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CENTRES públiCS:

Educació infantil 
(0-3 anys)

Educació infantil  
(3-6 anys) i primària

Educació  
secundària

Educació especial

Ensenyaments artístics 
i idiomes

Formació de persones 
adultes
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centres Públics

educació infantil (0-3 anys)

     escola bressol Municipal can canet

C. Canet, 6-8 - Barcelona 08017
Tel: 93 280 63 10  |  codi centre: 08070945 
email: a8070945@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 el PutGet

C. Marmellà, 13 - Barcelona 08023
Tel: 93 418 44 74  l  codi centre: 08069852
email: a8069852@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:

1

www.bcn.cat/escolesbressol

2

www.bcn.cat/escolesbressol

     escola bressol Municipal el tramvia blau

Pl. Alfonso Comín, 15 - Barcelona 08022
Tel: 93 254 63 58  l  codi centre: 08069839
email: a8069839@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 l’Oreneta

Pg. de Santa Eulàlia, 18 - Barcelona 08017
Tel: 93 280 46 83  l  codi centre: 08061828
email: eei-oreneta@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:

3

www.bcn.cat/escolesbressol

4

 www.bcn.cat/escolesbressol
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     escola bressol Municipal la PuPut

C. Reis Catòlics, 38 - Barcelona 08017
Horari: De 8 a 17 hores
Accesibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Ajuntament de Barcelona

Escola bressol de nova creació en el marc del conveni signat 
entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 
per tal d’incrementar l’oferta pública de places d’Educació 
infantil (0-3 anys). 
Per a més informació, trucar a l’Institut Municipal d’Educació 
de Barcelona, al telèfon 93 402 36 63

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

serveis:

educació infantil (3-6 anys) i Primària

       institut-escola cOsta i llObera

C. Capella de Can Caralleu, 3 - Barcelona 08017
Tel: 93 204 75 51  l  codi centre: 08071226
email: a8071226@xtec.cat
Horari: 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 3 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació 
primària. Educació secundària obligatòria. Batxillerat

serveis:

5

www.bcn.cat/escolesbressol

6

www.costaillobera.orgwww.costaillobera.org

        escola dOlOrs mOnserdà-santaPau

Av. Vallvidrera, 9 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 12 78  l  codi centre: 08001716
email: ceip-monserda-santapau@xtec.cat
Horari: Matí de 8.45 a 13 hores. Tarda de 15 a 16.45 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 els XiPrers

Camí del Salze, 13 - Barcelona 08017
Tel: 93 204 92 10  l  codi centre: 08042329
email: a8042329@xtec.cat
Horari: Matí de 9.30 a 12.30 hores. Tarda de 14.45  
a 16.45 hores
Titular: Generalitat de Catalunya

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

serveis:

7

www.xtec.cat/ceip-monserda-santapau

8

http://blocs.xtec.cat/elsxiprers
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       escola nabÍ

C. Reis Catòlics, 38 - Barcelona 08017
Tel: 93 406 84 08  l  codi centre: 08043851
email: a8043851@xtec.cat 
Horari: Matí de 9 a 13 hores. Tarda 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 Orlandai 

C. Domínguez i Miralles, 1 - Barcelona 08034
Tel: 93 203 09 35  l  codi centre: 08043863
email: ceiporlandai@xtec.cat 
Horari: Matí de 9 a 13 hores. Tarda 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:

9

www.xtec.cat/centres/a8043851

10

www.xtec.cat/ceiporlandai

        escola POeta fOiX

C. Balmes, 298 - Barcelona 08006
Tel: 93 201 81 52  l  codi centre: 08001731
email: ceippoetafoix@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 tàber
 

C. dels Esports, 9 - Barcelona 08017
Tel: 93 280 10 23  l  codi centre: 08043899
email: escola@taber.cat 
Horari: Matí de 9 a 13 hores. Tarda de 14.45 a 16.45 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/ceippoetafoix

