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Benvolgudes, benvolguts,

Un any més posem a la vostra disposició la Guia de 
Serveis Educatius, un recurs adreçat als alumnes i les 
seves famílies que té per objectiu informar, en una sola 
publicació, i d’una forma àgil i còmoda, sobre tots els 
serveis educatius que ofereix el nostre municipi.

Aquesta guia us serà de servei durant tot l’any i hi tro·
bareu informació sobre el sistema educatiu, el calen·
dari de matriculació, les preinscripcions, els diferents 
centres d’ensenyament –públics i privats–, els casals 
d’estiu municipals o el Projecte Arrela’t, entre altres.

Des de l’equip de Govern Municipal apostem per l’Educació en majúscu·
les perquè considerem que és el pilar fonamental pel desenvolupament 
personal i col·lectiu dels nostres infants, joves i adults. És des de la base, 
i durant tota la vida, que hem de treballar i reforçar els valors que fan una 
societat més amable, més justa, amb més oportunitats. I l’educació n’és el 
principal transmissor.

Jaume Dulsat i Rodríguez 
Alcalde de Lloret

La Regidoria d’Educació està amb l’alumnat i amb 
els responsables de la seva formació en les diferents 
etapes i treballa perquè tota la comunitat educativa 
pugui desenvolupar la seva tasca, de la millor manera 
possible, vetllant en tot moment per la qualitat de vida 
dels infants i joves del nostre municipi. 

Mònica Cunill i Olivas 
Regidora d’Educació
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L’alumne/a i la seva família tenen el DRET:
• De ser atès sense discriminació, sigui quina sigui la seva condició perso·

nal o social, a ser tractat dignament per part de l’alumnat i els membres 
del centre.

• Que siguin respectades la seva intimitat personal i les seves pertinences 
dins el context educatiu.

• Que les necessitats bàsiques de la vida quotidiana que permetin el seu 
desenvolupament personal i social adequats siguin coberts.

• De ser informats pels responsables del centre de la seva situació legal 
i de participar en l’elaboració del seu projecte educatiu individual i col·
lectiu.

• De rebre atenció individual i tenir una persona de referència dins del cen·
tre.

• De participar de manera activa en les activitats internes i externes del 
centre.

• De participar de l’AMPA i d’altres associacions que hi hagin en el centre.

L’alumne/a i la seva família tenen el DEURE:

• D’aplicar les normes de funcionament i de vida en comú del centre i de 
respectar l’ordre establert.

• De respectar la dignitat i les funcions del personal del centre i de la resta 
d’alumnat, i no agredir·los ni psíquicament ni verbalment.

• De respectar les ordres del director o la directora i dels mestres.

• De respectar els horaris d’entrada i sortida al centre i l’organització de 
tots els serveis. No marxar del centre sense autorització.

• De respectar les dependències i el material del centre i els membres del 
mateix.

• De no introduir dins del centre armes o eines perilloses per la integritat 
física d’alumnes i personal del centre.

• De no introduir, posseir ni consumir dins del centre ni drogues ni tabac, ni 
cap tipus d’estupefaent o substància psicotròpica.

• De seguir plenament i de manera profitosa les activitats educatives de 
treball i de formació del projecte educatiu comú i individual.
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L’OME és un organisme creat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
i la Secció d’Educació de l’Ajuntament de Lloret per regular el procés d’escola·
rització dels nens i nenes en l’etapa obligatòria (segon cicle, educació infantil, 
primària i secundària).

Es crea amb la finalitat de millorar el procediment d’admissió de l’alumnat i 
d’adequar la programació de les places escolars a les característiques pròpies 
del municipi.

L’OME atén les consultes que li adrecen les famílies, dóna informació de l’oferta 
educativa, ofereix orientació i assessorament en el procés de preinscripció i 
matrícula en període ordinari, i tramita les preinscripcions que li són lliurades 
al llarg de l’any. 

Les persones nouvingudes a Catalunya i els seus familiars tenen dret, com qual·
sevol altre ciutadà a un ensenyament públic i gratuït. L’educació és competèn·
cia de la Generalitat de Catalunya, i els ajuntaments hi col·laboren. 

La regidoria d’Educació persegueix identificar les necessitats socials i planificar 
l’oferta educativa i l’escolarització total, incrementar la qualitat material i peda·
gògica dels centres públics i promocionar el seu coneixement i la seva valoració 
pels ciutadans i ciutadanes.

OME
Oficina Municipal 
d’Escolarització

OME
Secció d’Educació
Casa de la Cultura 
C. Torrentó, 22·24, 3a planta 
Tels. 972361903 / 972361907

Atenció al públic:  
de dilluns a dijous de 10 a 14 h
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1.1. Matrícula viva

1. Preparar la documentació següent:

• 1 fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement.  
 Si escau traduïts al català o al castellà (idiomes cooficials)

• 1 fotocòpia del DNI o passaport dels pares o tutors legals

• 1 fotocòpia del document notarial per justificar la tutoria (si escau)

• 1 fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne (si en té)

• 1 fotocòpia del carnet de vacunes o certificat mèdic oficial

• 1 fotocòpia de la targeta del CATSALUT o cobertura sanitària

• 1 volant original d’empadronament de convivència

• 1 fotocòpia del certificat d’escolarització del centre procedent (si escau)

• 4 fotografies de carnet

2. Portar tota la documentació a l’Oficina Municipal d’Escolarització

• Emplenar l’imprès de sol·licitud de preinscripció.

• Confirmar entrevista amb l’assistent social i l’assessor/a acadèmic/a.

