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EL COMPROMÍS MUNICIPAL PER L'EDUCACIÓ DE L'ALUMNAT AMB
NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS
L 'Ajuntament de Barcelona té una !larga trajectória en materia educativa, tant pel que fa
a la garantía d'un servei de qualitat pera Ja població com per !'aposta perla innovació
pedagógica, que també inclou l 'educació de les persones amb discapacitats des de la
perspectiva intégral de 1'educació a la ciutat'. Aquest comproniís s' inicia fa més de 200
anys, quan es van comen¡yar a impartir les prim~res classes de lectura i escriptura per a
infants sords al Saló de Cent, i recorre un fertil camí, estroncat per la dictadura i repres,
més tard, amb l'adveniment de la democracia.
Actualment, les necessitats del sistema educatiu es modifiquen rapidament per tal de
donar resposta a les demandes d'una ciutat moderna, creixent i canviant, tant en tennes
social s com económics i culturals. En aquest marc, és indispensable apostar per
polítiques que fomentin el respecte a la diversitat i la cohesió social des de la base del
procés de socialització. Per tant, fem una aposta fenna per una educació inclusiva, que
treballi per la integració de l'alumnat amb necessitats educatives especials a !'escoJa
ordinaria i redueixi, així, les possibilitats de segregació i, en conseqüemcia, d'exclusió
social.
Per tal de fer efectives aquestes propostes, és necessari posar a disposició deis centres
cducatius els recursos indispensables per poder oferir aquesta possibilitat a 1'alumnat
amb necessitats educatives especials. És per aquest moti u que 1'Ajuntament de
Barcelona, a través de I'Instih1t d'Educació, esta fent un gran esfor9 per orientar cls
centres d'educació especial de manera que puguin donar suport i recursos a l'escola
ordinaria. Perque cal donar resposta a la necessitat deis cquips de mcstres de les escoles
ordin<\ries de la nostra ciutat de rcbre assessorament i suport per poder atendre 1'alumnat
discapacitat en condicions óptimes. Una mostra d 'aquesta iniciativa és la posada en
marxa d'un servei de suporta les escotes brcssol municipals per tal que puguin treballar
la integració d'infants amb discapacitats a la propia escoJa.
L'alumnat amb necessitats educatives especials necessita, en mo1tes ocasions, recursos
personals, didactics i tecnics que faciliten l'aprenentatge i la integració escolar. A la
nostra ciutat ja funcionen de manera amplia serveis espccialitzats per atendre alumnes
amb discapacitats auditives í visuals al propi centre, orientant i recolzant els equips
d'educadors que els atencn. És fonamental, en aquests moments, poder posar a
disposició deis centres educatius de la ciutat els serveis suficients per atendre també
1'alumnat amb discapacitats fisiques í psíquiques, i amb trastoms de conducta. En
aquest sentit, I'Institut d'Educació, a través deis centres d'educació especial de Vil·la
Joana i de Pont del Dragó, esta fent ja una oferta de serveis de suport a les escoles de
titularitat municipaL
L ' Ajuntamcnt de Barcelona, que s 'ha adherit a 1'Any Europeu de les Persones amb
Discapacitat a través de les múltiples activitats organitzades pcr l'lnstitut Municipal de
Persones amb Disminució, també fa paJes el seu compromís en l'ambit educatiu per una
cscola inclusiva de qualitat i pera tothom a la ciutat.

És pcr aixó que es planteja la següent
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l. Consolidar els centres d'educació especial municipals coro· a Centres de Recúrsos

per a 1'atenció d'alumnat amb discapacitats a 1'esca la ordinaria de titularitat
municipal.
2. Propasar aquest servei com a model per a la inclusió des del sistema educatiu per al
conjunt de la ciutat en el marc del Consorci d'Educació de Barcelona, tenint en
compte la implantació del futur PJa director de 1'Educació Especial, que ha de
prcveure tant la distribució territorial , com la dotació i l'ambit d'influencia de la
xarxa d'educació especial.
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t. Antecedents
Ja a inicis del segle XIX, el municipi va mostrar interesen un camp educatiu al qua! cap
aclm inistració no cledicava atenció ni recursos: els infants cliscapacitats. La ccssió de
locals primer i, més enclavant, la creació oficial d'escoles municipals, amb el
nomenament deis corresponents mestres especialistes, va pennetre crear l'embrió del
queja en ple segle XX sera l' lnstitut Vil·la Joana, que va assolir un aH nivell científic
ampliament reconegut.

