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centres Públics

educació infantil (0-3 anys)

     escola bressol Municipal cadÍ

C. Om, 11 - Barcelona 08001
Tel: 93 442 48 44  l  codi centre: 08046384
email: a8046384@xtec.cat
Horari: De 8 a 17 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Fins a 3 anys. Educació infantil (Llar d’infants).

serveis:

     escola bressol Municipal caniGó

C. Àngels, 7 - Barcelona 08001
Tel: 93 442 20 51  l  codi centre: 08046360
email: a8046360@xtec.cat
Horari: De 8 a 17 hores
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Fins a 3 anys. Educació infantil (Llar d’infants).

serveis:

1

www.bcn.cat/escolesbressol

2

www.bcn.cat/escolesbressol

     escola bressol Municipal carabassa 

C. Carabassa, 8 bis - Barcelona 08002
Tel: 93 343 51 06  l  codi centre: 08068771
email: a8068771@xtec.cat
Horari: De 8 a 17 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Fins a 3 anys. Educació infantil (Llar d’infants). 

serveis:

     escola bressol Municipal la Mar

C. Andrea Dòria, 40 - Barcelona 08003   
Tel: 93 221 51 24  l  codi centre: 08046906
email: a8046906@xtec.cat
Horari: De 8 a 17 hores
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Fins a 3 anys. Educació infantil (Llar d’infants).

serveis:

3

www.bcn.cat/escolesbressol

4

www.bcn.cat/escolesbressol
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     escola bressol Municipal MOnt tÀber

C. Santa Elena, 4 - Barcelona 08001
Tel: 93 441 75 36  l  codi centre: 08046980
email: a8046980@xtec.cat
Horari: De 8 a 17 hores
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Fins a 3 anys. Educació infantil (Llar d’infants).

serveis:

     escola bressol Municipal POrtal nOu

C. Portal Nou, 2 - Barcelona 08003
Tel: 93 310 18 07  l  codi centre: 08064283
email: eei-portalnou@xtec.cat
Horari: De 8 a 17 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Fins a 3 anys. Educació infantil (Llar d’infants).

serveis:

5

www.bcn.cat/escolesbressol

6

www.bcn.cat/escolesbressol

     escola bressol Municipal PuiGMal

C. Comerç, 5 - Barcelona 08003
Tel: 93 310 18 97  l  codi centre: 08047042
email: eei-puigmal@xtec.cat
Horari: De 8 a 17 hores
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Fins a 3 anys. Educació infantil (Llar d’infants).

serveis:

educació infantil (3-6 anys) i PriMÀria

     escola aleXandre GalÍ

Pg. Marítim de la Barceloneta, 11 - Barcelona 08003
Tel: 93 310 64 44  l  codi centre: 08037814
email: a8037814@xtec.cat
Horari: Infantil de 9.30 a 13 hores i de 15 a 16.30 hores. 
Primària de 8.30 a 13 hores i de 15 a 16.30 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

7

www.bcn.cat/escolesbressol

8

 www.xtec.cat/centres/a8037814
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     escola baiXeras

C. Salvador Aulet, 1 - Barcelona 08002
Tel: 93 310 52 95  l  codi centre: 08001595
email: ceipbaixeras@xtec.cat
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores.
Primària de 8.45 a 12.45 hores i de 14.45 a 16.45 hores
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

     escola castella

Pl. Castella, 8 - Barcelona 08001
Tel: 93 302 08 35  l  codi centre: 08001832
email: a8001832@xtec.cat
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores. 
Primària de 8.30 a 13 hores i de 15 a 16.30 hores
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

9

www.xtec.cat/ceipbaixeras

10

www.xtec.cat/centres/a8001832

     escola cerVantes

C. Sant Pere Més Baix, 31 - Barcelona 08003
Tel: 93 268 20 50  l  codi centre: 08001789
email: ceipcervantes-cvella@xtec.cat
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 17 hores.  
Primària de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores.
Al juny: de 9 a 13 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

     escola cOllasO i Gil

C. Sant Pau, 101 - Barcelona 08001
Tel: 93 441 00 98  l  codi centre: 08001819
email: a8001819@xtec.cat
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores. 
Primària de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