3. Entrevista amb l’assistent social i l’assessor/a acadèmic/a

 Lloc: OME (Oficina Municipal d’Escolarització).  
 C. Torrentó, 22·24, 3a planta (Casa de la Cultura)

4. El nou alumne rebrà la trucada del centre que li ha estat assignat per 
informar-lo de quin dia pot començar.
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A Catalunya l’escolarització és obligatòria i gratuïta des dels 6 fins als 16 anys. 
Dels 3 als 6 anys anar l’escola és convenient per facilitar que l’alumnat s’adapti 
millor a la vida escolar. 

El sistema educatiu a Catalunya està organitzat en les etapes següents: 

• Educació infantil (dels 0 als 6 anys)

• Educació primària (obligatòria dels 6 als 12 anys)

• Educació secundària (obligatòria dels 12 als 16 anys)

• Educació postobligatòria (dels 16 als 18 anys):

• Formació professional: cicles formatius de grau mitjà i superior 
(preparen per al món laboral)

• Batxillerat: permet accedir als cicles formatius de grau superior o 
als estudis universitaris.

Tots els infants i joves del nostre país tenen dret a l’educació. També és un 
deure dels pares escolaritzar els seus fills i filles en les etapes obligatòries. 

El sistema educatiu

8

2



Les llars d’infants municipals són centres educatius on nens i nenes fins als tres 
anys comparteixen amb d’altres infants i amb persones adultes preparades 
professionalment, diverses situacions educatives que afavoreixen el seu desen·
volupament personal i social tot reforçant l’educació rebuda en l’àmbit familiar.

Són centres que donen resposta a les necessitats i expectatives educatives de 
les famílies i on tot és pensat perquè els més menuts puguin explorar, descobrir 
i entendre el món que els envolta i puguin viure en un ambient d’autonomia i 
seguretat.

Abans de triar la llar d’infants per al vostre fill o filla, les famílies podeu visitar 
cada llar per veure’n les instal·lacions (classes, pati, dormitoris i menjadors) i 
informar·vos de com funciona. 

A Lloret hi ha dues llars d’infants municipals, la Lola Anglada i Els Pops.

Llars d’infants
(nascuts anys 2016 i 2017)
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Història
La llar d’infants es va inaugurar el desem·
bre de l’any 1983 i va ser construïda fruit 
de la demanda social/veïnal del poble. 
Actualment, acull infants d’entre 1 i 3 anys. 
Està ubicada al barri de Can Carbó en una 
zona molt tranquil·la a prop de diferents 
serveis.

Com ens organitzem?
La llar d’infants, disposa de 8 aules, 4 de 
petits (d’1 a 2 anys) i 4 aules de grans (de 
2 a 3 anys); tres espais polivalents on fem 
propostes motrius, de llum, de descober·
ta i exploració.
L’equip educatiu, format per 17 professio·
nals, compromès en el món educatiu; una 
cuinera i ajudant de cuina i tres persones 
del servei de neteja.
El servei de cuina és gestionat per l’em·
presa SERHS. El menjar s’elabora diàri·
ament a la cuina de l’escola. Disposem 
de menús adaptats a les necessitats dels 
infants i és supervisat per una dietista.

Que us pot oferir la llar d’infants Lola 
Anglada?
• Un equip educatiu que vol ajudar a créi·

xer als infants en totes les seves potenci·
alitats amb autonomia i seguretat.

• Una escola on creu en un infant únic i 
protagonista del seu aprenentatge, res·
pectant el seu ritme i les seves necessi·
tats en tot moment.

• Unes propostes que convidin a l’expo·
ració, a la descoberta i que permetin 
experiències enriquidores per ajudar a 
construir aprenetatges.

• Un espai exterior privilegiat, per jugar 
lliurement, per fer·hi descobertes i estar 
en contacte amb la natura. Amb un hort 
on amb la participació de tots i totes 
plantem i collim les verdures del temps.

• Una escola que promou la col·laboració 
de les famílies, en el procés educatiu 
dels infants i garanteix la relació quotidi·
ana amb la família intercanviant informa·
ció sobre el seu progrés.

• Una acollida matinal a partir de les 8 del 
matí per professionals de l’equip educa·
tiu.

• Un vincle afectiu segur entre els infants, 
mestres i famílies creant un ambient aco·
lldor i de confiança.

• Una organització diària pensada en les 
necessitats dels infants on el paper de 
l’educadora és la d’acompanyar, obser·
var, escoltar i posar paraules a les seves 
accions.

LLAR D’INFANTS  
LOLA ANGLADA
Codi centre: 17005765
Carrer Aiguaviva, s/n
Tel. 972 36 70 02
lolaanglada@lloret.cat
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Història
La llar d’infants Els Pops es va innaugu·
rar el novembre del 2006, ja té 10 anys! . 
Actualment acull infants d’entre 1 i 3 anys. 
Està ubicada al Rieral al costat del CEIP 
Àngels Alemany.

Com ens organitzem?
La llar disposa de 6 aules: 3 aules de pe·
tits (d’1 a 2 anys) i 3 aules de grans (de 2 
a 3 anys); una sala polivalent amb espai 
psicomotriu, biblioteca, joc simbòlic i d’ex·
perimentació; un vestíbul amb un espai 
de jocs d’aigua i d’exploració; un espai de 
joc heurístic, un espai per a jocs de llum 
i dormitori, un pati amb sorrera, espai de 
descoberta, un hort i un jardí.
L’equip està format per 10 professionals 
de l’educació, una cuinera, una ajudant de 
cuina i dues persones de neteja. 
La llar d’infants disposa d’un servei de 
cuina gestionat per l’empresa SERHS. El 
menjar s’elabora a la cuina de l’escola. Hi 
ha un menú adequat a les necessitats dels 
infants i està supervisat per una dietista. 

