
   info@safamasnou.com
   www.safamasnou.com

Any d’inici de funcionament: 1914
Directora: Montse Rosanas
Presidenta de l’AMPA: Eulàlia Latorre
A/e de l’Ampa: ampasafa@gmail.com

 
Horari escolar: Infantil i primària de 
9 a 13 i de 15 a 17; Secundària de 8 a 
13:30 i de 15 a 17, excepte divendres 
tarda que no hi ha classe. Horari de 
permanència: De 8 a 9 h i de 17 a 18 h
Capacitat: 345 alumnes. Formem part 
del programa Escola Nova 21.

 
Equipaments i serveis: Aules amb 
pissarres digitals, sala d’audiovisuals,  
aula-espai d’aprenentatge, aula de plàs-
tica, aula de música, taller de tecnologia, 
dues aules d’informàtica, sala de psico-
motricitat, biblioteca, laboratori de cièn-
cies, menjador amb cuina pròpia, 2 patis, 
pista esportiva -amb vestidors i dutxes-, 
aula de reforç, aules de desdoblaments i 
hort. Equip psicopedagògic. Auxiliar na-
tiu de llengua anglesa. Acollida matinal i 
permanència a la tarda.
Activitats escolars i complementàries:  
Informàtica des d’EI; natació i iniciació al 
tennis a EP; iniciació a la vela a ESO; llengua 
anglesa d’EI-3 a ESO4; alemany a ESO; medi 
natural en anglès a EP, música i plàstica en 
anglès a CI, grups reduïts de conversa en 
anglès; preparació als exàmens de Cam-
bridge; colònies , intercanvis, estades i 
viatges a l’estranger; festes tradicionals i 
pròpies: Castanyada, Santa Cecília, Nadal, 
setmana Janer, Dia de la Pau, Carnestoltes, 
Sant Jordi, Mare de Déu de Montserrat, fi 
de curs, graduació d’ESO4; representació 
dels Pastorets; Concert del dia Internaci-
onal de la Música; projectes d’intercanvi 
amb Escòcia i Polònia –teatre, lectura, ma-
temàtiques-; intercanvis de col·laboració 
on-line amb escoles europees a través de 
la plataforma eTwinning; col·laboració amb 
el Projecte Home; tallers d’estudi assistit a 
la tarda per a EP.
Activitats del l’AMPA: Projecte REMA de 
socialització de llibres, natació, anglès, fut-
bol, multiesports, patinatge, escola base 
de tabals i tabalers, guitarra, judo, teatre 
musical, música, activitats per a pares – 
speaking english, tabals i classes de zum-
ba–; carrossa a la Cavalcada de Reis i a la 
Rua de Carnestoltes; participació en troba-
des de gegants amb el Capità Trencaones.

  PORTES OBERTES: 
  3 de març de 15.30 a 17.30 h i 
  11 de març d’11.30 a 13.30 h

ESO, BATXILLERAT 
I CICLES FORMATIUS

   INSTITUT MAREMAR 
   (PÚBLIC)

   Av. de Cusí i Furtunet, 52
   Telèfons: 93 540 23 98 - 93 540 25 57 
   iesmaremar@xtec.cat
   www.xtec.cat/iesmaremar

Any d’inici de funcionament: 1969
Director: Josep Lluís Martínez
President de l’AMPA: J. Carlos Montoya

 
Horari escolar: ESO i batxillerat, de 8 
a 14.45 h (dos esbarjos de 30 i 15mi-
nuts). Cicles formatius, de 15 a 21 h 
(1 esbarjo de 30 minuts).
Capacitat: ESO, 260 alumnes (1r i 2n, 3 
grups de 20 alumnes); batxillerat,140 
alumnes; cicles formatius de grau 
mitjà, 105 alumnes; cicles forma-
tius de grau superior, 140 alumnes.

 
Modalitats de batxillerat: Ciències i 
tecnologia, humanitats i ciències socials. 
(100% aprovats a les PAU juny 2015 i 2016, 
posició 110 en la nota mitjana de tots els 
centres de Catalunya).
Formació professional: Família de serveis 
socioculturals i a la comunitat: CFGM atenció 
a les persones amb dependència, CFGS edu-
cació infantil, CFGS integració social (FP-Du-
al), Erasmus +, Mobilitat internacional. Servei 
d’assessorament i reconeixement. Família de 
sanitat: CFGM cures auxiliars d’infermeria. 
Premi CECOT al crèdit de síntesi (2008). Faci-
litat d’aparcament a prop del centre. Portes 
obertes FP: 12 de maig a partir de les 18 h
Equipaments o serveis: Aules completa-
ment digitalitzades (pissarra digital interac-
tiva, projector, Wi-Fi i instal·lació elèctrica per 
carregar trenta ordinadors per aula), taller de 
tecnologia, aula de dibuix, laboratori amb 
pissarra digital, gimnàs, pistes poliesportives, 
taules de tennis de taula, tallers de formació 
professional (FP), cantina, jardí i hort.
Activitats escolars i complementàries: 
Escola Verda i Escola UNESCO; projecte 1x1 
des del curs 2009 (un alumne, un ordinador); 
tutories individuals a 1r i 2n d’ESO; Treball 
per projectes; projecte d’impuls a les llen-
gües estrangeres (PILE, matèries curriculars 
no lingüístiques en anglès: ciències socials, 
tecnologia i ciències experimentals) a 3r i 4t 
d’ESO; segona llengua estrangera (francès); 
intercanvi amb un centre a França a 3r d’ESO; 
intercanvi amb un centre a Alemanya a 1r 
de batxillerat, tallers d’estudi assistit gratuïts 
4 tardes a la setmana; celebració de festes 
tradicionals (Castanyada, Carnestoltes i 
Sant Jordi); activitats relacionades amb els 
projectes del centre; Diada Escolar de la No-
Violència i la Pau (DENIP); jornada Viu Conviu; 
jornades d’intervenció sociocomunitària; 
tallers contra la violència de gènere i tallers 
d’educació ambiental; jornades artístiques, 
esportives i literàries per Sant Jordi (Premi 
CIRIT); colònies a 1r, 2n i 3r d’ESO. Viatges de 
final d’etapa 4t d’ESO (Dublín/Lndres); acti-
vitats esportives extraescolars (campionats 
interns); festa de graduació; sortides activi-
tats complementàries i de tutoria.