L' Ajuntament de Barcelona va organi tzar, també, durant la primera meitat del scgle XX,
un seguit d'escoles j serveis que atenien prioritariament nens i nenes amb problemes de
salut fisica, en especial a criatures tuberculoses, com l'Escola de Bosc (1914); l'Escola
del Mar (1922); !'EscoJa del Pare del Guinardó (1 922), i va posar en marxa les colóni es
cscolars, entre d'altres. Aquests centres han esdcvingut la base d'una xarxa d'escoles
municipals que actualment ja abasta tot el ventall de njvells educat1us.

2. L'educació de J'alumnat amb necessitats educativcs especials, situació actual
Alumnat amb discapacitats visuals i audi6ves
En aquests moments l'alumnat sord és ates a les escotes ordinanes per profcssionals
deis centres de recursos per a deficients auditius CREDAC, en conveni entre el
Departament d'Ensenyament i 1'Ajuntamcnt. L'alumnat amb deficiencies visuals és ates
gracies al conccrt entre el Departament d'Ensenyamcnt i la ONCE.

CREDAC "Pere Barnils"
E l Centre. de Recursos Educ~1t ius per aDe·ficients Auditiu.s de Catal~..mya "Pcre Barnils_"
6s fruit de la tasca pedagógica amb nens i nenes sords realitzada a Barcelona els daners
200 anys i que es concreta amb un conveni de col·laboració entre I'Ajuntament de
Barcelona i Generalitat de Catalunya l'any 1989.
La seva funció és la millora de l 'atenció educativa als infants i nois i noies sords, i es
realitza a traves de l'atenció individualitzada a l 'alumnat que ho necessita, el suport
pedagógic als centres cducatius i 1'orientació a les famílies.

Escola Municipal Tres Pins
És un Centre Municipal d'Eclucació Infantil i Prim~uia, creat amb l'objectiu de
l'cducació conjunta d'alumnat sord i oidor i l'educació bilingüe en un marc ordinari. El
centre adapta i flexibilitza l'estmctura i organüzació d'una escoJa ordinaria per poder
atendre aJumnes sords, on hi conviuen dos llenguatges diferents, Ja llengua de signes i la
llcngua oral, llenguatges valorats i utilitzats per tota la comunitat educativa. El centre
compta ambla col·laboració i participació de profess ionals del CREDAC "Pcre Barnils"
per dur endavant el seu projecte.

Alumnat amb discapacitats psíguiques trastoms de conducta i amb discapacitats
fisigucs
L 'alumnat amb discapacitats psíquiques i trastoms de conducta i 1'alumnat amb
díscapacitats fisiques no poden disposar d'un centre de recursos cspecialitzat que faci
servci al seu centre ordinari . Des de l'lnstitut d'Educació de 1' Ajuntament de Barcelona
s'ha iniciat el projecte per a la reorientació deis serveis deis seus centres municipals
Víl· la Joana i Pont del Dragó en Centres de recursos educatius pera aquests alumnes.
.
.
.