11

www.xtec.cat/ceipcervantes-cvella

12

www.xtec.cat/ceip-collaso
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      escola drassanes

Av. Drassanes, 8-10 - Barcelona 08001
Tel: 93 318 97 33  l  codi centre: 08001856
email: ceipdrassanes@xtec.cat
Horari: Matí de 8.30 a 13 hores. Tarda de 15 a 16.30 hores
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

      escola MediterrÀnia

C. Andrea Doria, s/n (adreça provisional per construcció  
d’un nou edifici)
Pg. Marítim de la Barceloneta, 5 - Barcelona 08003
Tel: 93 221 47 93  l  codi centre: 08054903
email: a8054903@xtec.cat  
Horari: Infantil de 9.30 a 13 hores i de 15 a 16.30 hores. 
Primària de 8.30 a 13 hores i de 15 a 16.30 hores
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

13

www.xtec.cat/ceipdrassanes

14

www.xtec.cat/centres/a8054903

     escola MilÀ i fOntanals

C. dels Àngels, 1 - Barcelona 08001
Tel: 93 442 70 38  l  codi centre: 08001820
email: a8001820@xtec.cat  
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores.  
Primària de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

     escola Parc de la ciutadella

Pg. Circumval·lació, 5 - Barcelona 08003
Tel: 93 319 58 47  l  codi centre: 08001601
email: a8001601@xtec.cat  
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores.  
Primària de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

15

www.xtec.cat/centres/a8001820

16

www.xtec.cat/centres/a8001601
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     escola Pere Vila

Pg. Lluís Companys, 18 - Barcelona 08018
Tel: 93 309 94 17  l  codi centre: 08001790
email: ceipperevila@xtec.cat
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores.  
Primària de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

     escola rubÉn darÍO

Rda. Sant Pau, 38 - Barcelona 08001
Tel: 93 442 92 03  l  codi centre: 08001868
email: a8001868@xtec.cat  
Horari: Infantil de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores. 
Primària de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
De 3 a 12 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació primària.

serveis:

17

www.xtec.cat/ceipperevila

18

www.xtec.cat/centres/a8001868

educació secundÀria

       institut bOnanOVa

Pg. Circumval·lació, 8 - Barcelona 08003
Tel: 93 254 04 97  l  codi centre: 08035039
email: ebonanova@imas.imim.es
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
A partir dels 16 anys. Formació professional de grau mitjà. 
Formació professional de grau superior.

Oferta de cicles formatius (curs 2009-2010):
•  Formació professional de grau mitjà 

– Cures auxiliars d’infermeria 
– Atenció sociosanitària

•  Formació professional de grau superior 
– Laboratori de diagnòstic clínic 
– Documentació sanitària 
– Radioteràpia 
– Imatge per al diagnòstic 
– Anatomia patològica i citologia

       institut JOan salVat-PaPasseit

Pg. Salvat-Papasseit, 11 - Barcelona 08003
Tel: 93 315 02 03  l  codi centre: 08034576
email: ies-salvat-barceloneta@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 12 anys. Educació secundària obligatòria. 
Batxillerat.

serveis:

19 

www.escolabonanova.org

20 

www.xtec.cat/ies-salvat-barceloneta
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       institut MilÀ i fOntanals

Pl. Josep M. Folch i Torres, 1 - Barcelona 08001
Tel: 93 441 79 58  l  codi centre: 08013196
email: a8013196@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 12 anys. Educació secundària obligatòria. 
Batxillerat. Formació professional de grau mitjà.
Formació professional de grau superior.

Oferta de cicles formatius (curs 2009-2010):
•  Formació professional de grau mitjà 

– Sistemes microinformàtics i xarxes
•  Formació professional de grau superior 

– Administració de sistemes informàtics 
– Desenvolupament d'aplicacions informàtiques

serveis:

       institut MiQuel tarradell

C. dels Àngels, 1 bis - Barcelona 08001
Tel: 93 441 23 80  l  codi centre: 08052581
email: a8052581@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 12 anys. Educació secundària obligatòria. 
Batxillerat. Formació professional de grau mitjà.  
Formació professional de grau superior.