12

www.taber.cat
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educació secundària

       institut-escola cOsta i llObera

C. Capella de Can Caralleu, 3 - Barcelona 08017
Tel: 93 204 75 51  l  codi centre: 08071226
email: a8071226@xtec.cat
Horari: L’horari pot canviar en funció dels nivells. Consulteu-
lo al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
A partir dels 3 anys. Educació infantil (Parvulari). Educació 
primària. Educació secundària obligatòria. Batxillerat

serveis:

        institut Gal·la PlacÍdia

Av. Príncep d’Astúries, 23-27 - Barcelona 08012
Tel: 93 217 00 42  l  codi centre: 08046591
email: a8046591@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:

13 

www.costaillobera.org

14 

www.xtec.cat/centres/a8046591

         institut JOseP serrat i bOnastre

C. Marquès de Santa Ana, 4 - Barcelona 08023
Tel: 93 217 41 42  l  codi centre: 08014188
email: ies-serratibonastre@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 12 anys. Educació secundària obligatòria. 
Batxillerat. 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 formatius (2009-2010):
•  Formació professional de grau mitjà 

– Instal·lacions elèctriques i automàtiques
•  Formació professional de grau superior 

–  Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció
 –  Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions 

topogràfiques
 – Instal·lacions electrotècniques

serveis:

         institut menÉndeZ y PelayO

Via Augusta, 140 - Barcelona 08006
Tel: 93 200 27 55  l  codi centre: 08013226
email: a8013226@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 (diürn i nocturn).

serveis:

15 

www.bcn.cat/serratibonastre

16 

www.xtec.cat/ies-menendez-pelayo
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        institut mOntserrat

C. Copèrnic, 84 - Barcelona 08006
Tel: 93 200 49 13  l  codi centre: 08013202
email: iesmontserrat@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:

educació esPecial

        col·legi d’educació especial 
municiPal vil·la JOana 

C. Major del Rectoret, 2-16 - Barcelona 08017
Tel: 93 252 56 02  l  codi centre: 08013354
email: a8013354@xtec.cat 
Horari: De 10 a 16 hores. De 9 a 10 i de 16 a 16.45 hores, 
servei de monitors que atén el desplaçament en tren dels 
infants i joves que no poden anar sols.
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
Educació especial. De 6 a 16 anys. Possibilitat de continuïtat 
fins als 18 anys. Programes adaptats d’educació primària i 
secundària en el vessant educatiu i terapèutic.

Atenció interna, organitzada en tres unitats:
 –  Discapacitats psíquics: s’atenen infants i joves amb 

problemàtiques deficitàries
 –  Transtorns generalitzats del desenvolupament, psicosi  

i autisme
 –  Patologies límit: transtorns de la personalitat, 

disharmonies evolutives, ...

17 

http://iesmontserrat.xtec.cat

18 

www.bcn.cat/vilajoana

Atenció externa, organitzada en dues unitats: 
 –  Atenció externa adreçada a les escoles bressol 

municipals
 –  Suport a l’alumnat amb transtorns greus del 

desenvolupament i de conducta

serveis:

ensenyaments artÍstics i idiOmes

        escola Oficial d’idiomes  
barcelOna iii - sant Gervasi

C. Copèrnic, 84 - Barcelona 08006
Tel: 93 241 16 33  l  codi centre: 08061725
email: info@eoisg.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 i anglès. Cursos monogràfics.
Proves de certificat intermedi i certificat avançat de les 
Escoles Oficials d’Idiomes.

2719 

www.eoisg.cat



 c
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       escola d’Art superior de Disseny llOtJa

C. Ciutat de Balaguer, 17 - Barcelona 08022
Tel: 93 418 17 20  l  codi centre: 08013329
email: ea-llotja@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels nivells. Consulteu-lo  
al centre
Titular: Generalitat de Catalunya

Oferta educativa:
Ensenyaments artístics: arts plàstiques i disseny de 
grau mitjà. Arts plàstiques i disseny de grau superior. 
Ensenyaments superiors de disseny.

