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informació
Edició: febrer de 2018
Consell Comarcal del Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 100 400
Fax. 938 100 055
C/e: serveispersonals@ccgarraf.cat
La guia ha estat elaborada amb la informació tramesa des dels centres educatius i els ajuntaments.
Es pot consultar al web: www.ccgarraf.cat/àmbits/ensenyament.htm
Aquesta oferta podrà ser modificada pel Departament d’Ensenyament de Catalunya, en funció de la planificació i
les necessitats reals d’escolarització.
www.gencat.cat/ensenyament
Per als títols d’aquesta guia hem utilitzat la tipografia ANNA:
L'Anna Vives és una noia amb la síndrome de Down que ha creat la seva pròpia tipografia de lletra. L’objectiu
d’aquesta iniciativa de l’Anna, que també vol representar a tot un col·lectiu, és aconseguir difondre i potenciar els
valors associats de la lletra: la igualtat social i la importància del treball en equip sumant capacitats.
www.annavives.net
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5.1 Llar d'Infants Municipal El Cercolet
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Samuel Barrachina, 3 08870 Sitges

Telèfon

Tel.: 938 111 064

E-mail

elcercolet@hotmail.com / a8058854@xtec.cat

Horari

De 9 a 12 h i de 15h a 17h
Entrades al centre: de 9.00 a 9.20 h i de 15 a 15.30 h
Sortides del centre: 11.55, 13, 15 a 15.30 h i de 16.30 a 17 h

Codi centre: 08058854
Tipus d’ensenyament:
1r cicle d’educació Infantil (0-3).
Línies:
1 classe de 0-1 anys (lactants).
3 classes de 1-2 anys (caminants).
2 classes de 2-3 anys (maternals).
*Cada curs escolar les línies poden variar segons la demanda en el període de preinscripció.
Altres serveis
Menjador escolar: amb cuina pròpia. Menús adaptats segons edat infants.
Dinar 12h, berenar 15.45h.
Acollida de mati: de 8h a 9h
*Els serveis d’acollida i permanència s’ofereixen sempre i quan hi hagi un mínim de 10 famílies que els sol·licitin.
Projecte educatiu
La Llar d’Infants Municipal El Cercolet és una escola centrada en el/la nen/a, una escola de tots (famílies, personal,
nens/es), una escola en progrés, i una escola arrelada a la realitat del poble.
Els objectius principals són: oferir als nens/es afecte, estimació, confiança, suport i un entorn adequat perquè
desenvolupin els diferents aspectes de la seva personalitat, en aquesta etapa tant important de la seva vida.
Un lloc per experimentar i cercar respostes a la curiositat, un espai per descobrir, explorar i observar tot
potenciant l'interés per l’entorn.
Tot esperant la plena participació, col·laboració i confiança de les famílies.
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5.2 Llar d'Infants Municipal La Moixiganga
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Devesa, s/n 08870- Sitges

Telèfon

Tel.: 93 811 41 73

Fax

Fax: 93 894 20 30

E-mail

a8068291@xtec.cat

Horari

De 9 a 12:00h i de 15 a 17h
Entrades al centre: de 9h a 9.30h i de 15 a 15.30h.
Sortides del centre: 11.55h, 13h, 15h a 15.30h i de 16.30 a 17h.
Servei de menjador de 12 a 13h
Migdiada de 13 a 15h

lamoixiganga@hotmail.com

Codi centre: 08068291
Tipus d’ensenyament:
1r cicle d’educació infantil (0-3).
Línies:
1 classe de 0-1 anys (lactants).
3 classes de 1-2 anys (caminants).
2 classes de 2-3 anys (maternals).
*Cada curs escolar les línies poden variar en funció de la demanda en el període de preinscripció.
Altres serveis:
Acollida de 8 a 9h
Menjador escolar: amb cuina pròpia on s’elaboren diàriament els nostres menús.
Dinar 12h, berenar 15.45h.
Els serveis d'acollida s’ofereixen si hi ha un mínim de 10 famílies que els sol·licitin.
Projecte educatiu:
La llar d'Infants Municipal La Moixiganga és un centre adreçat als nens i nenes de 0-3 anys. El nostre objectiu
principal és afavorir el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres infants amb
col·laboració amb les seves famílies, tot proporcionant-los un clima i entorn de confiança. La nostra acció
educativa va encaminada al descobriment progressiu i el creixement personal dels infants, la formació d’una
imatge positiva i equilibrada, el descobriment de l’entorn, les possibilitats del seu propi cos, els moviments i els
hàbits de control corporal, perquè actuï cada vegada d’una manera més autònoma.
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5.3 Escola Miquel Utrillo
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

Camí de Santa Fita, s/n 08870 Sitges

Telèfon

Tel: 938 943 546

Fax

Fax: 938 110 151

E-mail

escolamiquelutrillo@escolamiquelutrillo.cat

Web

escolamiquelutrillo.cat

Horari

de 9 a 12.30 h. i de 15.00 a 16:30h.

Codi del centre: 08029088
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
2 línies.
Aules específiques:
Escola adaptada al s. XXI
Diferents tipus d’aules segons agrupaments
Aules cooperatives de 5è i 6è
Cuina pròpia
Ludoteca i acollida matinal
Pissarres digitals a totes les aules
Tablets 1x1 a partir de 4rt
Banc de tablets i ipads a la resta de cursos
Impressora 3D
Estudi de ràdio
Instal·lacions esportives: pistes esportives i gimnàs.
Idiomes:
Castellà: a partir de 1r de Primària.
Anglès: s’introdueix a partir de P4. Mitjos grups a cicle superior.
Activitats extraescolars:
Robòtica, teatre, esports, psicomotricitat, speak english...
Altres serveis:
Servei d'acollida matinal: de 7:45h a 9h i de 16.30h a 19 h
Menjador escolar.
Transport escolar: gestionat pel Consell Comarcal.
Servei d'acollida (ludoteca), a càrrec de l'AMPA.
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Projecte educatiu:
Som una Escola que pretén, formar persones que siguin creatives, que sàpiguen treballar en equip,
prendre decisions, potenciar molt l’actitud davant la dificultat i desenvolupar la capacitat d’adaptació.
Volem desenvolupar la part més humana de cada alumne.
• Una escola que cerca una formació acadèmica de qualitat i un desenvolupament integral de les persones.
• Escola formadora de ciutadans crítics i emprenedors.
• Escola compromesa amb la sostenibilitat integral i la cura del medi ambient.
• Escola immersa en les noves tecnologies i pionera en l’ús de la tecnologia digital aplicada a l’educació.
S’utilitzen tauletes digitals a cicle superior.
• Escola sensibilitzada en l’aprenentatge i l’ús de les llengües.
• Escola que afavoreix el creixement personal mitjançant els valors actuals com són el civisme, l’esforç, la
tolerància i democràcia.
• Entenem l’aprenentatge com una forma integrada a tots els nostres coneixements, capacitats, actituds i
valors per tal d’enfrontar-se amb garanties d’èxit a taxes en un context determinat.
• Participa en el projecte d’emprenedoria de la Diputació de Barcelona.
• Disposem un estudi de ràdio des de on impulsem el llenguatge oral i escrit i emetem els nostres
programes a ràdio Maricel.
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5.4 Escola Maria Ossó
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Ramón Dalmases, 2-10 08870 Sitges

