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A Parets tenim l’eina més efectiva per canviar el 
món: l’educació. Aquest document us guiarà per 
tota l’oferta formativa de qualitat que s’ofereix al 
nostre municipi per a les edats de 0 a 18 anys.

Aquí podeu conèixer part de l’aposta que es 
fa a Parets per l’educació, les característiques 
dels centres educatius, les infraestructures i els 
elements pedagògics amb què es treballa a cada 
centre.

Desitjo que aquesta guia serveixi per establir els 
criteris d’elecció de centre per a totes les famílies 
i, una vegada més, em poso a la vostra disposició 
per acompanyar-vos al llarg de l’apassionant procés 
educatiu.

Casandra Garcia Rodríguez
Vicealcaldessa de Parets del Vallès
Regidora d’Educació
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El nostre model d’escola
•	Escola respectuosa amb l’infant i amb el seu procés 

d’aprenentatge i de desenvolupament.
•	Tenim en compte la infància, els seus drets, les seves 

potencialitats i recursos, de manera que l’escola sigui un 
espai de qualitat on tots els nens i totes les nenes s’hi sentin 
realitzats.

•	Escola oberta i participativa (considerem bàsica la relació   
família-escola).

Projecte educatiu
•	La vida quotidiana i el joc són els eixos en què es fonamenta 

la nostra pràctica educativa.
•	Projectes d’escola: art, música, literatura infantil
•	Relació amb l’entorn natural: hort escolar, reciclatge
•	Espais exteriors educatius: el nostre pati és un jardí
•	Experimentació i ciència
•	Apropament a la cultura tradicional
•	Sortides i activitats culturals

Escola bressol
El Cirerer
Codi: 08063357 
C/ Onze de Setembre, 134
Telèfon 93 562 51 75
A/e: elcirerer@parets.cat
Web: elcirerer.parets.cat

Escola bressol
La Cuna
Codi: 08045446
C/ Ponent, 2-4
Telèfon 93 562 49 54
A/e: lacuna@parets.cat
Web: lacuna.parets.cat

Escola bressol
El Gargot
Codi: 08072759
C/ Prat de la Riba, 32
Telèfon 93 562 20 05
A/e: elgargot@parets.cat
Web: elgargot.parets.cat

L’infant no juga per aprendre, aprèn perquè juga
Jean Piaget
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 Jornada de portes obertes. La informació sobre l’oferta de 
places i el procés de preinscripció i matrícula apareixerà a la 
publicació que s’editarà properament.

Període de preinscripcions 

Primera quinzena maig Presentació sol·licituds

Publicació llistes

Dos dies per a reclamacions

Període de matrícula a cada centre

Segona quinzena maig

Última setmana maig Resolució reclamacions i  
publicació llistes admesos

ESCOLA BRESSOL PRIVADA 
HOMOLOGADA PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

Escola bressol privada La Xana
C/ Montserrat Roig, 5
Tel. 93 573 96 61
A/e: escolabressollaxana@hotmail.com
Web: www.escolabressollaxana.com  

Amb espais independents per a cada nivell: aules, dormitoris, 
menjador i patis. Amb un ampli horari de 7.30 fins les 18.30. 
Amb servei de menjador i cuina propia. 
 
La Xana aposta per un programa educatiu diferent,  innovador i 
compromès amb els petits. En definitiva, ells són protagonistes  
i el centre d’atenció de l’escola. El projecte educatiu que es 
desenvolupa es basa en la creativitat, els valors, la potenciació 
de les relacions socials i familiars, les tradicions, el respecte pel 
medi ambient… Un exemple de tot plegat són les setmanes te-
màtiques que cada final de mes s’organitzen conjuntament amb 
els pares dels alumnes, els fills i l’equip docent
Entrevistes personalizades prèvia cita.

Equipaments, instal·lacions i serveis
•	A La Cuna, El Cirerer i El Gargot acollim infants de 16  

setmanes fins a 3 anys.
•	Les tres escoles tenen cuina pròpia i espais exteriors de joc i  

aprenentatge. 
•	Servei d’acollida al matí (de 7.30 a 9 h), i de menjador,  

dinar i migdiada (de 12 a 15 h).
•	Menús adaptats a totes les edats i necessitats.
•	Assessorament psicopedagògic.
•	Consell escolar.
•	Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA).