Oferta de cicles formatius (curs 2009-2010):
•  Formació professional de grau mitjà 

– Atenció sociosanitària
•  Formació professional de grau superior 

– Integració social 
– Educació infantil

serveis:

21 

http://iesmilabcn.cat

22 

www.iestarradell.org

       institut MitJans audiOVisuals

Via Laietana, 48 A - Barcelona 08003
Tel: 93 310 03 00  l  codi centre: 08032385
email: emav@emav.com
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
A partir dels 18 anys. Formació professional de grau superior.

Oferta de cicles formatius (curs 2009-2010):
•  Formació professional de grau superior 

– Imatge 
– Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles 
– So 
– Realització d’audiovisuals i espectacles 
–  Realització d’audiovisuals i espectacles (perfil multimèdia 

interactiva)

        institut narcÍs MOnturiOl

Pg. Salvat Papasseit, 5 - Barcelona 08003
Tel: 93 310 72 26  l  codi centre: 08034709
email: a8034709@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
A partir dels 16 anys. Formació professional de grau mitjà. 
Formació professional de grau superior. Preparació per a la 
prova d’accés als cicles formatius de grau superior.

Oferta de cicles i formatius (curs 2009-2010):
•  Formació professional de grau mitjà 

– Planta química 
– Operacions de fabricació de productes farmacèutics 
– Laboratori

•  Formació professional de grau superior 
– Química industrial 
– Fabricació de productes farmacèutics i afins 
– Laboratori d’anàlisi i control de qualitat 
– Química ambiental

23 

www.emav.com

24 

www.bcn.cat/narcismonturiol
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       institut Pau claris

Pg. Lluís Companys, 18 - Barcelona 08018
Tel: 93 320 80 78  l  codi centre: 08052608
email: a8052608@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 12 anys. Educació secundària obligatòria. 
Batxillerat.

serveis:

       institut VerdaGuer

Pas Institut Escola, 1 - Barcelona 08003
Tel: 93 319 57 33  l  codi centre: 08013238
email: a8013238@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 12 anys. Educació secundària obligatòria. 
Batxillerat.

serveis:

2525 

www.iespauclaris.org

26 

www.iesverdaguer.cat

ensenyaMents artÍstics i idiOMes

       escola Oficial d’idiomes de barcelOna

Av. Drassanes, 7 - Barcelona 08001
Tel: 93 324 93 30  l  codi centre: 08038570
email: alumnat.secretaria@eoibd.cat
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
Ensenyament d’idiomes: alemany, anglès, àrab, català, coreà, 
èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, 
rus, xinès i espanyol per a estrangers.

       escola d’Art escOla Massana

C. Hospital, 56 - Barcelona 08001
Tel: 93 442 20 00  l  codi centre: 08038533
email: a8038533@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Batxillerat artístic. Ensenyaments artístics: arts plàstiques i 
disseny de grau superior. Graduat en arts i disseny (títol propi 
de la Universitat Autònoma de Barcelona).

Oferta de cicles formatius (curs 2009-2010):
•  Arts plàstiques i disseny de grau superior 

– Arts aplicades de l’escultura 
– Modelisme industrial 
– Joieria artística 
– Gràfica publicitària 
– Il·lustració 
– Arts aplicades al mur 
– Projectes i direcció d’obres de decoració 
– Art tèxtil

•  Graduat en arts i disseny 
– Arts visuals 
– Arts aplicades 
– Disseny

2727 

www.eoibd.cat

2828 

www.bcn.cat/escolamassana
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fOrMació de PersOnes adultes

       Aula de Formació de persones Adultes 
barcelOneta

C. Balboa, 11, 2n - Barcelona 08002
Tel: 93 268 45 42  l  codi centre: 08061907 
email: a8061907@xtec.cat
Horari: Matí, tarda i vespre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 18 anys. En algunes ofertes, a partir dels 16 
anys. Ensenyaments inicials i bàsics: llengua catalana, 
llengua castellana, llengua estrangera (anglès) i informàtica. 
Formació bàsica: cicle de formació instrumental. Preparació 
per a proves d’accés: a cicles formatius de grau mitjà. 
Competències per a la societat de la informació: llengua 
estrangera (anglès) i informàtica.