Que us pot oferir la llar d’infants Els 
Pops?
Ambients preparats perquè el vostre 
infant a la llar pugui: jugar, aprendre, re·
lacionar·se amb les educadores i amb els 
seus companys, expressar les sensacions 
i emocions,... treballant amb estones de 
grups reduïts:
• l’autoestima: acceptant·lo, estimant·lo i 

confiant·hi
• l’autonomia en les rutines els hàbits del 

dia a dia, respectant el seu propi ritme
• el cos, la parla i el llenguatge a través 

del: moviment, la dansa, les cançons, 
els contes i sobretot la creativitat

• la descoberta de l’entorn: explorant l’es-
pai, fent observacions, experimentant, 
amb sorpreses, constatacions, compro-
vacions; un espai per l’atenció, l’assaig-
error, l’ingeni, la imaginació i la fantasia 

• la simbolització: fer veure que ...
• la socialització i la transmissió de valors
amb relació molt propera amb les famíli·
es, entrant a l’aula a acompanyar l’infant, 
amb escola de pares, xerrades, agenda i 
blog intern.

LLAR D’INFANTS  
ELS POPS
Codi centre: 17009151
Carrer Josep Pla i Casadevall, 2
Tel. 972 37 74 97
ebm.elspops@peretarres.org



3.1. La preinscripció pas a pas

1. Emplenar la sol·licitud de preinscripció:

 Recolliu la sol·licitud oficial a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
 (c. Sant Pere, 36, 1a planta edifici de l’antic sindicat). 
 Empleneu l’imprès indicant el centre de preferència.  
 Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne. 

2. Recopilar la documentació:

 En tots els casos, cal presentar, juntament amb la sol·licitud,  
 la documentació obligatòria. En el cas que al·legueu alguns  
 dels criteris de prioritat, hi heu d’afegir la documentació que ho acrediti. 

3. Presentar la sol·licitud i la documentació (del 2 a l’11 de maig): 

 Entregueu la sol·licitud i la documentació (originals i fotocòpies)  
 que correspongui,  a l’OME dins del termini establert (de 10 a 13 h).

4. Comprovar la puntuació obtinguda (23 de maig a les 12 h):

 L’OME i les llars d’infants publicaran la llista de sol·licituds indicant  
 la puntuació obtinguda.  
 Comproveu que la vostra sol·licitud ha estat puntuada correctament i,  
 si no és així, podeu presentar una reclamació a l’OIAC  
 (baixos Ajuntament) el 24 i 25 de maig.

5. Sorteig públic per resoldre les situacions d’empat:

 Per establir l’ordre d’admissió en aquells centres on hi ha  
 més demanda que oferta de places, les sol·licituds que estiguin  
 en situació d’empat per haver obtingut la mateixa puntuació  
 en el procés de preinscripció s’ordenaran a partir de la lletra escollida  
 en el sorteig públic que es realitzarà a la Secció d’Educació (planta 3) 
 el 25 de maig a les 13.15 h.

6. Consultar l’assignació de places:

 Les llistes d’alumnes admesos es faran públiques a cada centre i a l’OME, 
 l’1 de juny de 2018 a les 12 h. 

7. La matrícula:

 Tramiteu la matrícula a la llar d’infants on heu estat admesos 
 entre el 4 i el 8 de juny de 2018. 
 Si no formalitzeu la matrícula, s’entén que desestimeu la plaça.
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Calendari de preinscripció i matrícula

Documents per presentar:
1. La sol·licitud de preinscripció

2. Documentació obligatòria:

Original i 1 fotocòpia de:

• Llibre de família o certificat de naixament

• DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare i de la mare o  
 el tutor i la tutora legals

• Carnet de vacunacions

• Targeta del CATSALUT o cobertura sanitària

• Volant d’empadronament de convivència

3. Documentació complementària:

• S’hauran de presentar els documents necessaris per tal d’acreditar els 
criteris de la baremació especificats a la part de darrere de la sol·licitud de 
preinscripció.

(Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les cò-
pies presentades.)

Presentació de sol·licituds: del 2 a l’11 de maig de 2018 (de 10 a 13 h)

Publicació de llistes baremades: 23 de maig de 2018 a les 12 h

Reclamació de la baremació: 24 i 25 de maig de 2018

Sorteig: 25 de maig de 2018 a les 13.15 h

Publicació d’alumnat admès: 1 de juny de 2018 a les 12 h

Període de matriculació: del 4 al 8 de juny de 2018

JORNADA DE PORTES OBERTES
Llar d’Infants Lola Anglada: 28 d’abril de 2018, de 10 a 13 h

Llar d’Infants Els Pops: 24 d’abril de 2018,  
de 9.30 a 11.30 h i de 15.30 a 16.30 h
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AVÍS IMPORTANT
Matriculació dels infants admesos

Procés a seguir entre el 4 i el 8 de juny de 2018:
1. Anar a la llar d’infants on ha estat el nen o la nena admès.
 Horari d’atenció als pares: de 9.00 h a 10.30 h i de 15.00 h a 16.30 h 
 Omplir el full de matrícula que us facilitaran.
 Portar: 6 fotos de carnet de l’infant i 1 foto 13x18.

2. Anar a l’OIAC (Plaça de la Vila, 1) a pagar la matrícula (80 €) 
 i donar el full de domiciliació bancària emplenat.

Si no es paga la matrícula entre el 4 i el 8 de juny de 2018,  
s’entén que renuncieu a la plaça

Reduccions de la quota per aplicació d’una tarificació social  
(demanar en el període de matriculació a l’OIAC)

Els percentatges de reducció i límits de renda de la unitat familiar d’acord amb la 
definició de l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques són els que l’expressen en el següent quadre:

Bonificació Nivell de Renda
75% <150% del salari mínim interprofessional

50% < 200% del salari mínim interprofessional 

25% < 300% del salari mínim interprofessional

0% Resta

Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de la 
unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’in·
clourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents 
posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu. 

Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de reducció els interessats hau·
ran d’adreçar la seva sol·licitud durant el període de matriculació, autoritzant 
la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència Tributària, i 
es resoldrà per la Junta de Govern d’acord amb la petició formulada.

L’atorgament de la reducció en concepte d’estada i assistència implicarà au·
tomàticament la obtenció d’una beca pel mateix percentatge de la quota del 
servei de menjador.

Per a més informació:
 OIAC – Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà
 Plaça de la vila, 1 
 Tel. 972 36 18 00
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3.2. Funcionament

Abans de començar el curs, l’educadora concerta una entrevista amb els pares 
per conèixer els costums de cada nen i nena i explicar el funcionament de l’es·
cola i establir una relació de col·laboració i de confiança entre tots. 
El contacte entre el pare i/o la mare i les educadores és diari.

Modalitat horàries

Modalitat Horari
Jornada intensiva De 9.00 a 17.00 h (dinar inclòs)

Jornada completa De 9.00 a 12.00 h (sense dinar) o de 9.00 a 13.00 h (amb dinar) i
de 15.00 a 17.00 h de la tarda (berenar inclòs)

Mitja jornada matí De 9.00 a 12.00 h (sense dinar) o de 9.00 a 13.00 h (amb dinar)

Mitja jornada tarda De 15.00 a 17.00 h (berenar inclòs)

Horaris d’entrada i sortida dels infants
Entrada
Matí Migdia
De 8.00 a 9.20 h De 15.00 a 15.20 h

Sortida
Migdia Tarda
D’11.50 a 12.00 h De 15.00 a 15.20 h

De 12.45 a 13.05 h De 16.50 a 17.00 h

Quotes
El preu de les llars d’infants és públic i aprovat pel Ple de l’Ajuntament anual·
ment. 
Per facilitar el pagament a les famílies, es fracciona en 12 quotes i es paga 
matrícula quan es confirma la plaça.
La quota escolar i el servei de menjador es facturen per domiciliació bancària a 
principis de mes. 
Les altes i baixes del menjador i de les llars, cal gestionar·les presentant ins·
tància a l’OIAC (plaça de la Vila, 1, baixos Ajuntament). Quan es presenta una 
baixa, es deixa de pagar el mes següent de presentar la instància. 
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La família educa, 
nosaltres t’hi ajudem
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Preinscripció educació 
infantil, primària i 
secundària

4

Documentació a presentar 

Documentació obligatòria 
• La sol·licitud, que serà única, es presentarà en el centre demanat en primera 

opció.

• Original i fotocòpia del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació.

• Original i fotocòpia del DNI d’ambdós pares i tutors o de la targeta de resi·
dència on consta el NIE.

• Original i fotocòpia del DNI o passaport de l’alumne/a (si en té). 

• Fotocòpia de la Targeta d’Identificació Sanitària (TIS) de l’alumne/a.

• Original i fotocòpia del carnet de vacunes o Certificat Mèdic Oficial conforme 
les té posades.

• Certificat d’empadronament i convivència, en el cas que l’adreça que consta 
al DNI no sigui correcta.

• 2 fotografies mida carnet (només infantil i primària).

Documentació complementària 
(acreditativa dels criteris de baremació) 

• Document acreditatiu de ser beneficiari de la prestació econòmica de la ren·
da mínima d’inserció.

• Còpia del contracte de treball o certificat de l’empresa, en el cas que no es 
visqui a Lloret però que el pare o mare hi treballi i vulgui al·legar·ho.

• Original i fotocòpia del certificat de disminució igual o superior al 33% de 
l’alumne/a, pare, mare, tutors o germans.

• Original i fotocòpia, si s’escau, del carnet de família nombrosa o monoparental.

• Certificat mèdic oficial on s'indiqui expressament que l'alumne/a està diagnos·
ticat/da d'una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o 
metabòlic, inclosos els celíacs, i que s'especifiqui de quina malaltia es tracta.

• Al·legació del pare, mare, tutor/a o germans que hagin estat o estiguin esco·
laritzats al centre: facilitar les seves dades al centre.
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Calendari

Infantil i Primària (codi de centre)

Escola Esteve Carles (17004657)

Dimarts i dijous,  
de 9 a 13 h i de 15 a 16.15 h

Escola Pere Torrent  (17002107)

De dilluns a divendres,
de 9 a 10 h, d’11.30 a 12.30 h i de 15 a 16 h

Escola Pompeu Fabra  (17004955)

De dilluns a divendres, de 9.30 a 13 h
Dilluns, dimecres i dijous, de 15 a 17 h

Escola Àngels Alemany  (17008080)

De dilluns a divendres, de 8.30 a 13 h
Dimarts i dimecres, de 15 a 16.30 h

Institut Escola  (17009898)

De dilluns a divendres, de 9 a 10.30 h
Dimarts, dimecres i dijous, de 15 a 17 h

Immaculada Concepció  (17002119)

De dilluns a divendres, de 15.30 a 17.30 h

Publicació de l’oferta inicial
9 d’abril de 2018

Presentació de sol·licituds
Del 13 al 24 d’abril de 2018

Publicació de les llistes amb el 
barem provisional
3 de maig de 2018

Termini per presentar reclamacions 
de les sol·licituds
Del 4 al 8 de maig de 2018