Oferta de cicles formatius (curs 2009-2010):
•  Cicles de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny  

– Daurat i policromia artístics
– Talla artística en fusta 
– Forja artística 
– Fosa artística i galvanoplàstia 
– Art final de disseny gràfic 
– Autoedició

•  Cicles de grau superior d’arts plàstiques i disseny 
– Arts aplicades de l’escultura
– Modelisme i maquetisme
– Modelisme industrial
– Joieria artística
– Gravat i tècniques d’estampació
– Enquadernació artística
– Gràfica publicitària
– Il·lustració 
– Ceràmica artística 
– Estilisme d’indumentària 
– Arts aplicades al mur 
– Mosaics 
– Aparadorisme 
– Projectes i direcció d’obres de decoració 
– Esmalt artístic al foc sobre metalls 
– Estampacions i tintatges artístics

•   Ensenyaments superiors de disseny 
– Disseny gràfic 
– Disseny de productes 
– Disseny d’interiors 
– Disseny de moda

2720 

www.llotja.cat

       escola de Música municiPal can POnsic
 

Av. J. V. Foix, 59 - Barcelona 08034
Tel: 93 280 11 31  l  codi centre: 08060150
email: l-arcmusica@terra.es
Horari: Tardes de 15 a 21 hores
Titular: Ajuntament de Barcelona

Oferta educativa:
De 5 a 18 anys i adults. Ensenyaments artístics: música. 
Programes de música per a nadons i per als més petitons: 
“Ballmanetes” de 2 a 12 mesos, “Arri, arri, tatanet” de 12 a 
24 mesos, “Salta Miralta” de 2 a 3 anys.

fOrmació de PersOnes adultes

        Aula de Formació de persones Adultes   
rius i taulet

Av. Príncep d’Astúries, 23-27 (IES Gal·la Placídia) -  
Barcelona 08012
Tel: 93 237 13 09  I  codi centre: 08061919
email: a8061919@xtec.cat
Horari: 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 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: informàtica.

2721 

www.bcn.cat/emmcanponsic

22 



 c
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centres Privats

         asPasim

C. Mont d’Orsà, 24 - Barcelona 08017
Tel: 93 406 84 09  l  codi centre: 08011451
email: aspasim@cim.es 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Associació de famílies de persones amb discapacitat 
psíquica de la Institució Mullerat.

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació especial (concertat)
•  Equip de suport a l’educació inclusiva a centres ordinaris

serveis:

         auGusta

C. Rector Ubach, 60 - Barcelona 08021
Tel: 93 209 27 35  l  codi centre: 08057084
email: augusta@escola-augusta.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Escola Augusta, SCCL

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

serveis:

23

www.aspasim.es

24

www.escola-augusta.com

         auXÍlia

C. Anglí, 50 - Barcelona 08017
Tel: 93 204 22 69  l  codi centre: 08014051
email: escola@fundacioauxilia.org   
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Fundació Auxília Barcelona

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

serveis:

         betània-PatmOs

Av. Mare de Déu de Lorda, 2 - Barcelona 08034
Tel: 93 252 19 00  l  codi centre: 08004511
email: info@betania-patmos.org  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Fundació Privada Betània-Patmos

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

serveis:

25

www.fundacioauxilia.org

26

www.betania-patmos.org
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         bienaventurada virGen marÍa

C. Copèrnic, 55 - Barcelona 08006
Tel: 93 201 85 55  l  codi centre: 08004018
email: centre@maryward.infonegocio.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Congregación de Jesús

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

serveis:

         caniGó

C. Císter, 23 - Barcelona 08022
Tel: 93 211 02 17  l  codi centre: 08003993
email: a8003993@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Fomento de Centros de Enseñanza, SA

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

serveis:

27

www.marywardbarcelona.net

28

www.fomento.edu/canigo

         carles riba

C. Pomaret, 11 - Barcelona 08017
Tel: 93 206 30 13  l  codi centre: 08063497
email: carlesriba@parvularicarlesriba.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Parvulari Carles Riba, SL