Telèfon

Tel.: 938 940 713

Fax

Fax: 938 111 990

E-mail

a8053583@xtec.cat

Web

http://www.mariaosso.cat

Horari

de 9 a 12:30 h. i de 15 a 16:30 h.

Codi del centre: 08053583
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil i Primària.
Línies:
2 línies.
Aules especifiques:
El nostre centre compta amb: aula d'acollida, d’anglès, de música, de laboratori, de plàstica, polivalent i Ambients
a Infantil.
Totes les aules de Primària estan dotades de pissarres digitals.
Disposem de menjador i cuina pròpia.
Dos patis de terra amb arbres i estructures de fusta per jugar. Un hort a Infantil i dos a Primària.
Instal·lacions esportives: gimnàs i pista poliesportiva.
Idiomes:
Català, Castellà i Anglès des de P4 a 6è (Pla experimental de llengües estrangeres: diferents blocs de continguts en
matemàtiques i coneixement del medi natural a Primària: CLIL).
Activitats extraescolars:
De dilluns a divendres, al migdia i a la tarda gestionades per l'AMPA
Altres serveis :
Menjador escolar, de 12:30 a 15 h.
Transport escolar no obligatori: gestionat Consell Comarcal.
Servei d’assessorament (EAP-CRP-LIC. CREDA-CDIAP).
Servei d'acollida matinal: de 8 a 9 h.
Aula d’acollida.
Auxiliar administrativa.
Material socialitzat i Programa de reutilització de llibres de text a Cicle Mitjà i Cicle Superior.
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Projecte educatiu:
La diversitat de cultures és el punt de partida per a treballar la convivència en el respecte de les ideologies
democràtiques, l’autonomia personal i el respecte al medi ambient.
El nostre projecte educatiu es basa en uns principis que afavoreixen el desenvolupament:
• D’infants capaços d’utilitzar una tercera llengua amb fluïdesa.
• D’infants que prenguin consciència de les seves múltiples intel·ligències per a créixer integralment.
• D’infants competents en un entorn tecnològic.
• D’infants respectuosos amb ells mateixos i els altres.
• D’infants amb un sentit crític a partir de la integració dels valors universals.
• D’infants amb autonomia i capacitat de decisió.
Tot plegat ho treballem a través de diferents metodologies com ara el Pla de llengües estrangeres, les
intel·ligències múltiples, ambients d’aprenentatge, projectes interdisciplinaris, projectes d’emprenedoria
empresarial i noves tecnologies.
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5.5 Escola Esteve Barrachina
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Rafel Llopart, s/n 08870 Sitges

Telèfon

Tel: 938 948 142

Fax

Fax: 938 112 007

E-mail

a8034667@xtec.cat

Web

http://escolaestevebarrachina.cat

Horari

Horari escolar: de 9 a 12.30 h. i de 15 a 16.30 h.
Horari secretaria: de 8:30 a 10h i de 12.30 a 13.30h

Codi de centre: 08034667
Línies:
Dues línies des de P3 a 6è de Primària
Aules específiques:
Com a escola inclusiva que som, el nostre centre escolaritza nens i nens amb necessitats educatives específiques,
facilitant així llur participació en un entorn ordinari, integrats a l’ aula amb la resta de companys/es, aprenent dels
seus iguals, però seguint un programa adaptat a cadascuna de les seves necessitats.
En aquest sentit, actualment disposem de dues USEEs (Unitat de Suport a l’Educació Especial) per a aquest
l’alumnat, atès per personal especialitzat.
També disposem:
2 aules d’ Educació Especial, aula de música, aules d’anglès, aula d’informàtica, de psicomotricitat, de plàstica,
biblioteca, sala d’actes, menjador i cuina . Instal·lacions esportives: gimnàs, pistes esportives i pati d’infantil.
Llengües:
L’aprenentatge de les àrees es fa en català , les classes s’imparteixen en aquesta llengua. A partir de 1r de Primària
es treballa sistemàticament el castellà i s’inicia l' aprenentatge de la primera llengua estrangera: l’anglès. A partir
del Cicle Mitjà i sobretot per potenciar l’ús oral d’aquest idioma, una de les 3 hores setmanals es desdobla el grup.
Així mateix s’imparteix la plàstica al cicle superior en aquesta llengua.
Especialitats:
Anglès, música, educació especial ( s’imparteixen sessions de musicoteràpia) i educació física (amb activitats
aquàtiques: natació als cicles inicial i mitjà i vela al C. Superior).
Activitats extraescolars:
Organitzades per l'AMPA: Tallers de pintura, anglès, robòtica..
Organitzades per la SEA (Secció Esportiva de l'AMPA): Batuka, Hip-Hop, Escacs, Ioga, “Futbito”
(Competicions a la Lliga esportiva)
Altres serveis:
Menjador escolar (Cuina pròpia), Acollida matinal de 8 a 9 h. EMPRESA TÀNDEM
Servei de l'EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic del Garraf).
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i Handbol