Centre Municip,ll Vil·la Joana
Yil·la Joana és un Centre Municipal amb més de 80 anys d'experiencía. Fa 15 anys es
va iniciar un projccte que es caracteritza per tenir en compte conjuntament l'ambit
educatiu i el terapcutic ambla finalitat de poder atendre els infants i joves que presenten
tant problematiques deficit<kies com psicopatologies greus, com són l'autisme, la psicosi
i la ncurosi grcu. El centre disposa de recursos educatius i d'aprenentatge adaptats a les
necessitats educatives especials de la població atesa, així com de mítjans terapeutícs que
penneten contenír i tractar les problematiques psicopatológíques.
El novembre de 2000 es va ini ciar un nou projecte, encara en fase d' implantació, que
suposa canvis en el funcionament i l'organització del centre, ja que estableix les bases
del Centre de Recursos de Vil·la Joana. L'objectiu és poder tenir cura de les necessitats
especíliques (educatives i terapeutiques) deis infants i joves que presenten discapacitats
psíquiques i trastoms psicopatológics, tot oferint atencíó i suport a les seves famílíes.
Aquest plantejament ha de funcionar tant des de !'estructura d'atencíó especifica a Vil·la

Joana com des de 1'obertura cap a l'escola ordinaria, oferint l'assessorament i orientació
als i les professíonals implicats en l'atenció a 1'alumnat amb aquestes problematíques.
Fa dos cursos, s' ha iniciat l'atenció a les escoles bressol municipals.
El centre s'organitza actualment en dues arces:
· Atenció interna, que disposa de dos serveis:
EscoJa d'Educació Especial, que atén alumnes amb di scapacitats psíquiques
Centre de Oia per a infants i joves amb trastoms psicopatológics greus. Aquest
servei pertany a la xarxa sanitaria.
Atenció externa
Servei de Recursos Educatius i Terapeutics per atendre l'alumnat amb discapacitats
psíquiques i trastorns psicopatológics de 1'escoJa ordinaria, assessorant i orientant els
professionals i les famílies.

Centre Municipal Pont del Dragó
Centre de Fonnació Professional Adaptada de D1sseny i Imatge i So, i Servei de
Recursos pera jovcs amb greus discapacitats fisiques.
El Centre Municipal Pont del Dragó s'ha traslladat recentment a un nou local al carrer
de la Sagrera, núm.l 79. Per la reforma del edifici i la adequació als seus usuaris, s'han
eliminat totes les barreres arquitectóniques d'accessibilitat, mobilitat, control i abast Els
passadissos, Jes aulcs i les portes s' han adaptat a les persones amb poca mobilitat. S'han
instal·lat, entre d'altres, sanitaris, aixetes automatiques, miralls inclinats, una dutxa i

mobles de cuina adaptats a l'a lumnat. Cal tenir en compte q ue molts deis alumnes tcnen
probl emntiqucs mediques associades i necessiten unes condicions ambientals estab les.
Per aquest motiu, s'ha instal·lat a tot el centre aire condicional i calefacció adequats, i
s'ha disposat un servei de ncteja específic pcr tal de garantir les condicions higieniques
necessaries.
El Centre Pont del Dragó és un centre especialitzat en donar als seu alumnat les
condidons d'aprenentatgc i comunicació óptimes. En aquest ·sentit, tot el sistema
infonnatic instai·Jat és un eix clau pera l'ensenyament. L'edi fi ci s'ba cabiejat amb les
últimes tecnologies de xarxa i accés telematic, oferint a cada aula Ia possibil itat de
treballar amb les eines infonnatiques necessaries.

El seu caracter innovador fa que el Pont del Dragó estigu i constantmcnt elirigint
eliferents projectes, en aqucst moment el centre esta elaborant un projecte conccdit perla
comissió europea, el projecte ELDA. E-Leaming Disability Access (ELDA) és la
creació d' un portal web de formació a distancia pera persones amb discapacitat física,
en que participen 6 entitats europees i 4 espan.y oles capdavantcres en el camp de
1'atenció a les persones discapacitades i la comunicació electrónica.
El Servei de Recursos s'ha reorganüzat per tal de poder atendre l'alumnat de les escoles
amb discapacitats fisiques, assessorant i orientant als mestres i les famílies.