ABRIL
MAIG

MAIG

JUNY
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Codi centre: 08022720
C/ Joan M. Imbert, 39
Telèfon 93 562 12 03 / A/e: a8022720@xtec.cat
Web: http://agora.xtec.cat/escola-municipal-pau-vila/   

•	Som escola municipal de doble línia, amb estabilitat de 
l’equip docent.

•	El nostre projecte educatiu versa sobre els principis de   
respecte, equitat, solidaritat, coeducació.

•	Aula de psicomotricitat, gimnàs/sala polivalent i pista   
poliesportiva.

•	Aules d’informàtica, biblioteca, música, anglès, visual i   
plàstica i sala d’AFA.

•	Grans patis exteriors.
•	Aules de primària grans, amb llum natural i pissarres digitals.
•	Introducció de monitors interactius Clever Touch.
•	Hort a educació infantil i primària.
•	Servei de matiners a partir de les 7.30h. Servei de menjador  

amb cuina pròpia.
•	Assessorament i coordinació amb serveis externs: EAP, CDIAP, 

CREDA, CSMIJ, SAPIJ...
•	Activitats extraescolars i Casal d’Estiu organitzat per l’AFA.
•	Tècnica d’educació infantil (P3) i auxiliars d’educació   

(vetlladores).

ASPECTES A DESTACAR
•	Metodologia globalitzada amb aprenentatge actiu, significatiu 

i vivencial a E.I (Ambients).
•	Tallers i ambients setmanals a primària: joc simbòlic, 

robòtica, construccions, teatre, música, art...
•	Pla de lectura a través de la Biblioteca Can Butjosa   

(contacontes a CI i CM i tertúlia literària a CS).
•	Participació en les activitats de projectes municipals: 

ceràmica, Urbanins, consell d’infants, “Ningú més que 
l’altre”, visites didàctiques, piscina a 3r, activitats de l’Escola 
de la Natura, activitats culturals a Can Rajoler, Educació 
Viària (policia municipal).

•	Anglès de P3 a 6è. Projectes “English Day” (de participació  
comarcal) i Intercanvis internacionals.

•	Sortides, visites pedagògiques i colònies de P5 a 6è.
•	Projectes d’escola: Apadrinament entre EI i EP, reciclatge,  

programa d’estalvi energètic 50/50, projecte Pati, projecte 
Hort, projectes relacionats amb la convivència, participació 
en xarxes de debat educatiu i social municipal: XEF, “Parets  
gira fulls”, grup de treball de robòtica, transició escola  
bressol-infantil, infantil-primària i primària-secundària,  
robòtica i ús de les noves tecnologies, celebració de festes   
populars tradicionals, organització de setmanes temàtiques  
amb participació de les famílies: Setmana de les famílies,   
setmana de Santa Cecília... i xerrades pedagògiques per a la  
Comunitat Educativa.

Si treballem junts, TOT ÉS POSSIBLE!

Escola Municipal Pau Vila

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

JORNADES DE PORTES OBERTES

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
40 16 10 0 18 0 2 0 1
L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

Dissabte 12 de febrer de 10 a 14 h, amb cita prèvia
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Codi de de centre: 08022690
Av. Francesc Macià, 2-4 / Telèfon: 93 562 16 03 
A/e: a8022690@xtec.cat
Web: http//agora.xtec.cat/ceiplluispiquer 

“La nostra finalitat és formar persones competents per a la 
vida”

Principis educatius
A) Benestar emocional. Educació de la salut, la ment i el cos.
B) Coeducació i perspectiva de gènere.
C) Inclusió i atenció a la diversitat (SIEI). Apostem per valors  
 inclusius.
D) Escola GEP. Programa d’innovació en llengua anglesa.
E) Cultura digital. Innovació basada en l’ús de les tecnologies  
 digitals. 
F) Cura del medi ambient. Conscienciació i respecte de   
 l’entorn.