Activitats complementàries:
A cada nivell s’organitzen activitats i sortides complementàries de les diverses àrees i a final de cicle es fan
colònies. Participació en activitats festives i tradicionals.
Projecte educatiu:
El nostre projecte Educatiu de centre es basa principalment en els següents aspectes:
• Inclusió d’alumnat amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials específiques, adaptant els
aprenentatges a llurs necessitats. Com escola Inclusiva entenem l’atenció a les necessitats educatives
d’aquest alumnat des d’una perspectiva global de centre facilitant la seva participació en l’entorn
ordinari.
• Enfocament competencial de les llengües. Creiem en la importància de la competència comunicativa
lingüística com a eix vertebrador de tots els aprenentatges . Les habilitats lectores són fonamentals per a
l’èxit escolar. Ser competent en comprensió lectora, és un requisit indispensable per participar en la
societat actual. Cal saber llegir per aprendre i seguir aprenent. Un alumne que té un bon hàbit lector
millora els seus resultats escolars, millora l’expressió escrita, i augmenta el seu nivell de coneixements
generals.
En aquest sentit:
Dediquem diàriament la primera mitja hora del dia per propiciar el gust per la lectura i desenvolupem estratègies
de comprensió lectora.
Dinamitzem la biblioteca escolar amb conta-contes en família, Bibliopati,...
Participem en el projecte cooperatiu “Llegim en Parella” de la Universitat Autònoma de Barcelona
Fem acompanyament lector mitjançant el Programa “Lecxit” de la Fundació Bofill.
Formem part del Projecte d’innovació del Departament d’Ensenyament “Impuls a la Lectura”
• Aprenentatge significatiu. Conscients que, l’aprenentatge es produeix quan aquest és significatiu, quan
l’alumne és capaç per si mateix d’assolir coneixements mitjançant el propi descobriment, l’escola ha
iniciat el treball per AMBIENTS a Infantil amb l’objectiu d’anar introduint progressivament aquest nou
enfocament pedagògic a la primària.
• Desenvolupament competencial d’ aprendre a aprendre. Conscients que, l’aprenentatge es produeix quan
aquest és significatiu, quan l’alumne és capaç per si mateix d’assolir coneixements mitjançant el propi
descobriment, essent ell el protagonista del seu aprenentatge, l’escola ha iniciat el treball per ambients,
amb l’objectiu que el nostre alumnat adquireixi la competència d’aprendre a aprendre.
• Educació en valors. Foment d’habilitats socials i interpersonals, hàbits saludables i consciència solidària
amb el medi i l’entorn
El diàleg és el mecanisme més potent de prevenció o de reconciliació de conflictes de convivència. És l’eina
imprescindible per adoptar decisions, fer crítiques constructives, empatitzar amb l’altre, respectar opinions
diferents. A través del diàleg es desenvolupa el llenguatge, s’estructura el pensament i es reforça la seguretat i
l’autoestima.
• Implicació i participació de la família i de la comunitat del nostre entorn més proper, en l’educació dels
infants.
La família és el primer referent educatiu i responsable de l’educació dels seus fills, És necessari per tant dur a
terme un treball conjunt escola- família que permeti una acció coherent i coordinada.
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5.6 Escola Agnès de Sitges
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

Josep Irla, s/n 08870 Sitges (la nostra ubicació és provisional però ja sabem
que abans del 2019 tindrem el nou edifici construït a la zona del Quint Mar)

Telèfon

Tel.: 938 114 654

E-mail

a8062833@xtec.cat

Web

http://www.agora.xtec.cat/ceip-agnesdesitges/

Horari

de 9 a 12.30 h. i de 15 a 16.30 h.

Codi del centre: 08062833
Tipus d’ensenyament:
2n. cicle d'Educació Infantil i Primària.
Línies:
1 línia
Espais específics:
Aula de psicomotricitat i d’educació física, aula de música, aula d’anglès, aula d’educació artística, aula TAC, aula
de joc simbòlic, biblioteca, aula de ciències, hort, pista de futbol, sorral al pati d’infantil, zona de joc amb arbres i
amb casetes de fusta, menjador.
Idiomes:
La nostra escola és des de la seva creació plurilingüe, ja que acull nens i nenes de diferents nacionalitats i per tant
comptem amb una gran riquesa lingüística.
Castellà a partir de 1r de Primària.
Anglès: fem la introducció de la llengua anglesa a P3.
Activitats extraescolars:
L'AMPA de l’escola organitza activitats extraescolars d’oferta trimestral. Aquestes activitats es realitzen de dilluns a
divendres al migdia i a la tarda.
Algunes de les activitats que es realitzen són: anglès, taekwondo, dansa creativa, robòtica...
Altres serveis:
• Menjador escolar de 12:30h a 15h.
• Transport escolar no obligatori, gestionat pel Consell Comarcal del Garraf.
• Servei d'acollida matinal: de 8h a 9h.
• Servei d’assessorament (EAP-CRP-LIC,CREDA-CDIAP).
• Auxiliar administrativa.
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Projecte educatiu:
Actualment vivim en una societat on els valors, els sentiments, les emocions s’han deixat d’un costat i no se’ls hi
dona la importància que realment tenen pel desenvolupament d’un nen.
ESFORÇ, RESPECTE, RESPONSABILITAT, AUTONOMIA, entre d’altres, és el que volem que els i les nostres alumnes
interioritzin i aprenguin perquè en un futur siguin persones que puguin aportar el més positiu d’ells i elles i millorar
el món en el que vivim.
SOM UNA ESCOLA:
• Petita, acollidora, familiar on tots els mestres coneixen a cada nen i nena que assisteix al nostre centre,
així com també a la seva família.
• Oberta a tothom on la participació. la implicació i la col·laboració de les famílies és important per tirar
endavant el projecte d’escola.
• Que creu i educa integralment desenvolupant i perfeccionant els diferent àmbits d’un nen/a i on
l’educació emocional és fonamental pel seu desenvolupament com a persona.
• Escola que és capaç de donar resposta a les diferents característiques personals de cada alumne/a,
adequant els aprenentatges a les seves capacitats, mitjançant un tracte personalitzat.
• Escola que fomenta el treball cooperatiu i de grup.
• Escola on volem que l'infant senti seva i que el faci sentir bé interiorment, un lloc on hi ha moments per
l’estudi però també hi ha de lúdics.
• Arrelada al seu medi, on la llengua catalana és la vehicular i on ens assegurem que els alumnes tinguin
una bona competència en altres llengües quan finalitzin l’etapa de Primària així com també que estiguin
ben preparats per incorporar-se a la Secundària.
• Capaç d'actualitzar-se i que proporciona a l’alumnat les eines necessàries per desenvolupar-se en les
societats de la informació i del coneixement, afavorint el contacte dels infants amb les noves tecnologies.
En definitiva com Nelson Mandela va dir "L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el
món”
Com treballem:
Per portar a terme el que hem explicat anteriorment fent diferents activitats i diferents estratègies
metodològiques:
• PROJECTE: cada nivell treballa un projecte durant tot el curs.
• TALLERS: realitzem tallers on els alumnes del mateix cicle hi participen així com també tallers on
barregem tots els alumnes des de P3 fins a 6è.
• AMBIENTS DE TREBALL: especialment els alumnes d'Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària.
• PRATOGONISTA DE LA SETMANA: des de P3 fins a 6è durant una setmana al llarg del curs el nen/la nena
és el protagonista del seu grup i un dia presenta un tema, el que més li agrada on la seva família hi pot
participar també.
• SORTIDES: Pensem que és important treballar en diferents contextos i escenaris per motivar a aprendre i
interactuar, tant a l’escola com fora d'ella.
• FEM ACTIVITATS: dirigides a gran i petit grup, per parelles o individuals per millorar l’atenció, la
concentració, la cooperació i la socialització.
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5.7 Institut Joan Ramón Benaprès
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