Escola-viver Castell de Sant Foix
També cal esmentar la tasca feta per I'Escola-Viver Castell de Sant Foix, que des de fa
25 anys és 1'únic servei públic que atén alumnat amb discapacitats psíquiques fomlantlo i integrant-lo al món laboral. Es tracta d'un centre educatiu pera nois i noics a partir
ele setze anys que ofereix cursos de fonnació professional adaptada i programes de
garantía social en Jardinería i Horticultura O rnamental. És 1' únic centre de Ca talunya
que impartcix aquesta formació, atenent cls alumnes que ·tenen interes per aquesta
titulació i també els nois i noies que, per diferents raons, s' han quedat despcnjats de
l'escolaritat i necessiten una empenta per la seva incorporació al món del treball. La
integració laboral de l'alumnat al sector és molt alta.
El Projecte Educatiu del Centre té com a trets d' identitat el treball indi viduali tzat amb
l 'alumnat, l'educació en valors, el h·eball amb les noves tecnologies, l'atenció
psicopedagógica i la fonnació i orientació professional en un entom basicament practic
(1 'alumnat participa en exposicions i flres del sector, fan practiques en cmpreses
s'encarrcgucn del manteniment del Pare de Cervantes de Barcelona, entre d'altrcs).
El centre es troba en un entorn natural immillorablc, a Santa Maria ele Martorclles, amb
les insta l·lacions necessaries perdura terme els aprenentatges de l'especialital. El centre
disposa de servei de transport propi des de Barcelona.
L'escola s'ha anat adaptant, incorporant transformacions en els sistemes d'aprofitament
ele l'aigua i !'energía, i participant activament en el projecte Agenda 21 Escolar.

3. L'cxperiencia de l'atenció als infants de O a 3 anys amb necessitats educatives
especials
El curs 2001-2002 els serveis de recursos deis centres Yii.Ja Joana i Pont del Dragó van
iniciar una intervenció específica a les escoles bressol municipa]s. La valoració feta per
les famílies 1 les professionals deis centres ha estat satisfactoria i ha portat a l 'ampliació
i· adequació del se.rvei a alguns · centres d'educació infantil i primaria. Els punts més
novedosos del model es concreten en:
•
•
•
•

treball preventiu i de detecció conjuntament amb els i les educadores, així com
d'mi entació
coord inació, juntament amb els serveis centrals de l'lnstitut d 'Educació, amb els
serveis exteros a 1'escola que atenen les criatures discapacítades o amb necessitats
atenció directa i regular dins de 1'escoJa de criatures ainb trastorns de la socialització
mientació directa dios 1'escoJa deis aspectes que potencien 1'autonomía de les
criatures de mobilitat redu1da

Durant el primer curs de funciona1)1ent d'aquest model s'ha ates un total de 89 criatures
de les escoles bressol rnurucipals i els seus educadors i educadores. S 'ha ampliat la
dotació de material específic i adaptat; s'ha ates les farnílies; s 'han generat ambits de
coordinació i s 'han organitzat activitats de formació, entre d 'al tres.

4. Cronología
1800- El Consist01i cedeix un espai al Saló de Cent, al prever Joan Albert i Ma:rtí, per
ensenyar a llegir a un grup de nois sords
1824- Es crea l 'Escola Municipal de Cecs·
1843- Es crea 1'Es cola Municipal de sord-muts

J917.- Gracies al l'ímpuls del president de la comissió de cu ltura, Manuel Ainaud, es
creen nous centres educatius i es realitzaren projectes innovadors en diversos nivells
educatius
Es crea I' Jnstitut de cecs, sord-muts i psíquics a Vil·la Joana, que comptava amb
laboratoris d'estudi í investigació on van col·laborar els miliors especialistes del
moment, corn Pere Bamils, Alzina i Melis i Joan Llongueres.
1925.- El centre de Vil-la Joana queda només per a nens i nenes amb deficiencies
psíquiques. Les escoles pera cecs i sords són traslladades a altres edificis de la ciutat

