Curs 2020-21

A Sant Joan seguim apostant decididament per l’escola pública. Als nostres centres trobaràs:


Qualitat educativa.



Instal·lacions adequades.



Treball basat en valors: la solidaritat, el respecte, el sentit crític, la participació, l’autoexigència, etc.



Atenció a la diversitat.



Escoles arrelades al nostre entorn i tradicions.



Incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).



Preservació del medi ambient.


Participació activa i col·laboració
de les famílies a la comunitat
educativa de cada centre: AMPA,
Consell Escolar, etc.



Servei de menjador i activitats
extraescolars.



Beques municipals.

Curs
2020-21

Educació Infantil de segon cicle, Primària i Secundària
Obligatòria

Del 23 de març a l’1 d’abril
Llars d’infants

Pendent. Consultar http://queestudiar.gencat.cat
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà

Primera quinzena de maig.
Programes de formació i inserció

Pendent. Consultar http://queestudiar.gencat.cat
Cicles Formatius de Grau Superior

Segona quinzena de maig.
Centre Municipal de Formació de Persones Adultes

De l’1 al 30 de juny / de l’1 al 14 de juliol / de l’1 al 17
de setembre
Escola Municipal de Música

Del 5 al 12 de maig (alumnat actual) i de l’11 al 22 de
maig (nou alumnat).
La preinscripció al segon cicle d’Educació Infantil (de 3 a 6 anys) i Primària es tramita a l’Ajuntament (espai habilitat a la planta baixa). La
resta, al centre escollit en primera opció.
La de les llars d’infants, l’institut i les escoles municipals, s’ha de presentar als respectius centres.

Les preinscripcions es faran a l’Ajuntament (espai habilitat a la
planta baixa) d’acord amb el següent horari:

Del 23 de març a l’1 d’abril del 2020.
MATÍ


Dilluns, dimecres i dijous: de 12.00 a 14.00h.



Dimarts i divendres: de 9.00 a 11.00h.

TARDA


Dijous: de 16.00 a 18.00h.

Per a major comoditat per a tothom,
recomanem no esperar a l’últim dia.
És imprescindible presentar
la totalitat de la documentació per
tal de formalitzar la preinscripció
(original i fotocòpia.
No es faran fotocòpies in situ).
Per acreditar els criteris d’admissió,
cal presentar la documentació pertinent.

Del 23 de març
a l’1 d’abril

 Imprès de sol·licitud. El podeu trobar a l'Ajuntament o

a l'adreça: www.gencat.cat/preinscripcio
 Original i fotocòpia del llibre de família.
 Original i fotocòpia del DNI de la de la persona

sol·licitant (pare, mare o tutor/a), o de la targeta de

residència en cas de persones estrangeres (NIE).
 Quan el domicili familiar que es declara no coincideix

amb el DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de
residència on consta el NIE, volant de convivència on
consti que el nen/a viu amb la persona sol·licitant.
 Original i fotocòpia de la targeta sanitària.
 Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certi-

ficat mèdic acreditatiu.
 2 fotografies mida carnet amb el nom, cognoms i curs

escrit al dors.
 Documentació acreditativa dels criteris a efectes de

barem, si s’escau.

Criteris generals d’admissió d’alumnat:
 Existència de germans/es escolaritzats al centre (o en un altre

centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció), o
pares/mares o tutors legals que hi treballin (40 punts).
 Proximitat al centre (es considera una de les dues opcions).



Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (30 punts).
Treball dins l'àrea de proximitat (20 punts).
Cal presentar còpia del contracte laboral o d'un certificat
emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors autònoms es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia dels models
036 i 037.

 Renda garantida de ciutadania (10 punts). Cal presentar acre-

ditació de ser beneficiari de la prestació.
 Discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne/a, pare o ma-

re o germans (10 punts). Cal presentar original i fotocòpia del
certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat.

Criteri complementari de prioritat d'admissió d’alumnat:
 Família nombrosa o monoparental (15 punts). Caldrà presen-

tar original i fotocòpia del títol vigent.

Adreça:
Passatge Mas Sant Joan, 7
Contacte:
938767100 direccio.ebm.elxiulet@incoop.cat
Oferta formativa: Educació infantil de 1r cicle (0-3 anys)

Horari serveis:
Llar d‘Infants: Entrada: de 8.45 a 9.15h.
Matí: de 9.00 a 12.00h.
Tarda: de 15.00 a 17.00h.
Despertador: de 8.00 a 9.00h.
Menjador:
de 12.00 a 15.00h.
Ludoteca:
de 12.00 a 13.00 i de 17.00 a 18.00h.

Jornada de portes obertes:
Dimecres 22 d’abril
de 18.00 a 20.00h.
Xerrada informativa: a les
19.00h.

Adreça:
Contacte:

Passeig Gallifa, 10
938728152 a8048046@xtec.cat

Oferta formativa: Educació infantil de 1r cicle (0-3 anys)
Horari serveis:
Llar d‘Infants: Entrada: de 9.00 a 9.15h.
Matí: de 9.00 a 12.00h.
Tarda: de 15.00 a 17.00h.
Despertador: de 8.00 a 9.00h.
Menjador:
de 12.00 a 15.00h.

Jornada de portes obertes:
Divendres 24 d’abril
Xerrada informativa:
De 17.30 a 18.00h.
Visita a les instal·lacions:
De 18.00 a 19.30h.