Camí de la Fita, s/n 08870 Sitges

Telèfon

Tel: 93 894 37 12

Fax

Fax: 93 894 32 50

E-mail

a8043981@xtec.cat

Web

http://www.xtec.cat/iessitges

Horari

ESO: de 8.25 a 14.55 hores.
Batxillerat: de 8.25 a 14.55 hores.
CFGM Cuina, flexible, oscil·la entre les 9 i les 21:30 h.
CFGM Fleca i Pastisseria de 9 a 19 h.
CFGM Serveis de Restaurant, flexible, oscil·la entre les 9 i les 19 h.
CFGM Panificació i Rebosteria de 15 a 21 h.
CFGS Cuina i Restauració, flexible, oscil·la entre les 11:30 i les 21:30 h.
Allotjaments de 15:00 i 21:20h

Codi del centre: 08043981
Tipus d’ensenyament:
ESO.
Batxillerat: Científic i Tecnològic i d'Humanitats i Ciències Socials.
Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM).
Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
Línies:
ESO: 3 i 4 línies.
Batxillerat: 2 i 2 línies
Cicles Formatius: 1 i 2 línies
Idiomes:
Anglès i francès.
Activitats extraescolars:
El Consell Escolar aprova les activitats extraescolars a realitzar anualment. Tant a l’ESO com al Batxillerat, tenim
programades diferents sortides i viatges d’estudi. A 1er ESO es fa una sortida de 4 dies a esquiar; a 2on ESO fem
unes colònies a un alberg de muntanya per realitzar activitats a la natura; a 3er ESO hi ha un intercanvi
internacional d’estudiants amb un institut alemany i a 4rt ESO es fa un viatge de fi d’etapa a un país europeu. A 1er
Batxillerat i 2on Batxillerat, es visita una capital europea.
A la Diada de Sant Jordi es lliuren els Premis Literaris i gaudim de la música d’algun grup de rock, normalment
format per alumnes del centre.
Durant el curs, hi ha diferents campionats esportius: futbol-sala, bàdminton, tennis taula, i també tallers oberts a
tots els alumnes.
Finalment, hem d’esmentar la Jornada de Portes Obertes que realitzem al mes de febrer per a tots aquells pares i
mares i alumnes que pensin a incorporar-se al nostre institut en el proper curs.
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Altres serveis:
Menjador escolar: gestionat pel centre, amb monitor.
Servei de taquilles: per a la totalitat dels alumnes.
Aparcament de bicicletes: dins del centre.
Restaurant: obert al públic de dimarts a divendres de 13h a 15h.
Projecte educatiu:
Les característiques més importants són:
El foment entre els alumnes del gust pel treball ben fet, el concepte de llibertat lligat a la responsabilitat personal i
el respecte als altres membres de la comunitat educativa.
• Una atenció individualitzada en l’acció tutorial, amb contacte permanent amb les famílies.
• Una visió integradora del tractament de la diversitat que ens permet, aprofitant els recursos existents,
identificar les necessitats dels alumnes i ajustar els ritmes d’aprenentatge, concentrant més esforços a 1r i
2n d’ESO.
• Una constant i permanent vetlla per tal que les normes de convivència de què ens hem dotat siguin
seguides per tots els membres de la comunitat escolar. Per poder estudiar és necessari un ambient i una
tranquil·litat personal que les normes de convivència i la necessària disciplina han de garantir en tot
moment.
OFERTA FORMATIVA POSTOBLIGATÒRIA
PFI Cuina
Batxillerat Científic i Tecnològic
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol Batxillerat
Durada: 2 cursos
Sortides professionals: Estudis universitaris. CFGS, Món del treball, curs d’accés als cicles formatius de grau
Superior.
Curs d’accés als cicles formatius
condicions d’accés:
Haver superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional.
CFGM de Cuina i Gastronomia
Família professional: Hoteleria i turisme.
Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés o CFGM.
Titulació que s’obté: Tècnic/a en cuina
Durada: 2 cursos (2.000 h)
Places: 60.
Sortides professionals: restauració tradicional, moderna i col·lectiva, bars i cafeteries, botigues de menjar per
emportar, xarcuteries.
CFGM de Serveis en Restauració (Hoteleria i turisme)
Família professional: Hoteleria i turisme.
Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés.
Titulació que s’obté: Tècnic/a en restauració
Durada: 2 cursos (2.000 h)
Places: 30.
Sortides professionals: bars-cafeteries, fast-foods, cambrer de restaurant de cuina tradicional o moderna, cafeter,
cambrer, barman, sommelier.
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CFGM de Forneria, Pastisseria i Confiteria
Família professional: industries alimentàries.
Condicions d’accés: Títol ESO o prova d’accés o CFGM.
Titulació que s’obté: Tècnic/a en pastisseria i forneria.
Durada: 2 cursos (2.000 h)
Places: 30.
Sortides professionals: botigues de pa, fleques, pastisseries, delicadeses, restauració col·lectiva, pastisser i mestre
obrador.
CFGS Direcció en cuina
Família professional: Hoteleria i turisme.
Condicions d’accés: Títol Batxillerat ESO o prova d’accés o CFGS.
Titulació que s’obté: Tècnic/a superior en restauració
Durada: 2 cursos (2.000 h)
Places: 30.
Sortides professionals: Direcció d’establiments de restauració clàssica i d’alta gastronomia. Restauració col·lectiva i
hotels.
CFGS d’allotjament turístic (FP Dual)
Condicions d’accés: Títol de batxillerat o prova d’accés o CFGS.
Titulació que s’obté: tècnic/a superior en gestió d’allotjaments turístics
Durada: 2 cursos (2.000h)
Places: 30
Sortides professionals: Relacions públiques. Governanta. Cap de recepció
Horaris Cicles Formatius
CFGM Cuina: flexible, oscil·la entre les 9 i les 21,30 h.
CFGM Fleca i pastisseria: de 9 a 19 h.
CFGM Serveis de Restaurant i Bar: flexible, oscil·la entre les 9 i les 19 h.
CFGM Panificació i Rebosteria: de 15 a 21 h.
CFGS Restauració: flexible, oscil·la entre les 11.30 i les 21,30h.
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5.8 Institut Vinyet
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Mestre Manel Torrens Girona, 2-6 08870 Sitges