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

serveis:

         casa saGrada famÍlia

C. Sagrada Família, 15 - Barcelona 08017
Tel: 93 204 78 03  l  codi centre: 08054526
email: csfbcn@hotmail.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Casa Sagrada Família i Sant Ignasi de Loiola

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

serveis:

29

www.parvularicarlesriba.com

30

www.xtec.cat/centres/a8054526
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         centre educatiu PrOJecte

Av. Tibidabo, 16 - Barcelona 08022
Tel: 93 417 03 21  l  codi centre: 08037139
email: projecte@escolaprojecte.org 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Fundació Privada Fundació Projecte

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

serveis:

         cOmPaÑÍa de santa teresa de Jesús

C. Ganduxer, 85 - Barcelona 08022
Tel: 93 212 33 54  l  codi centre: 08004201
email: a8004201@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Companyia de Santa Teresa de Jesús

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

serveis:

31

 www.escolaprojecte.org

32

www.teresianasganduxer.com

         cOraZón de Jesús

C. Immaculada, 19 - Barcelona 08017
Tel: 93 417 07 29  l  codi centre: 08048423
email: corazondejesus@rogacionistas.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Hijas del Divino Celo Rogacionistas

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

serveis:

         decrOly

C. Jesús i Maria, 4 - Barcelona 08022
Tel: 93 417 52 71  l  codi centre: 08004316
email: escola@decroly.org  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Fundació Privada Escola Decroly

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

serveis:

33

www.hijasdivinocelo.com

34

www.decroly.org
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         els arcs

C. Copèrnic, 34 - Barcelona 08021
Tel: 93 201 45 98  l  codi centre: 08036251
email: escola@elsarcs.cat  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Associació Els Arcs

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

serveis:

         escOla Pia balmes

C. Balmes, 208 - Barcelona 08006
Tel: 93 217 86 12  l  codi centre: 08011941
email: a8011941@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Escola Pia de Catalunya

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

serveis:

35

 www.elsarcs.cat

36

http://balmes.escolapia.cat

         escOla Pia de sarrià-calassanÇ

C. Immaculada, 25-35 - Barcelona 08017
Tel: 93 212 09 08  l  codi centre: 08004286
email: infoeps@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 

–  Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural
•  Formació professional de grau superior 

– Animació d’activitats físiques i esportives

serveis:

         escOla PrOfessiOnal salesiana

Pg. Sant Joan Bosco, 42 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 11 00  l  codi centre: 08014279
email: salesians.sarria@salesians.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Salesians

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

– Gestió administrativa (concertat)
– Preimpressió en arts gràfiques (concertat)
– Impressió en arts gràfiques (concertat)
– Electromecànica de vehicles (concertat)
– Instal·lacions elèctriques i automàtiques (concertat)
– Equips electrònics de consum (concertat)
– Fabricació industrial de fusteria i moble (concertat)
–  Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble 

(concertat)
 – Mecanització (concertat)
 – Sistemes microinformàtics i xarxes (concertat)

37

www.epsarria.es

38

www.salesianssarria.com
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•  Formació professional de grau superior 
– Administració i finances (concertat) 
– Disseny i producció editorial (concertat)
– Sistemes de regulació i control automàtics (concertat)
– Desenvolupament de productes electrònics (concertat)
– Sistemes de Telecomunicació i informàtics (concertat)
– Desenvolupament de projectes mecànics (concertat)
– Producció per mecanització (concertat)
– Administració de sistemes informàtics (concertat) 
–  Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (concertat)

•  Programes de qualificació professional inicial
•  Altres 

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

         fàsia-sarrià

C. Iradier, 28 - Barcelona 08017
Tel: 93 418 24 82  l  codi centre: 08039963
email: a8039963@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Centre d’Educació Especial Fàsia, S.L.