Equipaments i serveis
•	Aules i espais amb àmplia dotació digital (PDI, PC’s, tauletes,  

portàtils).
•	Aules exclusives per a especialitats (música, anglès, plàstica,  

atenció a la diversitat...).
•	Gimnàs i pista poliesportiva, pavelló municipal, piscina 

municipal (3r), hort ecològic.
•	Matiners a partir de les 7.30 h, extraescolars a migdia i tarda,  

casal d’estiu.
•	AFA: Xerrades temàtiques, col·laboració en festes i activitats  

escolars.
•	Servei de menjador amb cuina pròpia i productes de 

proximitat.

Metodologies actives
•	Centres d’interès, aprenentatges basats en problemes, 

estacions de treball, racons de joc, llibres de text i 
digitalitzats, grups cooperatius, desdoblaments, tallers 
internivells.

•	Treball del pensament computacional - Robòtica de P3 a 6è.
•	INNOVAMAT a primària: matemàtiques manipulatives, 

integrades en les tecnologeis digitals.

Singularitats i projectes de centre
Professorat estable, TEEI i vetlladora, tutora SIEI, EEE...
TOKAPP plataforma digital de comunicació entre famílies 
i escola. Projecte d’Educació Emocional i ioga. Programa 
“Escuelas Conectadas” a través de Red.es. Pla d’hàbits 
saludables (Pla de Consum de Fruita, Dijous dia de la fruita). 
Pla lector de centre. Projecte d’Apadrinament Educació Infantil 
- Primària. Treball en xarxa en projectes del municipi (consell 
d’infants, teatre). Colònies a P5. Convivències en anglès a 2n 
i 4t. Viatge de 6è a la neu. Música i dansa a l’escola (Canta 
Parets, Cantània, concert de nadales...).
Transformació d’espais exteriors. Xerrades externes per 
professionals (Internet Segura, Bullying, Ed. Viària...). Cura del 
medi. Reducció d’energia i millora. Futur institut escola. 

Escola Lluís Piquer

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

JORNADA DE PORTES OBERTES

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
40 17 9 0 1 0 4 0 1
L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

Dissabte 19 de febrer, de 10 a 13 h, amb cita prèvia.
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Codi de Centre: 08022707
C/ la Salut 38 - 42
Telèfon 93 562 06 16 / A/e: a8022707@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceip-pompeufabra-parets

Escola
•	Escola d’una línia. Situada en un entorn privilegiat, al centre 

de l’Eixample, a prop de la Biblioteca Can Butjosa, Casal de  
Cultura i Piscina Municipal, tocant a Gallecs.

•	Eduquem en els valors de respecte, solidaritat, igualtat, 
coeducació, sostenibilitat.

•	Suport Escolar Personalitzat de dilluns a dimecres de 8.30 a 
9 h.

•	Anglès de P3 a 6è: Psicomotricitat a EI, projecte English day, 
ambients i Etwinning.

•	Treball per ambients a Ed. Infantil i C. Inicial.
•	Treball per projectes: projecte d’innovació STEAM, projectes 

artístics, projecte de l’hort i projectes de medi.
•	Desdoblaments en les competències lingüístiques i 

matemàtiques.
•	Racons de treball, caixes d’aprenentatge, matemàtiques 

manipulatives (Projecte Innovamat)
•	TAC: tauletes, portàtils, robòtica, Classroom, blogs de cicles.
•	Pla Lector Municipal - Biblioteca Can Butjosa. Visites 

pedagògiques a la biblioteca.
•	Participem de les activitats artístiques: teatre, danses, 

música...
•	Participem de les audicions de l’Escola Municipal de Música, 

Projecte Canta Parets, Projecte Cantània, piscina a 3r.
•	Sortides pedagògiques, colònies en anglès.
•	Projecte “Jugar y Convivir”: projecte basat en la convivència 

amb alumnes d’altres comunitats autònomes. (CS) Treball  
cooperatiu.

•	Participació en diferents projectes i activitats promoguts per  
l’Ajuntament: PGF, XEF, Tallers de ceràmica, socialització de 
llibres municipal.

•	Participació en projectes de reciclatge, solidaris (taps, 
recollida de roba i aliments, Cursa solidària Save the 
Children, xocolatada). Projecte consum saludable de fruites.