Telèfon

Tel: 93 810 71 32

Fax

Fax: 93 810 71 32

E-mail

a8061014@xtec.cat

Web

www.xtec.cat/centres/a8061014

Horari

De 8.30h a 15h

Codi del centre: 08061014
Tipus d’ensenyament:
ESO i BATXILLERAT.
Línies:
ESO 3 línies.
Batxillerat 2 línies.
Idiomes:
Anglès i oferta d’optativa de francès.
Activitats extraescolars:
El darrer curs, organitzades per l'AMPA (taller d’anglès), estudi assistit, robòtica i per l'Ass. Esportiva Vinyet de
vela. Participació a activitats esportives municipals i comarcals. Participació a les celebracions sitgetanes, com ara
el Corpus i el Carnaval.
Altres serveis:
Menjador escolar gestionat per l'AMPA: 1 torn. Presta servei tots els dies de la setmana.
Hi ha transport urbà des del centre del poble cada 30 min. i dos autobusos llançadora (sense parades) a les hores
d’entrada i sortida. L’alumnat fins als 14 anys pot disposar de la targeta de transport gratuït T-12.
Aparcament de bicicletes, per a l’alumnat, a d’interior del propi edifici
Projecte educatiu:
• Formació integral de l’alumne des del coneixement de la persona que és i no únicament des de la vessant
purament acadèmica.
• Impuls a la participació de l’alumnat en la vida del centre (Junta de delegats, Consell Escolar ...).
• Impuls a les segones llengües, tan presents en el nostre entorn social, cultural i laboral immediat.
• Concepte d’educació basat en l’esforç i la responsabilitat personal.
• Voluntat d’aprofitar l’entorn sitgetà ric i plural, cultural i lingüísticament, en la formació del nostre
alumnat.
• Difusió entre el nostre alumnat del valors civils i democràtics que ajuden a construir una convivència
harmònica i pacífica entre les persones.
• Impuls de les noves tecnologies i la seva inclusió en la pràctica pedagògica diària.
• Programa de Mediació Escolar.
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Espais específics:
Aula de tecnologia, aula taller, laboratori de física i química, laboratori de biologia i geologia, tres aules
d’informàtica, una d’idiomes, una de plàstica, una de música, aula taller de ràdio i aula taller de la USEE.
Instal·lacions esportives: gimnàs i pistes esportives.
OFERTA FORMATIVA POSTOBLIGATÒRIA:
Batxillerat de Ciències i Tecnològic
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Condicions d’accés: Títol ESO.
Titulació que s’obté: Títol de Batxillerat.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Món del treball.
Observacions:
A banda de la formació acadèmica pròpia de cada etapa, el centre organitza activitats extraescolars i
complementàries com ara sortides pedagògiques organitzades des dels diferents departaments i també actes per
celebrar el Nadal, Carnaval i la Diada de St.Jordi.
Sortides culturals entre 3 i 4 dies a 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r de Batxillerat. A 2n d'ESO es fa una estada esportiva i
d’immersió lingüística en anglès.
L’alumnat de 4t d'ESO fa el viatge final d’etapa. A 1r de Batxillerat es fa un viatge cultural.
A més d’aquestes activitats, el centre rep a conferenciants i escriptors durant el curs i disposa d’un taller de Ràdio.
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5.9 Escola Pia de Sitges
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Concertat

Adreça

C/Sant Isidre, 19 08870 Sitges

Telèfon

Tel.: 938 949 534

Fax

Fax: 938 947 746

E-mail

sitges@escolapia.cat

Web

http://sitges.escolapia.cat

Horari

Educació Infantil i Primària: De 9 a 13 h. i de 15 a 17 h
ESO: De 8 a 13,10 h. i de 15,15 a 17.15 h. tardes de dijous i divendres no
lectives.
Batxillerat de 8 a 14h15 i només per alumnat de 1r, dilluns de 8 a 15h15.
Aquest horari integra 1 hora complementària a tots els cursos.
La secretaria és oberta de 8 a 13.30h i de 15 a 17.30 h.
Acollida matinal: a les 8h i a les 8.30h