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació especial (concertat)
•  Programes adaptats d’educació infantil, primària  

i secundària i assessorament psicopedagògic

serveis:

         frederic mistral-tÈcnic eulàlia

C. Lluís Muntadas, 3-5-7 - Barcelona 08035
Tel: 93 211 89 54  l  codi centre: 08012027
email: fundacio@fcollserola.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Fundació Privada Collserola

39

www.escolesfasia.es

40

www.fundaciocollserola.cat

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació infantil (Parvulari) (concertat)
•  Educació primària (concertat)
•  Educació secundària obligatòria (concertat)
•  Batxillerat
•  Batxillerat modalitat d’arts

serveis:

         Guimbarda

C. Lluçanès, 48 - Barcelona 08022
Tel: 93 212 22 54  l  codi centre: 08052591
email: escola@guimbarda.com 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Societat Cooperativa Industrial Escola Guimbarda

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

serveis:

         Guru

C. Bisbe Català, 38 - Barcelona 08034
Tel: 93 203 78 82  l  codi centre: 08014140
email: gerencia@institucio-guru.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Institució Neuro-Psico-Pedagògica Guru

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

serveis:

41

www.guimbarda.com

42

www.xtec.cat/centres/a8014140
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         infant Jesús

C. Avenir, 19 - Barcelona 08006
Tel: 93 362 20 58  l  codi centre: 08004626
email: info@infantjesus.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Religioses de l’Infant Jesús

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

serveis:

         Jesús i maria

Pg. Sant Gervasi, 15 - Barcelona 08022
Tel: 93 417 12 00  l  codi centre: 08004742
email: a8004742@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Jesús Maria

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

serveis:

43

www.escolainfantjesus.cat

44

www.jmsanger.com

         JOHn talabOt

C. Escoles Pies, 136 - Barcelona 08017
Tel: 93 212 34 99  l  codi centre: 08032099
email: info@johntalabot.com 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: John Talabot, SL

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

serveis:

         l’alba

C. Iradier, 15 - Barcelona 08017
Tel: 93 418 36 76  l  codi centre: 08035532
email: a8035532@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Associació L’Alba

Oferta educativa (curs 2009-2010):
•  Educació especial (concertat) Conveni amb el Servei Català 

de la Salut. Unitat médico educativa
•  Programes adaptats a alumnat amb trastorns generalitzats 

del desenvolupament, psicosi i autisme

serveis:

45

www.johntalabot.com

46

www.xtec.cat/esc-alba-centre-terapeutic-bcn
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         l’HOritZó

Pg. Bonanova, 7 - Barcelona 08022
Tel: 93 417 76 58  l  codi centre: 08039987
email: info@escola-horitzo.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Escola l’Horitzó, Fundació Privada per a la 
Investigació i Promoció Escolar

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

serveis:

         la salle bOnanOva

Pg. Bonanova, 8 - Barcelona 08022
Tel: 93 254 09 50  l  codi centre: 08003907
email: sallebonanova@bonanova.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)
•  Batxillerat

serveis:

47

www.escola-horitzo.cat

48

http://bonanova.lasalle.cat

         lleó Xiii

C. Lleó XIII, 16-18-20 - Barcelona 08022
Tel: 93 417 50 02  l  codi centre: 08005412
email: info@lleoxiii.com 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Docen, SA

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

serveis:

         lys

C. Puig-reig, 9 - Barcelona 08006
Tel: 93 417 50 79  l  codi centre: 08004641
email: a8004641@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Escola Lys, SCCL

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

serveis:

49

www.lleoxiii.com

50

www.escolalys.org
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         madres cOncePciOnistas de   
la enseÑanZa

C. Torre, 19 - Barcelona 08006
Tel: 93 218 79 71  l  codi centre: 08004900
email: mmccbcn@concepcionistas.es
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Concepcionistas Misioneras de la Enseñanza

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

serveis:

         mare de dÉu del rOser les Planes

Av. Rectoret, 22 - Barcelona 08017
Tel: 93 406 94 17  l  codi centre: 08014449
email: a8014449@xtec.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Fundació d’escoles parroquials

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

serveis:

51

www.barcelona.concepcionistas.es

52

         mOntserrat

Av. Vallvidrera, 68 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 88 00  l  codi centre: 08004912
email: secretaria@cmontserrat.org
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Missioneres Sagrada Família de Natzaret