Recursos humans
•	Claustre format per 18 mestres i assessorament 

psicopedagògic al llarg de l’escolaritat.
•	PAS: Administrativa, vetlladores, Tècnica Especialista en 

Educació Infantil.
•	Coordinació serveis externs: CDIAP, CSMIJ, SAPIJ, CREDA, 

CRETDIC.
•	AFA: activitats extraescolars, casal d’estiu.

Equipaments i serveis
•	Biblioteques d’aula.
•	Aules interactives amb pissarres digitals, tauletes i portàtils.
•	Aula de psicomotricitat, música, educació especial i anglès.
•	Pista poliesportiva coberta.
•	Servei de menjador i servei d’acollida matinal de 7.30 a 9 h.

Escola Pompeu Fabra

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

JORNADES DE PORTES OBERTES

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
20 1 12 2 4 1 0 0 1
L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

Diumenge 20 de febrer de 10 a 13 h, amb cita prèvia.
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Codi de centre: 08063916
C/ Ernest Lluch, 4 / Telèfon: 93 573 54 82 Fax: 93 573 54 86
A/e: a8063916@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceip-vila-parietes  

Equipaments, instal·lacions i serveis
•	Ubicada al barri de l’Eixample.
•	Edifici de primària: biblioteca, aules de petits grups i  

laboratori.
•	Edifici d’infantil: aules d’educació infantil especialment   

condicionades per a aquesta etapa educativa, sales 
d’ambients i pati exclusiu amb sorral.

•	Aules interactives (PDI, connexió Internet...).
•	Gimnàs i pista poliesportiva. 
•	Biblioteca tutoritzada i biblioteca escolar.
•	Servei de menjador escolar amb cuina pròpia.
•	Assessorament psicopedagògic al llarg de l’escolaritat (EAP).
•	Associació de Famílies d’Alumnes (AFA): activitats   

extraescolars diverses.
•	Servei d’acollida al matí.
•	Casal d’estiu / Casal de Nadal i d’altres.

Aspectes a destacar
•	El claustre de professors està format per 18 mestres.
•	Horari del centre: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h. Suport 

Escola Personalitzat: dimarts i dijous de 8.30 a 9 h.
•	Comunitat d’aprenentatge: som una comunitat educativa on 

tots els integrants (família, alumnes, mestres…) participem 
en la millora dels aprenentatges mitjançant la participació 
voluntària en diferents tasques: grups interactius, 
comissions, tallers…

•	Escola inclusiva i atenta a la diversitat: respecta les 
característiques pròpies de cada nen/a, entenem la diversitat      
com a riquesa per a l’aprenentatge. 

•	L’anglès com a llengua estrangera a partir de P3.
•	Ambients de P3 a 2n i treball per projectes a tota l’escola
•	Matemàtiques competencials OAOA.
•	Desdoblament de grups en les àrees de català, matemàtiques 

i anglès.
•	Projectes pedagògics com: PROSEL ( prosocialitat i educació 

emocional), apadrinament a Infantil, GRODE...
•	Sortides, visites culturals i colònies des de P3.
•	Celebració de festes populars lligades a les nostres tradicions 

(Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi... i fi de curs).
•	Participació en diferents projectes i activitats promoguts per  

l’Ajuntament (xarxa d’escoles, XEF, socialització de llibres,   
teatre, cinema, música i piscina per a nens i nenes de 3r...).

•	Campanyes sobre temes diversos (salut, educació viària,   
solidaritat...).

•	Pla d’animació a la lectura de la Biblioteca Can Butjosa.
•	Xerrades per a les famílies.

Escola Vila Parietes

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

JORNADES DE PORTES OBERTES

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
20 2 2 5 7 1 2 0 2
L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

Divendres 11 de febrer a la tarda (2 grups) 17 h i 18 h, amb cita prèvia. 
Diumenge 13 de febrer (2 grups) 10 h i 11.30 h, amb cita prèvia.