Codi del centre: 08029076
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil, 2n cicle (3 – 6 anys). Etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.
Educació Primària (6 – 12 anys). Etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.
Educació Secundària Obligatòria (12 – 16 anys). Etapa concertada per la Generalitat de Catalunya.
Batxillerat (16 – 18 anys): modalitats de Ciències i Tecnologia i d'Humanitats i Ciències Socials.
Línies:
2 línies de P3 a 2n de batxillerat.
Aules Específiques:
1 aula de plàstica, 3 d’informàtica, connexió a Internet a tota l’escola (WI-FI), aula de música, laboratoris de
biologia, física i química, aula-taller de tecnologia, gimnàs (ESO i Batxillerat en instal·lacions municipals) i aula de
psicomotricitat (Infantil).
Cuina pròpia, menjador, sala d’actes - capella (espai polivalent) per a 180 persones.
Idiomes:
Anglès: de P3 a 2n de batxillerat
Projecte de Plàstica i Educació Física en Anglès a tota la primària.
Projecte plurilingüe: Augment d’hores de llengua anglesa en matèries no instrumentals. AICLE's a l'ESO (unitats
didàctiques en llengua anglesa d’altres matèries), augment amitjanat del nombre d’hores en llengua anglesa.
Auxiliar de conversa nadiu en llengua anglesa a tots els cursos. Intercanvi amb la PaintBranch High School
(Burstonville). Intercanvi amb la St. Paul's School (Baltimore) dels EEUU.
Francès des de 2n d'ESO a 1r de batxillerat (matèria optativa)
Projectes Multilaterals Comenius a l'ESO.
Intercanvis lingüístics d’anglès i francès.
Participació a premis literaris i científics.
Participació al Youth Eupean Parlament.
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Activitats Extraescolars:
Associació Esportiva de l’escola: Educació física de base, preesportural, Taekwon-Do, ioga, Aeròbic, Hip hop dance,
Taller de jocs educatius. Taller de teatre. Taller d’idiomes d’anglès i francès. Taller de guitarra. Taller de robòtica.
Activitat de rítmica. Activitats d’Skate.
Viatges final d’estudis a ESO i Batxillerat.
Colònies i sortides de convivència a tots els cursos
Altres Serveis:
Cuina i menjador a l’escola amb servei propi de monitors.
Departament psicopedagògic.
Activitats aquàtiques de 1r a 4t i vela a 5è i 6è.
Casal d’estiu al mes de juliol.
Colònies d’estiu amb l’entitat de l'Escola Pia de Catalunya: Colònies Jordi Turull.
Cursets de Voluntariat pels nois i noies de Batxillerat.
Servei de mediació escolar.
Xerrades l’orientació per a pares i mares.
Projecte Educatiu:
Fonamentat en la formació integral de la persona. Eduquem per a que les persones aprenguin a generar
coneixement i esdevinguin lliures, autònomes, crítiques i compromeses en la construcció d’un món just, sostenible
i en la cultura de la pau.
La nostra escola és oberta a tothom, amb una acció educativa dinàmica perquè entenem que s’aprèn des de
l’experiència-, que aprofundeix en els valors de d’humanisme cristià, atenta a la diversitat i sumant la preparació
acadèmica, l’orientació gradual cap al món del treball i la dimensió interior de la persona. Som una escola arrelada
a la nostra terra i al nostre entorn social.
El Projecte Educatiu que es concreta en:
• Implantació del SUMMEM (Projecte per a la interdisciplinarietat a l’aula).
• Pla d’acció tutorial amb un seguiment individualitzat, orientació professional i acadèmica amb un treball
compartit família-escola.
• Pla de convivència. Treballem activitats d’interioritat i espiritualitat, competències i habilitats socials,
disposem d’un servei de mediació entre iguals, treballem per a la cultura de la pau i per a la cultura
democràtica i de participació.
• Programa de formació de Voluntariat i activitats d'Aprenentatge-Servei.
• Projecte TAC ús de llibres i altres recursos digitals aplicant amb qualitat les tecnologies de la informació i
la comunicació a l’aprenentatge diversificat i eficient.
• Projecte lingüístic plurilingüe amb una mitjana d’hores de llengua anglesa superior a la fixada en el
currículum, activitats AICLE (la impartició d’altres matèries en llengua anglesa), certificacions dins el Marc
Europeu de Certificació de Llengües.
• Treballem per a l’assoliment, per part dels nostres alumnes, dels objectius del projecte curricular. Això és:
uns bons resultats a les avaluacions per competències, l’eleva’t nombre d’alumnat que certifica l'ESO, la
continuïtat i obtenció del graduat de l’alumnat que comença el Batxillerat, així com uns molt bons
resultats a les PAU.
Oferta formativa postobligatòria:
Batxillerat de Ciències i Tecnologia
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol de Batxillerat
Durada: 2 cursos acadèmics
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Món del treball.
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5.10 Escola British School of Barcelona
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Privat

Adreça

Passeig Isaac Albéniz, s/n 08870- Sitges

Telèfon

Tel.: (+34) 93 811 03 05 / (+34) 93 882 89 79

E-mail

admissions.sitges@bsb.edu.es

Web

http://www.britishschoolbarcelona.com/ca

Horari

De 8.55 a 16h

Codi del centre: 08070571
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil (2n nivell)
Educació Primària
Línies:
1 línia
Aules/espais específics:
Aules espaioses completament equipades i zones d’estudi i biblioteca. Àrees especialment dissenyades per a
Educació Infantil. Centre d’Idiomes i Centre de Recursos. Centre de Tecnologies de la Informació. Centre de
Tecnologia Alimentària. Aula de Música insonoritzada i tres aules d’assaig. Teatre. Menjadors. Infermeria. Zones de
joc i esportives perfectament equipades.
Idiomes:
Anglès, Castellà i Català des de P3
Activitats extraescolars:
Organitzades cada curs d’acord amb la demanda i disponibilitat.
Horari: a partir de les 16h.
Altres serveis:
Menjador (cuina pròpia)
Transport escolar
Servei d’acollida de 8 a 9h i de 16 a 18h (dv 16-17h)
Castellà i anglès per a adults
Biblioteca/Centre de recursos
Escola d’estiu durant el mes de juliol (amb el servei de menjador opcional)
Projecte educatiu:
• Proporcionar una educació i una experiència d’aprenentatge altament efectives per tal de preparar
ciutadans responsables, ben informats, segurs de si mateixos, educats, feliços i solidaris.
• Garantir que tots els alumnes, membres del personal i famílies se sentin recolzats, valorats i apreciats.
• Oferir una oferta educativa contínua des de qualsevol de les etapes de formació en la qual s’incorporen a
l’escola.
• Inspirar “l’amor per l’aprenentatge” i preparar els alumnes per a la següent etapa del seu procés educatiu.
• Celebrar la diversitat i la internacionalitat, tot assegurant-nos que cadascun dels nostres alumnes finalitza
els seus estudis a l’escola havent adquirit una destresa multilingüe sòlida.
• Oferir un pla d’estudis complet i variat que desperti l’interès i la imaginació de tots els nostres alumnes.
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5.11 Escola Municipal de Música Montserrat Almirall de Sitges
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