!939.- L'escola pública de Barcelona havia arribat a ser el millor conjunt d'escola
pública de 1'estat. Totes les realitzacions van quedar estroncades degut a la derogació
deis decrets republícans a partir de la instauració del Govem del General Franco.
Pel que fa l'escola de sords , el treball de Pere Bamils va deixar una empremta molt
important, la qua! cosa va pennetre mantenir el nivell científic en 1'ensenyament deis
nens i nenes sords durant els foscos anys de la postguerra.
..
.
L'ensenyament dei s infants amb deficiencia visual va ser assumit per d 'a ltres
institucions.
1970.- Es crea el Centre Municipal Fonoaudiológi c on hi ha servei d'escola i medie.
1973.- La Institució Vil·la Joana es trasll ada a un nou edifici, un complex amb cinc
pavellons a la mateixa vessant de la muntanya, que comptava amb w1es instal·lacions
amb millors condicions pera l'ensenyament d'aqucsts infants.
1975.- Es crea 1'Escala-Vi ver Castell de Sant Foix a Santa Maria de Martorelles, com a
centre de formació adaptada en Jardinería i Horticultura per a nois amb discapacitats
psíquiques, formant a aquests alumnes per accedir al món del treball com a jardiners.
1979.- Barcelona té el nivell més baix d 'escolarització públi ca de tot Espanya. Amb el
nou Ajuntament democratices posen de manifest les grans necessitats d'una ciutat amb
greus mancances educatives. La creació de noves cscoles brcssol, de més centres de
primaria i secundaria en barris i zones fins aleshores abandonarles peró amb un fort
crcixement, el nou impuls donat a les escoles municipals, van fer canv1ar la sih1ació de
l'cscola a la ci utat, donant rcsposta a les demandes de la ciutaclania.
1980.- Es crea el Servei de Coordinació de l'Educació Especial, per tal de fcr un
cliagnóstic de la süuació a la ciutat i coordinar les activitats deis centres municipals en
aquest ambit.
1981.- S'inicia el procés d'integració de nens i nenes sords a les escotes de la ciutat i es
crea 1'Equip d'Jntegració, perdonar un suport de qualitat a aquest procés.
L'estat traspassa a la Generalitat les competencies en materia educativa deis niveJis no
universitaris.
1982.- S'aprova la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos) al Congrés
deis Diputats.
1983.- Conveni entre la Generalitat i I'Ajuntament de Barcelona en materia d 'Educació
Especial. Reconeix el Centre Municipal Fonoaudiológic com a futur CREDAC (Centre
de Recursos Educatius per a Deficients Auditius de Cata lunya) i reconeix la
Coord inadora d'Educació Especial com EAP (Equip d'Assessorament Psícopedagógic).
1984.- S'i naugura J'Esco la Municipal Tres Pins, com esco la ordinaria d'educació
infantil i primaria amb els mitjans necessaris pera la integració d'alumnat sord.

1986.- La Institució Vil·Ia Joana reestructura els serveis per adaptar-se aJs canvis socials
i educatius i al tipus d'atenció necessaria, passant a ser EscoJa d'Educació Especial (per
a alumncs discapacitats psíquics), en Centre de Dia (per alumnes amb trastoms
psicopatológics) i en J'Equip Antena per atendre 1'alumnat integrat a 1'escoJa ordiní'.uia.
1987.- Es crea el Centre Municipal Pont del Dragó, centre de Formació Professional
Adaptada ele Di"sseny i rmatge i So i S"ervei de Recursos per a joves amb greus
deticiencies fisiqucs. El centre va ser pioncr en 1' ús de les noves tecnologjes per
1'aprenentatge i Ja comuni cació del seu alumnat.
1989.- El Centre Municipal Fonoaudiológic passa a ser el CREDAC " Pere Bamils", en
el marc del conveni de 1' Área d'Educació de 1' Ajuntament de Barcelona i el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
1990.- Amb la LOGSE es dóna un reconeixement oficial a la integració d'alumnes
disminu"its a l'escola ordinaria que s'havia inicial progressivament des deis anys 70, a
iniciativa de I'Ajuntament i de centres privats. lntrodueix les bases de l'escola inclusiva.
1994.- S 'oficialitzen el serveis educatius existents que donen suport a la integració i
s 'obre la porta a la creació de nous serveis.
1997.- Finalrnent, el Departament d 'Ensenyament publica el Decrct sobre 1'atenció
d'aJumnat amb necessitats educatives especials.
2000.- L'Institut d 'Educació inicia el replantejament deis servcis als centres municipals
d 'Educació Especial Vil·la Joana i Pont del Dragó, amb l 'object íu de donar resposta a la
demanda crcíxent de les escoles per atendre i orientar els alumnes amb discapacitats
físiques i psíquiques en els propis centres.