Codi de centre: 08022732 Centre concertat per la Generalitat
C/ Pau Casals, 19
Telèfon: 93 562 16 24 
A/e: secretaria@acesco.cat / Web: acesco.cat 
Serveis
Menjador amb cuina pròpia.
Acollida de 7.45 h a 9 h i de 17 a 18 h.
Assessorament psicopedagògic.
Activitats extraescolars.
Summer Camp i Casal de setembre (en llengua anglesa)
Nous equipaments
Aules d’infantil noves. Nova cuina. Espai de projectes i 
creativitat molt innovador. Aula exterior fantàstica. Escola en 
procés de renovació total. 
Aspectes a destacar
Hora complementària completa: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h.
Nou projecte educatiu “Empremta”: destaquen l’educació 
emocional, el projecte d’aprenentatge de la llengua anglesa i 
de les noves tecnologies, així com l’aprenentatge competencial. 
Projectes a totes les etapes.
Escola concertada, laica. Uniforme a Primària i Secundària. 
Claustre estable.
Llengües: Anglès a partir de P-3 (Mètode Artigal). Segona 
llengua estrangera: alemany. Ara també hem introduït el 
francès. Preparació exàmens Cambridge. Projectes eTwinning i 
Erasmus+. Pla lector de centre i apadrinament lector. 
Ciència, tecnologia i innovació: EMat a E. Infantil, Innovamat, 
plataforma Clickedu, pissarres digitals,  portàtils, robòtica (des 
d’Educació infantil fins a l’ESO), 1x1 a l’ESO, programació, 
Setmana de la ciència i Setmana de les Humanitats. Projecte 
Apassiona’t. 
Atenció personalitzada: Tutories amb famílies i alumnes. 
Comunicació eficient. Atenció psicopedagògica a la diversitat 
(desdoblaments).
Valors: Participació en projectes solidaris i servei comunitari: 
(Save the children, Parets contra el càncer, Donació de sang, 
Reciclatge... -Internet de tu a tu).
Activitats complementàries d’anglès, lectura eficaç, resolució 
de problemes, robòtica i tècniques d’estudi.
Altres
Participació de les famílies en activitats comunitàries. Setmana 
de la família...
Sortides culturals, colònies i viatges a l’estranger.
Piscina de P-3 a 2n d’E.P. dins de la quota. 
Novetats 
Cultura de pensament a totes les etapes.
Projecte Tecnològic KnowPro a ESO.
Horari del centre
Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Educació Secundària: de 8 a 13.30 i de 15 a 17 h. 

ACESCO

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

JORNADES DE PORTES OBERTES

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
25 2 3 0 10 5 3 0 0

L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

Dissabte 19 febrer de 10 a 14 h, amb cita prèvia.

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
3  0  2  0
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Codi de Centre: 08022719
C/ Sant Gaietà, 2-10
Tel: 93 562 03 56 
A/e: col-nsmontserrat@xtec.cat  / Web: nsmontserrat.cat

Equipaments, instal·lacions i serveis:
•	Aules digitalitzades i connectades en xarxa. Equipades amb 
•	Apple TV i Ipad’s (d’ús individual des de 5è EP).
•	Aula d’informàtica, tecnologia i robòtica equipada amb 

diferents models de robots i amb temari propi de Complubot.
•	Aula d’idiomes amb auxiliar nadiu de conversa.
•	Biblioteca, aula de música, laboratori i sales polivalents. Aula 

de psicomotricitat, gimnàs i dues pistes esportives, una de 
les quals és coberta.

•	Pati exclusiu per a EINF i pati polivalent per a EP i ESO.
•	Serveis d’acollida matinal, menjador amb cuina pròpia, 

transport escolar, activitats extraescolars i Casal d’estiu.
•	Projecte 1500 hores plus.
•	Col·laboració de l’AMPA, Escola de Famílies, Famílies                 

encarregades de Curs i cafès de famílies trimestral.

La nostra escola:
•	Som una escola concertada i religiosa immersa en el 

Programa de Transformació IAM (Innovació, Autonomia, 
Mentoring) i que pertany a la Fundació Albada.

•	Tenim un claustre estable format per un equip d’educadors           
innovadors, que eduquen des del cor, ensenyen amb seny, 
actuen eficaçment i sempre des de l’aprenentatge continuat.

•	Apostem per un model pedagògic on l’alumnat és el 
protagonista, basat en el PAET (Projectes, Anglès, Educació 
Emocional i 

•	Treball cooperatiu), donant rellevància a les TIC, als projectes  
EntusiasMAT i Glifing (EINF-EP) i Science-Bits (ESO).