Rafael Llopart, s/n (Escola Esteve Barrachina)- 08870- Sitges

Telèfon

Tel.: 675 823 738

Xarxes

Twitter: escMusicaSitges / Pinterest: escmusicasitges /
Facebook: EscolaMusicaSitges

E-mail

info@emmsitges.cat

Web

escolamusicasitges.wordpress.com

Horari

Horari d’atenció al públic: dilluns, dimarts i dijous, de 16.30h a 19.30h

Codi de centre: 08069347
L'Escola Municipal de Música ‘Montserrat Almirall’ de Sitges és un centre obert a tothom i adreçat a qualsevol
persona que vulgui aprendre música.
Amb aquesta voluntat de servei públic, creiem que tot té més sentit quan s’aprèn des de l'instrument. És per això
que convertim les classes en grup en l’espai idoni per aprendre de forma activa i divertida.
El grup com a context per a l’aprenentatge de l'instrument i el llenguatge musical i, alhora, el grup com a context
musical on desplegar les competències musicals (instrumentals i de llenguatge musical) que hauran d’adquirir
gradualment els estudiants.
L’escola realitza les classes a l’escola E. Barrachina.
Oferta educativa:
• Música en família (0-3 anys)
• Sensibilització musical (4-5 anys)
• Iniciació a l'instrument (6 anys)
• Formació bàsica (a partir de 7 anys)
• Formació avançada (amb coneixements musicals previs)
• Música a mida (tria les assignatures que vols fer)
Especialitats instrumentals:
Baix elèctric, Bateria i Percussió, Bombardí, Cant, Clarinet, Flauta travessera, Guitarra clàssica, Guitarra elèctrica,
Piano, Saxòfon, Trombó, Trompa, Trompeta, Tuba, Violí, Viola i Violoncel.
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5.12 Escola de Dansa Dolors Vilalta – Sitges
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Concertat

Adreça

C. Rafael Llopart, 39, 08870 Sitges

Telèfon

Tel.: 93 894 72 39

Fax

Fax: 93 894 72 39

E-mail

info@balletsitges.com / tourjoveballet@tourjoveballet.com

Web

http://www.balletsitges.com / http://www.tourjoveballet.com

Horari

Horari d’oficina: de dilluns a dijous de 17 a 20h

Oferta educativa
Escola fundada l’any 1972.
Tres línies d’estudi de dansa clàssica:
• Maternal: iniciació a la dansa a partir dels 3 anys
• Escola grau elemental (EE1, EE2, EE3, EE4)
• Escola FORMACIÓ pre professional: A partir dels 8 anys superant una prova de nivell. (EP1, EP2, EP3, EP4,
EP5). Preparació per a les proves d’accés als últims cursos de conservatori: Ballet clàssic, dansa
contemporània i taller repertori clàssic.
Orientació a l’alumnat en el seu futur professional en el món de la dansa
Preparació proves d’accés Institut del Teatre de Barcelona, conservatoris nacionals i escoles internacionals
Audicions a escoles i companyies nacionals i internacionals.
Dansa contemporània:
Nivell inicial, Nivell mitja, Nivell avançat i Adults
Altres disciplines:
Dansa moderna (infantil i adults)
Correcció postural
Correcció postural 3ª edat
El que ens diferencia és que tot el professorat té la titul·lació adequada per impartir estudis de dansa, amb una
gran experiència professional, per aquest motiu podem garantir una oferta educativa de qualitat, no deixant en
mans de l’atzar el físic dels nens i nenes.
Escola AUTORITZADA de la Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació, DOGC 2363 de 13.04.1997 ÚNICA a
la comarca del GARRAF.
Activitats de lliure elecció:
• Dia internacional de la Dansa.
• Gal·la fi de curs (primer cap de setmana de juliol)
• Summer dance 1ª quinzena juliol.
• Stage internacional de dansa (setmana santa i Nadal) amb mestres internacionals de gran prestigi.
• Classes magistrals impartides per professionals rellevants en el món de la dansa.
• Teràpies correcció postural / Servei de massatge i recuperació.
• Lloguer d’espais del centre per hores o períodes.
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JOVE COMPANYIA DE DANSA-TOUR JOVE BALLET:
TOUR JOVE BALLET Direcció artística Lolita Vilalta
Companyia fundada l’any 2012, amb seu a Sitges.
Formada majoritàriament per alumnes de l’escola de ballet de Lolita Vilalta I d’altres estudiants de dansa d’arreu
de Catalunya, els quals hi accedeixen superant una audició/proba al juliol durant el summer dance (primera
quinzena de juliol). La companyia treballa tots els dissabtes amb mestres I coreògrafs I prepara coreografies de
ballet clàssic, neo clàssic I dansa contemporània que Durant la temporada presenta en actuacions, gal·les
benèfiques I Concursos nacionals I internacionals.
Tour jove ballet s’ha consolidat com una companyia de referència, en 4 temporades ha aconseguit 156 premis en
concursos nacionals i importants beques d’estudi.
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5.13 Centre d'Adults de Sitges La Xarxa
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Sant Honorat, 28 08870 Sitges

Telèfon

Tel.: 938 941 048

Fax

Fax: 938 112 016 (ja no el tenim)

E-mail

a8056006@xtec.cat

Web

http://cfasitges.blogspot.com.es/

Horari

De dilluns a dijous de 9 a 14h i de 15 a 20.30h i divendres de 9 a 14h.