Adreça:
Contacte:

C/ Escoles, 14
938727707
a8026725@xtec.cat
xww.xtec.cat/ceipjoncadella

Oferta formativa: Educació infantil de 2n cicle (3-6 anys)
Educació primària
Horari i serveis:
Escola:
de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30h.
Despertador: de 8.00 a 9.00h.
Menjador:
de 12.30 a 15.00h.
Extraescolars: de 16.30 a 17.45h.

Jornades de portes obertes:

Dijous 19 de març
De 9.15 a 12.15h.
De 15.15 a 16.15h.
Dissabte 21 de març
D’11.00 a 13.00h.

Adreça:
Contacte:

C/ Frederica Montseny, 2
938765167 escolametllers@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolametllers/
Instagram: @escola_ametllers

Oferta formativa: Educació infantil de 2n cicle (3-6 anys)
Educació primària
Horari i serveis:
Escola:
de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30h.
Despertador: de 8.00 a 9.00h.
Menjador:
de 12.30 a 15.00h.
Extraescolars: de 16.30 a 17.30h.

Jornada de portes obertes:

Dissabte 14 de març
D’11.00 a 13.00 h.
Dimarts 17 de març
De 9.30 a 11.00 h.
De 15.15 a 16.15 h.

Adreça:
Contacte:

C/ Salvador Espriu, 22
938728615
ceipcollbaix@xtec.cat
www.ecollbaix.cat
Instagram: @ecollbaix

Oferta formativa: Educació infantil de 2n cicle (3-6 anys)
Educació primària
Horari i serveis:
Escola:
de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30h.
Despertador: de 8.00 a 9.00h.
Menjador:
de 12.30 a 15.00h.
Extraescolars:
- Dilluns i divendres de 12.30 a 13.30h.
- Totes les tardes (excepte divendres) de
16.30 a 17.30h.

Jornada de portes obertes:
Divendres 20 de març
A les 17.00 h.

Adreça:
Contacte:

C/ del Sol, 13
938765674 a8066322@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/sinscardener

Oferta formativa: Educació secundària obligatòria (ESO)
Horari d’atenció per a la preinscripció:
De dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30h.
Dilluns i dijous, de 16.00 a 17.30h.

Jornada de portes obertes:
Dimarts 17 de març
De 12.00 a 14.00h.
Dissabte 21 de març
De 10.00 a 13.30h.

Adreça:
Contacte:

Av. Montserrat, 91-95
938764556
insquercus@xtec.cat
www.insquercus.cat

Oferta formativa: Educació secundària obligatòria (ESO).
Batxillerat: Ciències i tecnologia, humanitats, ciències socials.
Ensenyaments esportius CFGM: 1r i 2n
nivell de futbol.
Cicles formatius de grau superior:
CFGS Ensenyament i animació sociesportiva i CFGS Condicionament físic.
Programa de formació i inserció: PFI Serralleria.
Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres, de
8.30 a 14.30h.
Dilluns i dimecres,
de 15.30 a 17.00h.

Jornades de portes obertes:
Dimecres 18 de març (ESO)
Dimecres 22 d’abril (batxillerat, CFGM i PFI)
Dimecres 6 de maig (CFGS)

Totes les jornades són a les 18.30h.

Adreça:
Contacte:

Passatge Mas Sant Joan, 5
938724725 sjvt.musica@santjoanvilatorrada.cat
http://escolademusicadesantjoanv.blogspot.com
http://www.facebook.com/escolammusica.stjvilatorrada

https://www.instagram.com/emusvilatorrada

Oferta formativa: Educació musical a partir dels 2 anys
d’edat.
Instruments: baix elèctric, bateria, cant, clarinet, contrabaix, flauta travessera, guitarra
clàssica i elèctrica, piano, saxo, trompeta, violí, violoncel, trombó de vares, flabiol i tamborí, i vibràfon.
Grups de llenguatge.
Grups instrumentals: Big Band, Cor, Combos,
Cambres, la JOCC i conjunts instrumentals.
Horari de secretaria:
De 16.00 a 20.00h de dilluns a divendres
Dates de preinscripció d’alumnat nou: De l’11 al 22 de maig.

Jornada de portes obertes:
De l’11 al 15 de maig
Classes obertes.
Consultar horaris prèviament
a l’escola.

Adreça:
Passeig Gallifa, 1. 2a planta.
Contacte:
938750525 sjvt.cmfpa@santjoanvilatorrada.cat
Oferta formativa: Català, castellà, anglès, informàtica, neolectors, immigració, Graduat en Secundària
Nivell I, II i Semipresencial, Prova d’accés a
CFGM i CFGS
Cursos de l’associació: ioga, txi-kung,
pilates, zumba, country-line dance, posa´t
en forma, salsa, hipopressius, cuida’t l’esquena i francès.

Horari de secretaria:

De dilluns a dijous, de 16.00 a
19.00h.
Dates de preinscripció: De dilluns a dijous.
De l’1 al 30 de juny: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00h.
De l’1 al 14 de juliol: de dilluns a de 10.00 a 13.00h.
De l’1 al 17 de setembre: de 16.00 a 20.00h

Jornada de portes obertes:
Dilluns 11 de maig
De 16.00 a 20.00h.