5. Marc legal
Aquesta experiencia s'ha dissenyat sota el paraigües de:

• LOGSE, capitulo V, articulo 2: Servicios educativos
• Decrct 299/1997, sobre l'atenció educativa d'alumnes amb nccessitats
educativcs especials.
article 8: utilitzar recursos i serveis deis Centres d'educació especial o l 'escoJa ordinf:tria
• Dccrct 155/1994, regula cls Scrveis Educatius del Departament d'Ensenyament
article 12: crear nous Centres de Recursos Especifics per a persones amb discapacitat
motrius, sensorials i psjquics. Poden estar en una mateixa estructura un Centre ele
Recursos i una Escota d'Educació Especial.

6. Centres educatius d'educació especial i formació professional adaptada a la
ciutat

A Barcelona lü ha 37 centres educatius que ofereixcn educació especial i formació
profcssional adaptada. Les dades del curs 2002-2003 ens indiquen que hi ha 1.693
alurnncs. matricu!ats en centres específics d 'educa ció especial.
A continuació s'inclou un llistat dels centres esmentats.
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AE

AgrupaCAO Escolar

AFA

AUla de Formaao d'AOUits

LLI

Edueaci61nfanlll de pnme< c•de

CA

Centre d'autolormao6

ce

Centte Cultural

PAR

Edueaoo infan111de segon ocle

CO'E
CCEP

Centre d'E51<KI.s

CDEE

Cenue <I'Educaao EspeCial

PRI

Educaao pnm;lne

Centre d'Estudls Profasslonals

ce

COfltrt Escolar

ESO

Educacló secundbrla obflgal61ta

CEA

Centre Espeoal Auusces

CEE

Collel¡• Pllbtc d'Educ:aao Espeoal

SAl

Baoonerat

CEIP

Colleg• d'Educ•cto lnlantill Prlmarte

CEIPM

Coll8ij• d'Educacl6 lnfantu 1Prlmana Municipal

FPM

Formaci6 professiO<Ial de g¡au rruqa

CEPA

Coneg• d'Edua~coó Prtmana 1Arlfst.ea

CFA

Can\! e de Formac16 d'Adults

FPS

Formao6 profess10na1 CJ& grau supor•or

CFP

Cenlre de Formado Prolesslonal

CM

Cenlle Munoopal

PGS

Programes de garanua IOCial

CM EV

Cenue Munlopal Esoota Vtver

CMAC

Centra Mun•eopal d'Arlt C1sseny

EE

Educaaó espectal

co

Centte Oc:upac!Ot\31

COLINT

COieg o lntemaaonal

FPA

Formaci6 ptoless.onal adaptaaa

CPFA

Centre Pubhc da Formació d'Adults

CRE

Centre de Recursos

Eduea~us

ART

Ensenyaments anlstlc.s

CREOA

Centre de RecuriiOS Educaws pe< a Oef.oenls Audiws

CRP

Centre de Recursos

Ped~es

101

EnsenyameniS d'ld•ornes

EAM

Escota d'Adulls Municipal

EAP

Equ1p Q'Assessorament 1Orientacló P slcopedagoglea

ACU

Educado permanonl d'aduhs

EB
EOA

Esoola Sreosol

ESM

Esoota Sressol Mun•opal

Esoola d'Arts

Esoola Edueacló Especial

Ensenyaments r>0 reglats

EFP

Eqwp ln1erd,soplmari de la Pett1a lnfa neta