Codi del centre: 08056006
Línies:
1 d’educació bàsica, 1 d’instrumental i 1 de no reglades.
Horari:
De dilluns a dijous de 9 a 14h i de 15 a 20.30h i divendres de 9 a 14h.
Tipus d’ensenyament:
Formació d’adults.
Aules específiques:
1 informàtica i 1 polivalent.
Idiomes:
Català, castellà, anglès.
Activitats extraescolars:
Sortides culturals, teatre, sortida de final de curs, conferències i festes tradicionals.
Oferta formativa:
• Etapa instrumental I/II Nivell
• Etapa instrumental III Nivell
• GES-IOC
• Curs de preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau Mitjà.
• Curs de preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau Superior.
• Curs de preparació per la prova lliure de GES.
• Castellà per a estrangers A1 i A2
• Curs d’anglès A1, A2, B1 i B2.
• Parelles lingüístiques
• Curs d’alemany A1 i A2 (no el fem)
• Taller de memòria.
• Tallers de 2 a 5 sessions de 2 hores, durant tot el curs.
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5.14 Fundació Ave Maria
Municipi

Sitges

Tipus de centre

-

Adreça

C. Artur Carbonell, 11 08870- Sitges

Telèfon

93 894 86 46

E-mail

administracio@avemariafundacio.org

Web

www.avemariafundacio.org

Horari

Atenció visites de 9.30 a 17.30 h

Per tota la comarca

Si

Tipus de centre: Residència per a persones amb discapacitat psíquica profunda.
Campus Residencial:
Campus residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitat de suport generalitzat.
Atenem a 60 persones les 24 h. del dia durant els 365 dies l’any.
Les característiques de les persones que atenem són persones amb necessitat de suport generalitzat associada a
diferents síndromes, síndrome de Down, autisme, paràlisis cerebral, i altres síndromes o patologies.
Tallers: manualitats, comunicació, psicomotricitat, estimulació bassal, cuina, vida a la llar, SPA, TIC i Activitats
Lúdiques.
Activitats externes: piscina, petanca, compra, excursions i sortides comunitàries.
Atenció individualitzada: estimulació multisensorial, comunicació, hidroteràpia, AVD’s, habilitats socials, T.I.C.,
sessions de fisioteràpia individualitzades.
Habitatge amb suport:
Projecte futur: nou habitatge amb serveis per a persones amb necessitats de suport intermitent i limitat.
Una alternativa a la pròpia llar. Residència oberta amb el suport de monitors. Habitatge sense barreres per a 8/12
persones.
Bugaderia:
Planta pilot a Sitges: Bugaderia per a residències, gestionada per a persones amb discapacitat, sense error en la
distribució, amb l’ajut de programari i xips intel·ligents.
Projecte futur: Pla de 3 anys per a la integració laboral de 250 persones amb discapacitat arreu de Catalunya. Amb
sistema de distribució de roba patentat, amb etiquetes intel·ligents i amb error 0.
Per residències, geriàtrics, sense cost per a l’empresari, aprofitant les mesures de foment.
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5.15 Ajuntament de Sitges - Nivell 10
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Gabriel Pallarés, 12 08870 Sitges

Telèfon

Tel.: 938 944 061 /938 944 958

Fax

Fax: 938 110 807

E-mail

nivell10@sitges.cat

Web

http://www.nivell10.cat/

CIES (Centre d’iniciatives Econòmiques de Sitges) Nivell 10
Tipus d’ensenyament:
Formació per la millora de les competències laborals i orientació per a la recerca d’ocupació.
Condicions d’accés: majors de 16 anys.
En relació a la condicions necessàries per accedir-hi, per a cada curs o acció, s’estableixen uns requisits d’accés (de
formació mínima, estar inscrit a l’atur, etc) en funció del programa.
Titulació que s'obté: certificat d’aprofitament o certificat d’assistència de l’administració corresponent. Algunes de
les accions formatives són Certificats de Professionalitat.
Durada: depèn de l’acció desenvolupada.
Places: 15 per acció aprox.
Sortides professionals: depèn de l’acció en la que es participi
Tallers de competències transversals:
Tallers de conversa en idiomes, tallers informàtica bàsica, tallers de recerca de feina i millora de l'ocupabilitat, etc.
Altres programes en funció de convocatòries:
Programes dedicats a Joves (entre 16 i 29 anys).
Programa Activa’t per a l’ocupació (programa de millora de les competències genèriques i transversals per a la
recerca de feina. Estades en empreses).
Programes d’ocupació i inserció per majors de 30 anys.
Programes de contractació i formació (Treball i Formació)
Cara a cara amb les empreses (programa d’entrevistes de feina exprés)
Intermediació laboral (borsa de treball / gestió d’ofertes de treball).
Programa de gestió de l’oferta de treball a través de les competències laborals.
Punt d’informació i accés al Programa de Garantia Juvenil.
Condicions d’accés: ser usuari de la borsa de treball de centre i/o reunir les condicions necessàries per poder
participar en cada programa.
Titulació que s'obté: Certificat d’aprofitament o certificat d’assistència de l’administració corresponent.
Observacions: millora de l'ocupabilitat de les persones mitjançant el desenvolupament de les competències més
necessàries per a realitzar una feina en el sector del comerç. turisme i altres.
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5.16 Oficina Municipal d'Escolarització de Sitges
Municipi

Sitges

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Pruelles, 1 / 08870 Sitges

Telèfon

Tel: 93 811 42 55 / 93 810 91 00

Fax

Fax: 93 811 76 32

E-mail

educacio@sitges.cat

Web

http://www.sitges.cat

Horari

Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 10 a 14h.
Atenció presencial (amb cita prèvia): dimarts de 8.30 a 10.30h i dijous de
13.00 a 14.00h.

Àmbit d’actuació:
-Segon cicle d’educació Infantil i Primària de Sitges.
-Educació Secundària Obligatòria de Sitges.
Funcions:
• Informar i orientar adequadament a les famílies de tota l’oferta educativa.
• Recollir les sol·licituds d’escolarització durant el termini de preinscripció legalment establert, i al llarg de
tot el curs escolar, donat que la Comissió es constitueix en el marc de l'OME.
• Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió d’alumnes d’actuació territorial.
• Procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives que permeti la seva
integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una distribució adequada per a tota la població escolar.
• Les que, legalment, determini el Departament d'Educació de la Generalitat i l’Oficina Municipal
d’escolarització de Sitges, actuar en el procediment d’admissió de l’alumnat als centres docents en els
ensenyaments sufragats amb fons públics i normes establertes per a la Generalitat de Catalunya.
• Són centres sufragats amb fons públics els ensenyaments impartits en centres de titularitat pública i els
que s’imparteixen en els centres de titularitat concertada.
Període de preinscripció:
L'OME es trasllada a l’Oficina Atenció Ciutadana (OAC), C. Nou, 12 (en l’horari de l’oficina)
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