Sorteig públic per determinar 
l’ordenació de les sol·licituds. 
Número de desempat
11 de maig de 2018 
(A les 11 h al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat)

Llista de sol·licituds amb la 
puntuació un cop resoltes les 
reclamacions
10 de maig de 2018

Llista ordenada definitiva
15 de maig de 2018

Publicació de l’oferta definitiva
11 de juny de 2018

Publicació de les llistes d’alumnat 
admès
12 de juny de 2018

Matriculació
Del 21 al 27 de juny de 2018

Horaris de preinscripció (a cada centre)

ESO  (codi de centre)

Institut Coll i Rodés  (17005911)

Dilluns, dimecres , dijous i divendres,  
de 9 a 15.30 h
Dimarts, de 9 a 17.30 h

Institut Rocagrossa  (17006770)

De dilluns a divendres, 
de 8.30 a 14.55 h 
Dilluns i dimecres, de 16 a 18 h

Institut Escola  (17009898)

De dilluns a divendres,  
de 8.30 a 13.30 h

Immaculada Concepció  (17002119)

De dilluns a divendres,  
de 15.30 a 17.30 h
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Infantil i Primària

Escola Esteve Carles 
8 de març,  
visites guiades: 9.30 i 15.15 h

Escola Pere Torrent
12 de març 
de 9.15h a 11 h i de 15 h a 16 h

Escola Pompeu Fabra
9 de març,  
visites guiades: 9.15 i 15.15 h

Escola Àngels Alemany
14 de març,  
visites guiades: 9.30 i 15 h

Institut Escola
7 de març,  
de 17.30 a 19 h

Immaculada Concepció
7 de març: 15.15 h

Jornada de portes obertes

Secundària

Institut Coll i Rodés
6 de març: 16.30 h

Institut Rocagrossa
7 de març, de 13 a 15 h

Institut Escola
7 de març,  
visites guiades: 16.30, 17 i 17.30 h

Immaculada Concepció
7 de març: 15.15 h

Per a més informació: OME C. Torrentó, 22·24, 3a planta (Casa de la Cultura)

 Als Centres Educatius
 www.gencat.cat/preinscripcio
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Criteris de puntuació

Criteris generals

Germans/es escolaritzats/es al centre o pares  
que hi treballin en el moment de la preinscripció  40 p.
Proximitat del domicili (només una opció): 
 • Domicili a Lloret de Mar 30 p. 
 • Lloc de treball dels pares a Lloret de Mar 20 p.

Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció 10 p.

Alumnes o pares o germans amb discapacitat  
de grau igual o superior a 33% 10 p.

Criteris complementaris

Família nombrosa o monoparental 15 p.

Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu  
sistema endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs. 10 p.

Pel fet d’haver tingut el pare, la mare, els tutors  
o germans escolaritzats en el centre 5 p.

Es recomana posar a la sol·licituds tots els centres ordenats per ordre de pre·
ferència.

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets 
de prioritat que puguin correspondre.

El Departament d’Ensenayment estableix que per dirimir les situacions d’empat 
s’efectuarà un sorteig públic a fi d’ordenar les sol·licituds empatades.



Totes i cadascuna de les escoles de la nostra població us ofereixen un conjunt 
d’activitats i experiències educatives orientades a promoure l’aprenentatge 
dels vostres fills i filles i a consolidar l’educació rebuda en l’àmbit familiar.

En l’educació infantil es promou el creixement dels infants afavorint el progres·
siu coneixement personal, la descoberta de l’entorn que els envolta, la interco·
municació i el llenguatge i l’adquisició de valors i hàbits com a base tant de la 
seva autonomia com de les relacions socials.

En l’educació primària es potencia l’adquisició d’aprenentatges instrumentals 
en l’àmbit de la lectura, l’escriptura, l’expressió oral i el càlcul. Així mateix es 
dóna continuïtat al desenvolupament de les habilitats socials i comunicatives 
i al creixement personal tant en l’àmbit de l’educació física com en l’afectiva i 
emocional.

Des de l’Ajuntament, convençuts que l’educació és la base del creixement de 
les persones i el desenvolupament social, continuem treballant amb l’objectiu 
d’enfortir una xarxa educativa de qualitat integrada en el seu entorn. Una xarxa 
en la qual administracions, famílies i mestres unim els nostres esforços per fer 
possible la millor educació per als nens i nenes del poble.

Centres d’educació 
infantil i primària
(de 3 a 12 anys)

Fotografia: Roser Gruart (col·lecció Mans) 21

5
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Situació i història
El centre porta el nom del primer mestre 
d’escola pública de Lloret.
És el primer edifici construït com a escola 
pública (1965) i és al centre de la població. 
Centre d’una línia amb 3 cursos desdo·
blats el curs 2018·19 (2n, 3r i 6è).

Objectiu principal del projecte
Ajudar a cada infant a CONSOLIDAR 
UNS VALORS, conquerir una autonomia 
i ADQUIRIR UNES COMPETÈNCIES 
BÀSIQUES que li permetran construir els 
aprenentatges fonamentals.

PROJECTE MULTILINGÜE:
Català·Castellà·ANGLÈS
A l’escola (a més de l’aprenentatge en 
llengua catalana i castellana), els alumnes, 
a partir de P3, treballen part d’algunes 
àrees (psicomotricitat, educació física i 
música) en llengua anglesa (English week, 
contes, lectures, projectes...). El català és 
la llengua vehicular d’aprenentatge. Es fa 
anglès des de P3.