•	Garantim l’atenció a la diversitat dels alumnes amb la CAD i 
•	amb l’assessorament psicopedagògic de l’EAP. Alhora, 
•	l’orientació a les famílies.
•	Participem en projectes promoguts pel Departament               

(aquiproubullying, Cantània), per la Diputació (Emprenedoria-      
Programa CUEME) i en diferents activitats de l’Ajuntament.

•	Impulsem la lectura des del Pla lector de centre que inclou la   
participació en el projecte “Parets gira fulls” i els escacs en 

•	horari lectiu des de 1r d’EP.
•	Fomentem els valors cristians des del voluntariat i participant 

en campanyes solidàries.
•	Oferim tots els cursos sortides culturals relacionades amb els 

continguts. A EINF i EP també oferim colònies anuals. I a la        
ESO, Setmana Blanca i sortida cultural a Europa.

Col·legi Ntra. Sra. de Montserrat - Fundació Albada

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

JORNADA DE PORTES OBERTES

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è
50 5 22 12 14 7 8 0 0

L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

Diumenge 20 de febrer de 10 a 13.30 h, amb cita prèvia. 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
9  0  3  2
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Codi de centre: 08065433
Víctor Català, 8 Tel:  93 562 48 71  
A/e: inslasinia@xtec.cat
Web: inslasinia.cat

A l’institut La Sínia acompanyem els nois i les noies de 1r a 4t 
d’ESO en la seva formació, el seu creixement i la descoberta 
de si mateixos, perquè puguin madurar i desplegar les seves 
potencialitats personals i col·lectives. Volem que assoleixin 
un coneixement amb sentit, que els estimuli a comprendre el 
món, estimar-lo i implicar-se en la seva transformació i millora.

Comptem amb les famílies com a part del projecte. Les 
escoltem i les convidem a implicar-se en activitats diverses. 
Treballem en xarxa amb altres instituts per transformar 
l’educació i som centre formador de referència en innovació 
educativa per al professorat de secundària a la nostra zona. 

Són eixos importants del nostre institut:
•	Organització en grups de 20 alumnes per aula.
•	Proposta d’aprenentatges pròpia, que, a més dels àmbits 

específics (disciplines acadèmiques), incorpora també els 
projectes transversals i tallers d’aprenentatge no formal.

•	Treball de les competències bàsiques i clau en base al 
pensament crític i a la resolució de problemes.

•	Aprenentatge profund, connectat al món i a la nostra societat, 
en contextos autèntics, amb temps per revisar i millorar allò 
que treballem.

•	Treball continuat i transversal de la competència digital de 1r 
a 4t, amb programació, robòtica i impressió 3D.

•	Compaginació del treball personal amb el de grup, de forma  
col·laborativa.

•	Comunicació eficaç dels aprenentatges, tant de forma escrita, 
com oral o multimèdia. Fem exhibicions públiques i educació 
mediàtica (còmic, fotografia, ràdio, vídeo,…).

•	Impuls de la lectura de forma personalitzada i la 
intercomprensió lingüística entre diferents llengües 
romàniques.

•	Foment de la mentalitat de creixement i la confiança en les 
pròpies capacitats.

•	 Oferta de quatre itineraris optatius a 4t d’ESO, per orientar 
en l’etapa postobligatòria a l’àmbit cientificotecnològic, 
humanístic, artístic i al món del treball.

•	Sortides i activitats complementàries dintre i fora de l’aula.
•	Arrelament al poble i col·laboració amb les escoles i entitats.

Ens proposem ser útils als nostres nois i noies, com a referents 
i facilitadors de recursos i aprenentatges, amb matèries i 
propostes de treball que els enriqueixin la seva experiència i el 
seu potencial com a aprenents. Volem que estiguin preparats, 
que segueixin creixent i se’n surtin en els seus nous reptes 
personals en acabar l’ESO.

