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  010 Ajuntament de Barcelona

Establiment: 0,46 . Cost/minut: 0,06 . Tarifat per segons. IVA inclòs. Horari: les 24h del dia tots els dies de l'any

    012 Atenció ciutadana
Establiment: 0,33 . Cost/minut: 0,087 . Tarifat per segons. IVA inclòs. 
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Guia 2011-2012
Oferta educativa dels centres pú blics i privats amb 
ensenyaments concertats/subvencionats.

Presentació 2

Una escola per acollir  
i acompanyar els més petits 4

Aprendre en altres idiomes?  
Of course! 8

L’educació en un clic.  
La revolució tecnològica arriba  
a les aules de secundària 12

Com fer servir aquesta guia 16
Com obtenir plaça escolar 18

Ciutat Vella 34
L’Eixample 48
Sants-Montjuïc 69
Les Corts 88
Sarrià-Sant Gervasi 97
Gràcia 117
Horta-Guinardó 130
Nou Barris 150
Sant Andreu 172
Sant Martí 189
Santa Maria de Martorelles 214
(CMEV Castell de Sant Foix)

Directori de centres públics i privats concertats 215
Relació de centres privats no concertats (3-18 anys) 235



22
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Tinc el convenciment que l’educació és clau perquè 
Barcelona pugui assolir el futur que desitgem i con-
solidar-se com una ciutat d’oportunitats per a tots 
els que hi vivim, en igualtat de condicions. Un futur 
de prosperitat en el qual Barcelona ha de preservar 

el seu valor més preuat: la cohesió social. 

Aquesta guia recull la qualitat i la diversitat de l’ofer-
ta educativa de la nostra ciutat. Unes escoles que, jun-

tament amb les famílies, tenen encarregada la missió més 
important que podem concebre: educar els ciutadans del de-

mà. Amb l’ajuda de les associacions de pares i mares, els consells 
escolars i altres espais de participació, és clar. Perquè, com diu la dita africana: “Per 
educar un infant, ens cal tota la tribu”.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament posa les eines necessàries per ajudar els agents 
educatius en la seva tasca: amb els ajuts de menjador, els progra-
mes d’acollida matinal, els patis oberts al barri, la formació dels 
pares i mares.

I multipliquem l’aposta per l’escola bressol municipal amb la se-
va doble funció: educativa, atès que el primer cicle d’educació 
infantil té un caràcter plenament educatiu, i de resposta a les ne-
cessitats de les famílies, perquè ajuda a conciliar la vida familiar, 
laboral i personal. 

La progressiva posada en funcionament de noves es-
coles bressol municipals ofereix, en aquest sentit, 
més alternatives a les famílies amb infants. El Pla 
d’escoles bressol municipal 2007-11, dut a terme 
amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la 
col·laboració del Consorci d’Educació de Barce-
lona, ha aconseguit l’objectiu de doblar el nom-
bre de places per al curs 2011-12. Fruit d’aquest 
esforç, ara tenim 24 escoles bressol municipals 
noves, que hem inclòs en aquesta publicació. 

Escoles bressol de qualitat que s’integren en 
una xarxa d’escoles de primària i secundària que 
aposta per la millora, amb l’ensenyament de tres 
llengües i la introducció de les TIC a les aules. 

Estic segur que les escoles que trobareu en 
aquesta Guia compliran les vostres expectati-
ves per a l’educació dels vostres fills i filles.

Jordi Hereu i Boher 

Alcalde de Barcelona
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