SEE

Srstemes educattus esttangeTS

EMM

Escota da Foonaeo6 Profess•onsl
Escota de Music:ll Municipal

EEE
El PI

SEO
ENR

EOI

Escola Ofia* d'ldtOmeS

EAO

Ensenyaments a d1sta~a

EP

Escola Profess1onal

EPSI

Equ1p Psrcopodag6grc

PPA

Preparao6 prova accés Cicles tormauus FP grau supenor

ETP

Escota T&<:llooo-ProfessiOC'al

ICC

lnsotueoo Cu.tural Catalana

lE

lnsli1Ueió Escolar

lES

lnstitul d'Educoció Seoundána

lES M

lnsLtul d'EducaCI6 Secundfma M"n1opal

lESA

lnsutul d'Educaa6 Secunda na (Ertsenyaments ArlistiCS)

IP

lnslltuc16 Pedag6g1ca

IPFPEP

lnstilul PÓl•t8cnlc d'FP-Esoola ProfesSJonal

lll

llar d'1ntants

PTT

Pla de Trans1C16 al Treball

SCEI

Servei Complementan d'EaueaCIO lnlantll

SCEI·I

Serv01 Cornpiementari d'Edueacló lnfanUIIoneranl

SES

Secoó c1'Edueae1o Secundan a

SESM

Sec<:>O d'Educació Secundan a Mun1clpal

SeNe1s edueatJut
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codi

centre
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-·

-
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adret;a

__... . -- - ........ -

cp

teléfon

08106

935707002

oferta educativa

zona

-

SANTA MARIA OE
MARTORELLES
(VALLES ORIENTAL)
Mun-lmeb

08037280

CMEV

Castell de Sant Fo1x

Cami de Can G1rona. sn.

021Sa! l-:ulft.~~¡_f¡}~i\D~5Jif:¡},~il\.a'<tt~···.~ ~~~;~;E;; i• ~: .~f:2,5! ..::;1 ma;¡: ¡~ ~

OISTRICTE MUNtCIPAL:
Concerta da
08035064

Ptge Domingo. 3

Fasia-Eixampte

Concertada

. . . . llii

U1

08007

932152323

Dreta Eixample

08038
08038
08038

933258454
933312088
933324447

Mont)UiC

EE SED

Zona Franca-Port
Zona Franca-Pon

EEFPA

08014
08034
08034

934393688
932038702
932037564

Les Corts
Pedralbes

EE
EE FPA

Pedralbes

PGSEE

932046412
932047873
932042269
934182482
932122254
932037882
934183676
934173679
93203n30
932126412
932800608

Vallvidrera-Les Planes

EE
EE SED

934170739
932859977

EE

- --

OISTRICTE MUNICIPAL; 03
Concertada
Concertada

PGS FPA

08011266
08013071
08011254

. C Tres Pons, 41

Aspace
Nuestra Señora de Montserrat
Nuestra Señora del Port

C Bronze. 18
C Mara de Déu de Port. 179

EE

OISTRICTE MUNICIPAL: 04
Concertada
Conconada
Concertada

08037681
08011281
08004523

OISTRICTE MUNICIPAL: 05
Mun-lmeb
Concertada
Concertada
Concenada
Concertada
Concertada
Concertada
Concertada
Concertada
Concertada
Coi'Oertada

Esclat

e Anglesola. 46

lnstltut Pedagógoc Terapéutlc Jeronl de Moragas
Paldeia

CPanama. 18
CPanama. 9

(.$flftl@@lif

08013354
08011451
08014051
08039963
08052591
0801 4140
08035532
08044739
08011 291
08036706
08041076