       centre de Formació de persones Adultes 
barri GÒtic

C. Rull, 4-6, baixos - Barcelona 08002
Tel: 93 412 57 41  l  codi centre: 08055002
email: a8055002@xtec.cat
Horari: Matí, tarda i vespre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya 

Oferta educativa:
A partir dels 18 anys. En algunes ofertes, a partir dels 16 
anys. Ensenyaments inicials i bàsics: llengua catalana, llengua 
castellana, llengua estrangera (anglès) i informàtica. Formació 
bàsica: cicle de formació instrumental. Preparació per a proves 
d’accés: a cicles formatius de grau superior. Competències 
per a la societat de la informació: llengua estrangera (anglès) i 
informàtica.

29 

30 

       centre de Formació de persones Adultes 
francesc layret

Ptge. Sant Bernat, 9 - Barcelona 08001
Tel: 93 317 00 44  l  codi centre: 08065202
email: a8065202@xtec.cat
Horari: Matí, tarda i vespre
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
A partir dels 18 anys. En algunes ofertes, a partir dels 16 
anys. Ensenyaments inicials i bàsics: llengua catalana, 
llengua castellana, llengua estrangera (anglès) i informàtica. 
Preparació per a proves d’accés: a cicles formatius de grau 
mitjà, a cicles formatius de grau superior i a la universitat 
per majors de 25 anys. Competències per a la societat de la 
informació: llengua estrangera (anglès) i informàtica.

       centre de Formació de persones Adultes 
Manuel sacristan

Via Laietana, 16, baixos - Barcelona 08003
Tel: 93 481 27 67  l  codi centre: 08055683
email: a8055683@xtec.cat   
Horari: Matí, tarda i vespre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 18 anys. En algunes ofertes, a partir dels  
16 anys. Ensenyaments inicials i bàsics: llengua catalana, 
llengua castellana, llengua estrangera (anglès) i informàtica. 
Formació bàsica: cicle d’educació secundària. Preparació per 
a proves d’accés: a cicles formatius de grau mitjà i a cicles 
formatius de grau superior. Competències per a la societat de 
la informació: llengua estrangera (anglès) i informàtica.

31 

www.bcn.cat/layret

32 

www.xtec.cat/cfa-manuel-sacristan
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         centre de Formació de persones Adultes 
Maria rubies

Via Laietana, 18, 8a planta - Barcelona 08003
Tel: 93 310 30 94  l  codi centre: 08061701
email: a8061701@xtec.cat
Horari: Matí, tarda i vespre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 18 anys. En algunes ofertes, a partir dels 16 
anys. Ensenyaments inicials i bàsics: llengua catalana, 
llengua castellana, llengua estrangera (anglès i francès) i 
informàtica. Formació bàsica: cicle d’educació secundària. 
Preparació per a proves d’accés: a cicles formatius de grau 
mitjà, a cicles formatius de grau superior i a la universitat per 
majors de 25 anys. Centre d’autoformació.
           

3333 

www.xtec.cat/cfamariarubies

centres PriVats

        bressOl del nen Jesús

C. Montcada, 18 - Barcelona 08003
Tel: 93 319 76 11  l  codi centre: 08003154
email: a8003154@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Llar d’infants) (subvencionat)

serveis:

       centre d’estudis catalunya

C. Jovellanos, 6 - Barcelona 08001
Tel: 93 318 20 92  l  codi centre: 08036871 
email: ciclesformatius@grupcedesca.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Centre d’Estudis Catalunya Cedesca, SL

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Formació professional de grau mitjà 

– Cures auxiliars d’infermeria (concertat) 
– Atenció sociosanitària (concertat)

•  Formació professional de grau superior 
– Dietètica (concertat) 
– Documentació sanitària (concertat) 
– Integració social

•  Altres 
–  Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de 

grau superior 
 

3434

www.xtec.cat/centres/a8003154

3535

www.cedesca.com
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       escOla Pia sant antOni

Rda. Sant Pau, 72 - Barcelona 08001
Tel: 93 441 06 05  l  codi centre: 08005746
email: santantoni@escolapia.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Escola Pia de Catalunya