Institut La Sínia

JORNADES DE PORTES OBERTES

L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

Dimecres 2 de març a les 18 h, reunió virtual. 
Dimarts 8 de març de 17 a 19 h, reunió presencial amb cita prèvia.
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PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES



Codi de centre: 08044612
Av. Espanya, 116   
Tel: 93 562 32 03 Fax: 93 573 06 95   
A/e: instorredemalla@xtec.cat / Web: instorredemalla.cat
Ensenyaments que s’imparteixen
Ensenyament obligatori i postobligatori: batxillerats científic-
tecnològic i humanístic-social, i cicles formatius de grau mitjà 
de gestió administrativa, d’activitats comercials i de sistemes 
microinformàtics i xarxes, i cicle formatiu de grau superior 
d’administració i finances. 
Equipaments i instal·lacions
•	Equipament multimèdia a totes les aules.
•	Set laboratoris d’informàtica, dos tallers de tecnologia, un 

de pràctiques comercials i tres de pràctiques administratives 
amb equips informàtics personals.

•	Biblioteca escolar, aula de música, gimnàs i pistes esportives.
•	Laboratoris de ciències de la naturalesa, de física i química, 

de dibuix i d’idiomes.
Serveis i aspectes a destacar
•	Oferta educativa adaptada a les capacitats de cada alumne 

amb grups reduïts d’ampliació i de reforç a anglès i a les 
matèries instrumentals de català, castellà i matemàtiques.

•	Iniciació a la robòtica des de 1r d’ESO.
•	Promoció de l’autonomia i la participació de l’alumnat a 

través de l’assemblea de delegats, el consell d’adolescents, la 
lliga de  debat de secundària, etc.

•	Assessorament psicopedagògic amb un equip propi de 
professionals.

•	Tallers i conferències d’orientació personal i acadèmica a tots 
els nivells.

•	Simulació empresarial virtual i pràctiques a les empreses a 
cicles formatius.

•	Oferta d’FP dual al CFGS d’administració i finances.
Pla  de promoció de les llengües estrangeres
•	Classes de 2a llengua estrangera (francès) a tots els cursos 

d’ESO i 1r de batxillerat impartides per professorat nadiu, i 
obtenció del títol de francès DELF a 4t d’ESO (nivell A2) o a 
1r de batxillerat (nivell B1).

•	Iniciació a l’italià i al llatí des de 4t d’ESO.
•	Estades lingüístiques:
 - França per a 2n i 3r d’ESO     
 - Irlanda per a 4t d’ESO   
 - Itàlia per a batxillerat humanístic
 - Una estada comunitària a 2n de batxillerat 

Institut Torre de Malla

PREVISIÓ D’OFERTA DE PLACES

JORNADES DE PORTES OBERTES

L’oferta global de places inclou les reservades per a alumnes de necessitats 
educatives especials.

ESO: dimarts 1 de març a les 17 h, reunió virtual.
Batxillerat i Cicles Formatius: dimarts 5 d’abril a les 17 h, reunió virtual.
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1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO 1r BATX 2n BTX
85 0 2 0 50 10

1r Gestió 
administ. 

25

2n Gestió 
administ. 

5

1r Activ. 
comerc. 

25

2n Activ. 
comerc. 

5

1r Sistemes 
MiX 
55

2n Sistemes 
MiX 
5

1r Administració i finances 

25

2n Administració i finances 

5

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ



Del 7 al 21 de març
INFANTIL I PRIMÀRIA
ESCOLA MUNICIPAL PAU VILA, ESCOLA 
LLUÍS PIQUER, ESCOLA POMPEU FABRA, 
ESCOLA VILA PARIETES, ACESCO i N.S. 
DE MONTSERRAT

 
Del 9 al 21 de març 
SECUNDÀRIA
INSTITUT TORRE DE MALLA, INSTITUT 
LA SÍNIA, ACESCO i NOSTRA SENYORA 
DE MONTSERRAT

 
Del 20 al 26 d’abril
BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ (ALUMNAT AMB 
CONTINUÏTAT D’ESCOLARITZACIÓ)
INSTITUT TORRE DE MALLA

Del 17 al 23 de maig
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ 
(RESTA ALUMNAT)
INSTITUT TORRE DE MALLA
 
Del 25 al 31 de maig
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
INSTITUT TORRE DE MALLA

DATES DE PREINSCRIPCIONS
CENTRES EDUCATIUS DE PARETS 
DEL VALLÈS

MÉS INFORMACIÓ
preinscripcio.gencat-cat/ca/detalls/noticia/
avancament-dates-preinscripcio
www.parets.cat/curs-2022-2023
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