Horari
• Educació Infantil i Primària:  

de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

Projectes
• Biblioteca Escolar PuntEdu
• Programa de Reutilització de Llibres de 

text
• Projecte ILEC d’impuls de la lectura
• Treball per RACONS a EI i CI
• GEP (grup d’experimentació per al plu-

rilingüisme) Llengua Anglesa
• Certamen Lectura en Veu Alta (Cicle mit·

jà, superior i aula acollida)
• Consciència Emocional · Educació en 

Valors P3 a 6è
• Pla d’Acció Tutorial
• Àrea de Coneixement del Medi a partir 

de projectes

Serveis
• Menjador escolar amb servei de moni·

tors de 12.30 a 15 h (Consell Comarcal 
per mitjà d’Escolarest). Els alumnes de 
P3 poden fer la migdiada.

ESCOLA ESTEVE CARLES
Codi centre: 17004657
Carrer Oliva, 4
Tel. 972 36 53 29
Fax 972 36 24 83
b7004657@xtec.cat



23

Equipaments 
• 3 aules d’educació infantil
• 1 aula de suport d’educació infantil
• 9 aules d’educació primària
• Biblioteca (amb servei de bibliopati i 

préstec)
• Gimnàs i sala polivalent amb vestidors i 

dutxes (també per a realitzar la psicomo·
tricitat a EI) integrat dins l’edifici

• Aula d’informàtica
• Aula d’educació especial i d’acollida 

(per atendre la diversitat i facilitar la in·
clusió de tots els alumnes)

• Dotació d’ordinadors i projector a totes 
les aules

• Tauletes, ordinadors portàtils i robòtica 
(potenciant la digitalització)

• PDI (Pissarra Digital Interactiva)
• Sala de mestres i aula d’anglès
• 2 patis (pati gran i pati Patufet)
• Menjador 
• Office 
• Mobiliari de pati divers (mòdul de joc, tren 

de fusta, taules multijocs, taula de ping·
pong) i jocs diversos per l’hora d’esbar

Activitats extraescolars
Organitzades per l’AMPA: 
• Anglès
• Ball
• Cuina
• Karate
• Intel·ligència emocional
• Patinatge
• Multiesports
• Teatre

Organitzades pel PEE·Projecte Arrela’t:
• Patis oberts (cada dia de 17.15 a 19.15 h 

només per primària)
• Taller d’Estudi assistit (cada dia de 16.30 

a 19 h)
• Sortides i visites pedagògiques locals 

guiades
• Ajuntament dels infants (3r i 5è)

AMPA
L’associació de mares i pares representa 
als alumnes de l’escola, treballant conjun·
tament amb l’equip directiu i el professo·
rat del centre per a la millora l’educació i 
el benestar dels nostres fills. Col·labora en 
l’organització d’activitats i festes a l’escola 
i organitza les activitats extraescolars.

President: Jordi Fornaguera
Tel. 627 692 505
Facebook: Ampa Esteve Carles

Visita informativa al centre
Es podrà vistar el centre (visita guiada) en 
les dates que s’anuncien cada any abans 
del període de preinscripció (a la jorjada 
de portes obertes) o concertant una visita 
amb el mateix centre.



Situació i història
L’escola Pere Torrent neix el març de 1976. 
Porta el nom de Mn. Pere Torrent en memòria 
de la seva tasca pedagògica a Lloret de Mar.
Està situada entre els barris de Mas Baell i 
el Molí i integrada dins la zona esportiva del 
municipi (pistes d’atletisme, piscina i pave·
lló municipal).

Característiques
Escola pública on s’imparteixen les etapes 
d’educació infantil i primària. 
El nostre objectiu educatiu és ajudar a cada 
infant a créixer, a conquerir la seva auto·
nomia personal i a adquirir les capacitats i 
competències bàsiques que li permetran 
construir i contribuir en els seus aprenentat·
ges. Fem èmfasi tant en el treball personal 
com en el treball cooperatiu.
Per tal d’atendre els diferents ritmes d’apre·
nentatges s’organitzen agrupaments flexi·
bles en les àrees de català i matemàtiques. 
Es treballen els mateixos continguts però 
s’adequa el suport material i els recursos 
humans per donar resposta a les necessi·
tats de cada alumne.
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ESCOLA PERE TORRENT
Codi centre: 17002107
Carrer de les Escoles, s/n
Tel. 972 36 68 69
Fax 972 36 68 69
b7002107@xtec.cat

La llengua catalana és la base dels apre·
nentatges i la llengua vehicular de l’escola. 
Per als alumnes que no coneixen la llengua 
catalana disposem de l’aula d’acollida on 
fan un treball intensiu d’aquesta.
La llengua anglesa s’introdueix a partir de P5. 

Horari
L’horari de l’escola és de 9 a 12.30 h i de 15 
a 16.30 h.

Projectes
• Participem en el programa socialització 

de llibres
• Som un centre formador d’estudiants en 

pràctiques
• Aules temàtiques i treball per racons a 

Ed. Infantil i 1r
• Treballem l’àrea de coneixement del 

medi per projectes
• Projecte de música: “Batecs Musicals”
• Impuls i utilització de les noves tecnologies

Equipaments
• 23 aules ordinàries
• 2 aules d’anglès
• Aula de suport
• Aula d’audició i llenguatge
• Aula d’acollida per als alumnes nouvin·

guts
• 2 Aules de música per Ed. Infantil i Ed. 

Primària
• 2 Aules d’informàtica per Ed. Infantil i Ed. 