CM

Vil· la Joana

C Ma¡or del Rectoret. 2

Aspasim

C Mont d'Orsa. 24
C Angll, 50

Gulmbarda

C Llu93nés, 48

Guru

C Bisbe Catata. 38

L'Aiba

e lradier. 15

Nadis
Pedralbes

C Canarias, 1
CCanMóra. 7

Sant Gervasi
Taiga

C Escotes Pies, 119
Av Vallvodrera. 71

08017
08017
08017
08017
08022
08034
08017
08017
08034
08017
08017

Lexia

e Gomis, 102
e Stracusa. 53

08023
08012

Auxilia
Fásfa

e lradier. 28

Vatlvidrera-Les Planes
Sarria
Sarria

EE
EE

Sant Gervasi

EE

Sarria

EE SED

Sarria

EE

Sarria
Sarriil

EE
EE

Sarria
Sarria

EE

Vallcarca

EE
EE

EE

OISTRICTE MUNICIPAL: 06
Concertada
Concertada

08003774
08059226

Vida Montserrat

OISTRICTEMUNICIPAL: 07 atl:iE:!!IfZl~~~~-::;;~;i::,
Genera lilat
08040357
CEE Fetch i Camarasa
Mun-tmeb
Concertada
Concertada
Concertada
Concertada
Concertada
Concenada

08013901
0801 1382
08036196
08035027
08014012
08033432
08011643

OISTRICTE MUNICIPAL: 08
Generalltat
Generalitat

08035544
08002903

CM

, ::,., ,~m~~~~~"~'
i-~~
08035 934282120
,::

C Ventura Rodriguez. 16

Barcanova

C Vayreda, 36
Pg Font d'en Fargas. 10

Carrilet
Fundació Eir-EI Nou

C Campoamor, 5
C Ramiro de Maeztu. 12

Mare de Déu de Montserrat
Rel

C Varsovia, 162
C Montserrat de Casanovas. 44

Sant Genls deis Agudells

e Saldes, 3

La Ginesta

S:;

!@j,t®g

~:r~~-fi¡;~;·;,~~4---~~''¡,,'::,::;~:.,

Gracia

.~::: ~1

~

W', ;j

Vall d'Hebron

EE

08035
08032
08031
08024
08041
08032
08035

934022857
933576724
934277419
932195699
934557625
934207905
9321 16642

Vall d'Hebron

EE

Horta

EE

08031
08033

933580001
933509148

Vilap¡cma-Turó de la Peira

EE

Clutat Meridlana-Vallbona

EE

Hona
Guinardó
Guinardó
Horta
Vall d'Hebron

EE
EE
EE FPA
PGSEE
FPA

'1 ter

CEE

Josep Pla

Pg Fabra 1Puog, 406

CEE

Sanl Joan de la Creu

Av Rasos de Poguera, 234
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~~'*'~~;>~.;.~.+-CM
Concenada
Concenada

06035091
08011424

Jill
eon~nada

Concenada

06032105
08013585
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e Fraga, 2
C Cardenal Tedeseh1nl, 29

:·:~~z.; ·~

tnstnuto Onopedagóglco Ntño D1os
La Sagrera

-

cp

teliJfon

zona

oferta educativa

-

t:ttte !1:t· ·:z:-e~:aeótif§!·!mtf~~·!J,: .. .v:a$ft:~#f#i#t:5"J
: Sagrera, 179

Pont del Dragó
Gav1na
Sants lnnocents

;:~~:t

adrei¡a

08027
08030
08027

932430983
933458116
933408192

Sagrera

FPA

Sant Andreu
Congres

EEFPA

:: ..~.::~ ·' ·._¡¡,.~~:·~· ~~,·=~·;;nr~a;¡,~"':Ji:i¡¡'-;•:¡~=~~¡z::~
e Dos de Maig, 246
C Badajoz., 130

08020
08013
08018

933144919
934567542
933405926

Barrls Besós
Clot
Poblenou

nombre de centres lllstats: 37
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