  PORTES OBERTES: 
  4 de març de 10 a 13 h
  

   INSTITUT MEDITERRÀNIA 
   (PÚBLIC)

   C/ de Rosa Sensat, 1
   Telèfons: 93 555 04 04 - 93 555 00 62
   Fax: 93 540 03 17 
   a8020838@xtec.cat i
   iesmediterrania@xtec.cat
   www.iesmediterrania.cat

Any d’inici de funcionament: 1977
Directora: Glòria Mas
Presidenta de l’AMPA: Daniela Erba

Horari escolar: De 8 a 14.50 de dilluns 
a divendres, ESO i batxillerat
Capacitat: ESO, 240 alumnes; batxille-
rat, 200 alumnes.
(Apadrinament d’alumnes de 1r. ESO 
per part dels alumnes de 3r. ESO)

 
Modalitats de batxillerat: Tecnològic, 
ciències de la naturalesa i de la salut, cièn-
cies socials, humanístic, artístic.
Equipaments i serveis: Aules de grup 
d’ESO i batxillerat dotades amb pissarres 
digitals, dues aules d’audiovisuals (francès 
i anglès), aula de música, dues aules de tec-
nologia, tres aules d’informàtica, biblioteca 
mediateca, gimnàs, tres laboratoris (física, 
química i ciències naturals), menjador i 
cantina, dues pistes poliesportives, sala 
d’actes, tres aules de dibuix, aparcament 
interior, patis i jardins. Centre adherit a la 
Xarxa d’Escoles Catalanes pel Comerç Just. 
Activitats escolars i complementàries:  
Estada lingüística d’anglès en un país de 
parla anglesa (1r de batxillerat) i estada 
lingüística de francès a Mònaco (2n ESO); 
viatge de fi d’etapa a 4t d’ESO;  setmana de 
les arts; Dia de la Ciència; dues segones llen-
gües estrangeres impartides a més de l’an-
glès (francès i alemany); celebració de festes 
en l’àmbit educatiu (Castanyada, Carnestol-
tes, Sant Jordi i festes de final d’etapa de 4t 
d’ESO i 2n de batxillerat); paddle surf i vela; 
apadrinament d’alumnes de 1r d’ESO per 
part dels alumnes de 2n de batxillerat; ser-
vei de biblioteca; participació en certàmens 
amb treballs destacats d’alumnes (premis 
CIRIT, concursos literaris); sortides pedagò-
giques dels diferents departaments didàc-
tics. Activitats extraescolars gratuïtes: teatre.

  PORTES OBERTES: 
  11 de febrer, de 9 a 13 h 

ALTRES SERVEIS
EDUCATIUS

   EMUMM - ESCOLA MUNICIPAL 
   DE MÚSICA DEL MASNOU 
   (PÚBLICA)

   C/ de Joan Llampallas, 51 
   (Escola Ferrer i Guàrdia)
   Telèfon: 692 959 167
   escola@emumm.cat
   www.emumm.cat

Any d’inici de funcionament: 2009
Directora: Aradia Sánchez de la Blanca

 
Oferta educativa: Sensibilització (3 
anys) / Iniciació (de 4 a 6 anys) / Forma-
ció bàsica (de 7 a 12 anys): instrument, 
creativitat, banda, orquestra  i coral / 
Conjunta’t (joves): conjunt instrumen-
tal, coral i instrument / Adults: con-
junt instrumental, instrument i coral.
Formació avançada: a partir de 12 anys. 
Conjunts, harmonia i instruments.
Horaris de secretaria: Dimarts, dimecres i 
dijous, de 17.30 a 20.30 h. 
Matrícula viva durant tot el curs.

   CENTRE DE FORMACIÓ 
   DE PERSONES ADULTES 
   DEL MASNOU – CFPAM

   C/ de la Segarra, 12 (Els Vienesos)
   Telèfon: 93 557 18 80
   cfam@elmasnou.cat
   www.elmasnou.cat 

Any d’inici de funcionament: 1979
Directora: Anna Balagué Espinosa 

 
Oferta formativa: Cursos i programes 
diversos adreçats a la població adulta 
orientats al desenvolupament d’aptituds 
personals i a la millora de competències 
tècniques o professional. 
L’oferta de programes per al curs 2017-
2018 es podrà consultar al web. 