Primària
• Gimnàs
• Aula de psicomotricitat
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• Aula taller de plàstica
• Aula d’experiències d’ educació infantil
• Pista coberta 
• 3 patis
• Biblioteca
• Menjador
• Sala de mestres

Serveis
Servei de menjador: el gestiona l’AMPA de 
la nostra escola. El dinar es fa al mateix cen·
tre que disposa de cuina pròpia i monito·
ratge per atendre els nens de 12.30 a 15 h.
Acollida matinal: de 7.45 h a 9 h

AMPA
L’associació de mares i pares d’alumnes 
conjuntament amb tot els membres de la 
comunitat educativa treballen per un bon 
funcionament de l’escola. Organitza dife·
rents activitats extraescolars i el concurs de 
dibuix de pasqua, i aquest curs 17·18 s’ha 
iniciat una comissió de pati. També exer·
ceix la funció de representació dels pares 
i mares.

Presidenta: Meena Tomaszek
ampaperetorrent@yahoo.es
www.ampaperetorrent.cat

Activitats extraescolars
Es realitzen a les 12.30 o a partir de les 16.30 
i són organitzades per l’AMPA. Aquest curs 
s’han portat a terme les següents: anglès, 
repàs, zumba, cuina, manualitats, tenis, ho·
quei, batucada, iniciació al ballet, ludoteca, 
EBD (expression body dance) i bàsquet per 
pares i mares,

Relació amb el Pla Educatiu d’Entorn i 
projecte Arrela’t
Taller d’estudi assistit a les tardes.
Sortides i visites educatives guiades relacio·
nades amb l’entorn.
Projecte Rossinyol (alumnes mentorats per 
alumnes de la Universitat de Girona).
Participació en el projecte de l’Ajuntament 
dels infants.

Visita informativa al centre
Es podrà visitar el centre en les dates que 
s’anuncien cada any abans del període de 
preinscripció o bé concertant una visita 
amb el mateix centre.



Situació i història
L’escola està situada a Lloret de Mar al 
barri de Can Sabata, molt a prop de l’es·
tació d’autobusos i la zona esportiva del 
municipi. Els seus orígens es situen a l’any 
1984 amb dos grups de P4 fins a 5è. El curs 
1994/95 s’incorporen els alumnes de P3 i al 
1999 s’inaugura l’actual edifici d’Educació 
Infantil. Amb més de 30 anys d’experiència 
actualment l’escola és de 3 línies de P5 a 
6è i 2 línies de P3 i P4.

Característiques i aspectes pedagògics
Escola pública on s’imparteixen les etapes 
d’educació infantil (3·6 anys) i educació 
primària (6·12 anys). Som 630 alumnes i un 
equip de 46 mestres. 
La raó del nostre centre és assolir l’apre·
nentatge i l’educació integral dels alum·
nes. Vetllem per aconseguir que els nens 
assoleixin i superin les capacitats i compe·
tències bàsiques, puguin aprendre a ser 
i actuar de manera autònoma, a pensar i 
comunicar, a descobrir i tenir iniciativa, a 
conviure i habitar el món. 
• Atenem individualment els alumnes 

i organitzem grups de suport escolar 

ESCOLA POMPEU FABRA
Codi centre: 17004955
Carrer del Camí de l’Àngel, 6
Tel. 972 36 92 15 
www.pompeufabra.cat
b7004955@xtec.cat

personalitzat atenent als diferents ritmes 
d’aprenentatge, tant de reforç com de 
recerca, per motivar els alumnes més 
avançats. Des de l’escola volem atendre 
la diversitat dels alumnes des d’un con·
text d’inclusió escolar. 

• Impulsem les noves tecnologies per mo·
tivar l’aprenentatge dels alumnes, fent 
servir pissarres digitals, portàtils, tablets, 
robòtica, moodle... Disposem de 4 carre·
tons de 25 dispositius mòbils a primària i 
15 tablets més per a educació infantil.

• Realitzem sortides pedagògiques locals 
i fora de la població (una sortida per tri·
mestre de tot el dia i altres locals de matí), 
Colònies escolars a Infantil i Primària (P·5, 
2n, 4t, 5è i 6è), obres de teatre en català/
anglès (Teatre de Lloret) i altres activitats 
interdisciplinars (experiments, gimcana... ).

• Potenciem la llengua catalana com 
a llengua vehicular d’aprenentatge, 
juntament amb el castellà i l’anglès. La 
llengua anglesa s’inicia a P4 i s’ amplien 
hores a partir de primària.

• L’aprenentatge de la lecto·escriptura es 
fa segons el mètode de “La màgia de 
llegir i escriure”, desde P3 fins a 2n de 
primària.

• Estem acollits al Programa de reutilitza·
ció de llibres des de 1er a 6è amb el qual 
podem treballar la sostenibilitat i reduir 
la despesa econòmica a les famílies en 
llibres, material didàctic i informàtic. 

Projectes
• Treball en grups flexibles en les àrees de 

matemàtiques i llengua catalana
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http://www.pompeufabra.cat
mailto:b7004955@xtec.cat


• Projecte d’apadrinament d’elements 
culturals de Lloret de Mar (monument o 
espais culturals de la població). 

• Projecte pare/mare delegat de classe i 
d’alumnes. Des de l’escola apostem comu·
nicació i participació entre escola i família 

• Centre formador d’estudiants en pràcti·
ques de diferents universitats.

• Metodologia de l’àrea de medi natural 
a través de recerques d’informació amb 
grups cooperatius, experiments i exposi·
cions orals. 

• Tutories personalitzades: “Projecte escol·
ta’m”.

• Confecció d’una revista escolar amb la 
participació directa de l’alumnat publi·
cada en format paper i digital “SOM 
NOSALTRES 3.0”.

• Apadrinament lector entre alumnes de 
diferents edats.

• Participació en el certamen de Lectura en 
veu alta i els premis literaris Vila de Lloret, 
amb els alumnes de cicle mitjà i superior. 