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Parvulari) (concertat)
•  Educació primària (concertat)
•  Educació secundària obligatòria (concertat)
•  Batxillerat (concertat)
•  Formació professional de grau mitjà 

– Gestió administrativa
•  Formació professional de grau superior 

– Administració i finances
•  Programes de qualificació professional inicial

serveis:

       escOla tÈcnicO-PrOfessiOnal XaVier

Av. Francesc Cambó, 12 - Barcelona 08003
Tel: 93 319 17 00  l  codi centre: 08031927
email: secretaria@etpxavier.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Institució Javeriana

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Batxillerat (concertat)
•  Formació professional de grau mitjà 

– Gestió administrativa (concertat) 
– Cures auxiliars d’infermeria (concertat) 
– Farmàcia i parafarmàcia (concertat)

•  Formació professional de grau superior 
– Secretariat (concertat) 
– Administració i finances (concertat) 
– Animació turística (concertat) 
– Dietètica (concertat) 
– Educació infantil (concertat)

3838

santantoni.escolapia.cat

39

www.etpxavier.com

       centre d’estudis POlitÈcnics

Pl. Urquinaona, 10 - Barcelona 08010
Tel: 93 302 02 24  l  codi centre: 08032208
email: cep@cepnet.net
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Centre d’Estudis Politècnics, SL

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Batxillerat (concertat)
•  Formació professional de grau mitjà 

– Gestió administrativa (concertat) 
– Comerç (concertat)

•  Formació professional de grau superior 
– Secretariat (concertat) 
– Administració i finances (concertat) 
– Gestió comercial i màrqueting (concertat) 
– Agències de viatges (concertat) 
– Administració de sistemes informàtics (concertat) 
–  Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (concertat)

•  Programes de qualificació professional inicial 
•  Altres 

–  Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de 
grau superior

        cintra

C. Riereta, 21 - Barcelona 08001
Tel: 93 442 66 54  l  codi centre: 08059411
email: info@escolacintra.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Associació Cintra

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació secundària obligatòria (concertat)

serveis:

 

36

www.cepnet.net

3737

www.escolacintra.com



 c
e

n
t

r
e

s
 p

r
iV

A
t

s
 /
 C

iu
ta

t 
Ve

lla

31

       labOurÉ

C. Elisabets, 8-10 - Barcelona 08001
Tel: 93 412 71 20  l  codi centre: 08005643
email: secretaria@escola-laboure.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Fundació Escola Vicenciana

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Parvulari) (concertat)
•  Educació primària (concertat)
•  Educació secundària obligatòria (concertat)

serveis:

       saGrada faMÍlia

C. Avinyó, 20 - Barcelona 08002
Tel: 93 318 87 16  l  codi centre: 08003041
email: safaavinyo@hotmail.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Germanes de la Sagrada Família d’Urgell

 Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Llar d’infants) (subvencionat)
•  Educació infantil (Parvulari) (concertat)
•  Educació primària (concertat)

serveis:

42

www.escola-laboure.com

43

www.safaavinyo.com

•  Altres 
–  Preparació per a la prova d’accés als cicles formatius de 

grau superior

       la salle barcelOneta

C. Balboa, 18 - Barcelona 08003
Tel: 93 319 54 75  l  codi centre: 08010961
email: lasallebarceloneta@lasalle.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Germans de les Escoles Cristianes

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Batxillerat (concertat)
•  Formació professional de grau mitjà 

– Gestió administrativa (concertat) 
– Electromecànica de vehicles (concertat) 
– Comerç (concertat) 
– Equips electrònics de consum (concertat) 
– Sistemes microinformàtics i xarxes (concertat)

       la salle cOMtal

C. Amadeu Vives, 6 - Barcelona 08003
Tel: 93 268 20 33  l  codi centre: 08005102
email: lasallecomtal@lasalle.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Germans de les Escoles Cristianes

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Parvulari) (concertat)
•  Educació primària (concertat)
•  Educació secundària obligatòria (concertat)
•  Programes de qualificació professional inicial

serveis:

40

www.lasalle.cat/lasallebarceloneta

41

www.lasallecomtal.org
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       sant feliP neri