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

serveis:

         nadÍs

C. Canàries, 1 - Barcelona 08017
Tel: 93 417 36 79  l  codi centre: 08044739
email: nadis@Telefonica.net
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Nadís, SCCL

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

serveis:

53

www.cmontserrat.org

54
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         nausica

C. Muntaner, 309 - Barcelona 08021
Tel: 93 200 43 40  l  codi centre: 08004471
email: a8004471@xtec.cat  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Fundació Nausica de Maria Batlle

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

serveis:

         nOstra senyOra de lurdes

Via Augusta, 73 - Barcelona 08006
Tel: 93 237 74 75  l  codi centre: 08004328
email: a8004328@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Religioses Filipenses

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

serveis:

55

www.escolanausica.org

56

www.escolalourdes.org

         Padre damiÁn saGradOs cOraZOnes

Av. Vallvidrera, 10 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 12 74  l  codi centre: 08040199
email: a8040199@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Josep Menargues Riaza

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

serveis:

         Pedralbes

C. Can Móra, 7 - Barcelona 08034
Tel: 93 203 77 30  l  codi centre: 08011291
email: cpedralbes@Telefonica.es
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo al 
centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Associació Centre Pedralbes

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

serveis:

57

www.padredamiansscc.org

58
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         Peter Pan

C. Immaculada, 4 - Barcelona 08017
Tel: 93 418 01 95  l  codi centre: 08004869
email: escola@escolapeterpan.org  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Estudis Anglí, SCCL

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

serveis:

         reial mOnestir de santa isabel

C. Vergós, 44-52 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 27 88  l  codi centre: 08004705
email: a8004705@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Congregación Legionarios de Cristo

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

serveis:

59

www.peterpan.cat

60

www.rmsantaisabel.com

         saGradO cOraZón

C. Eduardo Conde, 17 - Barcelona 08034
Tel: 93 203 87 54  l  codi centre: 08004122
email: director.b@corazonistas.com  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Germans del Sagrat Cor

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

serveis:

         saGrat cOr-sarrià

C. Sagrat Cor, 25 - Barcelona 08034
Tel: 93 203 02 00  l  codi centre: 08004717
email: info@sagratcorsarria.com 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Fundación del Sagrado Corazón de Sarriá

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 (concertat) 
– Atenció sociosanitària (concertat)

•  Formació professional de grau superior 
– Educació infantil (concertat) 
– Integració social (concertat) 
– Administració i finances

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

grau superior 

serveis:
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www.corazonistas.com

62

www.sagratcorsarria.com
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         sant Gervasi

C. Escoles Pies, 119 - Barcelona 08017
Tel: 93 212 64 12  l  codi centre: 08036706
email: stgervasi@hotmail.com  
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Fundació per l’Educació i Salut Mental

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

serveis:

         sant GreGOri

C. Carles Riba, 11-15 - Barcelona 08035
Tel: 93 212 31 08  l  codi centre: 08004195
email: sgregori@santgregori.org 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Fundació Sant Gregori

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

serveis:

63

www.xtec.cat/centres/a8036706

64

www.santgregori.org

         sant iGnasi

C. Carrasco i Formiguera, 32 - Barcelona 08017
Tel: 93 602 30 00  l  codi centre: 08004067
email: bustia@stignasi.fje.edu 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Companyia de Jesús

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

– Cuina i gastronomia (concertat) 
– Serveis en restauració (concertat)

•  Formació professional de grau superior 
– Animació d’activitats físiques i esportives (concertat) 
– Gestió comercial i màrqueting (concertat) 
– Informació i comercialització turístiques (concertat) 
– Restauració (concertat) 
– Realització d’audiovisuals i espectacles (concertat) 
– Imatge (concertat) 
– Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles (concertat) 
– Integració social (concertat)

serveis:

         sant iGnasi-anGlÍ

C. Anglí, 61-63 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 89 25  l  codi centre: 08003828
email: info@parvsantignasi.com
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Eloisa Martos Amigó

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

serveis:

65

www.stignasi.fje.edu

66

www.xtec.cat/centres/a8003828
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         sant marc de sarrià

C. Carrasco i Formiguera, 12 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 88 09  l  codi centre: 08004031
email: a8004031@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Col·legi Sant Marc de Sarrià, SA

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

serveis:

         santa dOrOtea

Pg. Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona 08017
Tel: 93 203 28 92  l  codi centre: 08004778
email: a8004778@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Filles de Maria Auxiliadora

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

serveis:

67

www.santmarc.com

68

www.salesianessantadorotea.com

         santa eulàlia

C. Plantada, 1-5 - Barcelona 08017
Tel: 93 417 39 64  l  codi centre: 08050879
email: escolabressol@fmraventos.org
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Fundació Maria Raventós

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

serveis:

         sil

Av. Tibidabo, 26-28 - Barcelona 08022
Tel: 93 212 67 54  l  codi centre: 08004080
email: a8004080@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Titular: Esen, SL

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

serveis:

69

www.fmraventos.org

70

www.colegiosil.es
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         stel·la

C. Esperança, 13 - Barcelona 08017
Tel: 93 417 34 85  l  codi centre: 08004183
email: a8004183@xtec.cat 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Montvikel, SA

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

serveis:

         súniOn

Av. de la República Argentina, 85-89 - Barcelona 08023
Tel: 93 405 12 24  l  codi centre: 08013603
email: escola@sunion.cat
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Cercle, SA

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

serveis:

71

www.stel-la.com

72

www.sunion.cat

         taiGa

Av. Vallvidrera, 71 - Barcelona 08017
Tel: 93 280 06 08  l  codi centre: 08041076
email: taiga@escolataiga.com 
L’horari pot variar en funció dels ensenyaments. Consulteu-lo 
al centre
Accessibilitat per a les persones amb discapacitat
Titular: Icaria Iniciatives Socials, SAL

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

serveis:

73

www.escolataiga.com



 c
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Serveis d’Informació i Suport 
SE   servei educatiu de sArrià-sAnt gerVAsi

C. Bertran, 41 - Barcelona 08023
Tel: 93 212 27 55  email: se-sarria-santgervasi@xtec.cat

CRP    centre de recursos pedagògics sArrià-sAnt 
gerVAsi

C. Bertran, 41 - Barcelona 08023
Tel: 93 280 19 76  email: crp-sarria-santgervasi@xtec.cat
www.xtec.cat/crp-sarria-santgervasi
Titular: Ajuntament de Barcelona-Generalitat de Catalunya

EAP   equip d’Assessorament i Orientació psicopeda-
gògica (eAp) b-41 sArrià-sAnt gerVAsi

C. Bertran, 41 - Barcelona 08023
Tel: 93 212 27 55  email: a8900405@xtec.cat
Titular: Generalitat de Catalunya

PJ    pla Jove Formació Ocupació del Districte 
de sArrià-sAnt gerVAsi

Can Jaumandreu - Barcelona Activa
C. Perú, 52 - Barcelona 08018
Tel: 93 320 95 64  
email: josepramon.domingo@barcelonactiva.cat, 
jdomin13@xtec.cat.cat
Titular: Consorci d’Educació de Barcelona

Servei ubicat al districte municipal de Sant Martí. 

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   punt d’informació Juvenil 
sArrià-sAnt gerVAsi

Centre Cívic Casa Sagnier (Jardins de Brusi) 
C. Brusi, 61 - Barcelona 08006
Tel: 93 414 01 95  email: informaciojoves@casasagnier.net
www.bcn.cat/casasagnier
Titular: Ajuntament de Barcelona

Informació acadèmica i professional adreçada a joves. 

Consell Escolar Municipal de Districte
 
CED   consell escolar Municipal de Districte de 

sArrià-sAnt gerVAsi

Pl. Consell de la Vila, 7 - Barcelona 08034
Tel: 93 291 65 17
Titular: Ajuntament de Barcelona

Organisme de participació de la comunitat educativa. 
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