Pl. Sant Felip Neri, 6 - Barcelona 08002
Tel: 93 301 12 96  l  codi centre: 08003294
email: a8003294@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Fundació Privada Torras i Bages

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Parvulari) (concertat)
•  Educació primària (concertat)
•  Educació secundària obligatòria (concertat)

serveis:

        sant JOan baPtista

C. Balboa, 19 - Barcelona 08003
Tel: 93 319 32 81  l  codi centre: 08003087
email: a8003087@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Fundació Privada Vicenciana Escola Sant Joan 
Baptista

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Llar d’infants) (subvencionat)
•  Educació infantil (Parvulari) (concertat)
•  Educació primària (concertat)
•  Educació secundària obligatòria (concertat)

serveis:

4444

www.xtec.cat/esc-santfelipneri

4545

www.hijascaridad.org/barcelona

       stucOM

C. Pelai, 8 - Barcelona 08001
Tel: 93 301 56 96  l  codi centre: 08032361
email: stucom@stucom.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Stucom, SA

Oferta educativa (curs 2009-2010):
• Batxillerat (concertat)
•  Formació professional de grau mitjà 

– Gestió administrativa (concertat) 
– Sistemes microinformàtics i xarxes (concertat)

•  Formació professional de grau superior 
– Administració i finances (concertat) 
– Gestió comercial i màrqueting (concertat) 
– Sistemes de telecomunicació i informàtics (concertat) 
– Administració de sistemes informàtics (concertat)

•  Programes de qualificació professional inicial
•  Altres 

–  Preparació per a la prova d'accés als cicles formatius  
de grau superior

serveis:

       Vedruna ÀnGels

 

Pl. Àngels, 3 - Barcelona 08001
Tel: 93 318 62 98  l  codi centre: 08005618
email: a8005618@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Oferta educativa (curs 2009-2010):
• Educació infantil (Parvulari) (concertat)
• Educació primària (concertat)
• Educació secundària obligatòria (concertat)

serveis:

46

www.stucom.com

4747

www.vedruna-angels.org
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Serveis d’Informació i Suport
SE   servei educatiu de ciUtAt VellA

C. Unió, 28 - Barcelona 08001
Tel: 93 301 55 30  email: se-ciutatvella@xtec.cat

CRP   centre de recursos pedagògics ciUtAt VellA
C. Unió, 28 - Barcelona 08001
Tel: 93 301 55 30  email: crp-ciutatvella@xtec.cat
www.xtec.cat/crp-ciutatvella 
Titular: Ajuntament de Barcelona-Generalitat de Catalunya

EAP    equip d’Assessorament i Orientació 
psicopedagògica (eAp) b-20 ciUtAt VellA

Ptge. Gutenberg, s/n - Barcelona 08001
Tel: 93 317 83 02, 93 301 69 56  
email: a8900247@xtec.cat
Titular: Generalitat de Catalunya 

PJ   pla Jove Formació Ocupació del Districte 
de ciUtAt VellA

Convent de Sant Agustí - Barcelona Activa 
Pl. Pons i Clerch, s/n - Barcelona 08003 
Tel: 93 268 43 93  email: manel.medeiros@barcelonactiva.
cat, mmedeiros.ceb@gencat.cat 
Titular: Consorci d’Educació de Barcelona

En el context de la informació i l’orientació dels itineraris 
formatius de la secundària, el programa ofereix suport als 
centres per al desenvolupament d’accions de transició 
pels joves que acaben l’etapa secundària obligatòria sense 
titulació.

PIJ   centre d’informació i Assessorament 
per a Joves-ciAJ

C. Sant Oleguer, 6-8 - Barcelona 08001
Tel: 93 442 29 39  email: ciaj@bcn.cat
www.bcn.cat/ciaj
Titular: Ajuntament de Barcelona

Informació acadèmica i professional adreçada a joves. 

Consell Escolar Municipal de Districte
CED   consell escolar Municipal de Districte 

de ciUtAt VellA

Serveis Personals: C. Ramelleres, 17, 1r - Barcelona 08001
Tel: 93 291 49 81
Titular: Ajuntament de Barcelona 

Organisme de participació de la comunitat educativa.
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