Horari actual
• Ed. infantil: de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h
• Ed. primària: de 9 a 12.30 i de 15 a 16.30 h

Serveis:
• Acollida matinal: Cada dia de 8 a 9 h.
• Tallers migdia: de 12.30 a 13.30 h
• Biblioteca: S’obre cada dia de 16.30 a 17.30 

h de la tarda i a les hores del pati. És un es·
pai tranquil per realitzar consultes, fer deu·
res, llegir i fer préstec de llibres de lectura.

• Menjador: El Consell Comarcal gestiona 
el Servei de Menjador mitjançant el con·
tracte d’una empresa (Scolarest). 

 El dinar es fa al propi centre i es disposa 
de monitors per atendre els nens de 12.30 
a 15 h. Disposem d’un menjador per Ed. 
Infantil i un altre per Ed. Primària. Els nens 
de P3 que utilitzen aquest servei, durant 
el primer trimestre poden fer la migdiada 
a l’escola en una sala adaptada.

Activitats extraescolars
Són activitats organitzades per l’Afa, en 
funció de la demanda a l’inici de curs de 

les famílies. Hi ha activitats extraescolars de 
migdia (de 12.30 a 15 h) i de tarda (a partir 
de les 16.30 h). Aquest curs es fan les ac·
tivitats: Anglès, Informàtica, Deures, Tastet 
d’esports, Robòtica, Ball actiu, Música, 
Dibuix i Pintura.

Equipaments
• 8 Aules d’Infantil
• Aules de suport
• 18 Aules de Primària
• 3 Aules d’Informàtica
• Aula de música
• Aula d’anglès
• Aula d ’Acollida
• Aula de Religió
• Aula d’Educació Especial
• Aula Usee
• Aula d’Audició i Llenguatge
• Sala Psicomotricitat
• Sala Professors
• Tutories
• Biblioteca
• Pati per Infantil
• Pati per Primària
• Pavelló poliesportiu
• Pista poliesportiva
• Menjador i cuina pròpia
• Hort 

AFA
L’associació de pares i mares d’alumnes la 
formen mares i pares que treballen con·
juntament amb la direcció, el professorat 
i el personal del centre per a la millora de 
l’educació dels alumnes. 

Presidenta: Silvia González
afapompeufabra@gmail.com

Visita informativa al centre 
Es podrà visitar el centre en les dates que es 
publiciten cada any abans del període de 
pre·inscripció durant les jornades de portes 
obertes. Us esperem per les visites guiades 
a les 9.15 i 15.15 h d’una hora de durada 
aproximada. Per qualsevol informació, us 
atendrem en horari escolar des del centre. 
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Situació i història
L’escola porta el nom d’una mestra de Lloret 
de Mar de la primera meitat del segle XX 
que es va caracteritzar pel seu afany d’inno·
vació i de dignificació de l’escola pública. Es 
va inaugurar el curs 2004·2005. 
L’escola es troba ubicada al barri “El Rieral”, 
al davant de la zona esportiva “El Molí”, i 
molt a prop de la piscina municipal i de les 
pistes d’atletisme. 
Volem que els nens i nenes vinguin contents 
a l’escola i que siguin persones responsables 
i educades, persones competents en totes 
les vessants.
Un dels objectius principals que ens mar·
quem com a escola és el de consolidar un 
centre que pugui ajudar a cada infant a créi·
xer, a conquistar la seva autonomia i a adqui·
rir les actituds i les competències bàsiques 
que li permetran construir els aprenentatges 
fonamentals.

Característiques
• A l’escola s’imparteixen les etapes d’edu·

cació infantil (3·6 anys) i educació primà·
ria (6·12 anys). Hi ha 3 línies a cada nivell 
educatiu. Som a la vora de 670 alumnes i 
més de 50 educadors (mestres, monitors, 
vetlladors, auxiliars...).

ESCOLA ÀNGELS ALEMANY
Codi centre: 17008080
C. Josep Pla i Casadevall, 4·10
Tel. 972 37 70 70
b7008080@xtec.cat
escolaangelsalemany.blogspot.com/
Twitter: @EscolaAABLloret

• La metodologia d’aprenentatge de la 
lectoescriptura a educació infantil i cicle 
inicial és “La màgia de llegir i escriure”.

• Treballem per agrupaments flexibles en 
els quals tenim en compte els ritmes i 
els nivells d’aprenentatge a les àrees de 
català, matemàtiques i anglès al llarg de 
l’educació primària.

• La llengua anglesa es treballa des de P3, 
a la primària s’amplia el nombre d’hores 
setmanals de la matèria.

• La primera llengua de l’escola és el català. 
Per als alumnes que no coneixen la llengua 
catalana disposem d’aula d’acollida i pels 
que tenen dificultats escolars mestres d’Edu·
cació Especial, audició i llenguatge i suport.

• Es fan colònies a final de cada cicle (P5, 
2n, 4t i 6è). A cada nivell es realitzen un 
total de 3 sortides al llarg del curs escolar 
(2 sortides dins del poble i una altra fora 
de la localitat).

• Totes les aules de l’escola estan dotades 
de dos ordinadors i d’una pissarra digital. 

• L’escola disposa de 3 carretons amb 25 
ordinadors portàtils i miniportàtils i de 3 
carretons amb 25 tauletes a cadascun d’ells.

Projectes
• Realitzem el projecte ILEC (impuls a la 

lectura) a tots els nivells de l’escola.
• Realitzem el projecte “Llegim en parella” 

a 1r, 3r i 5è primària.
• Realitzem el projecte “Reading in pairs” 

amb els alumnes de 6è de primària.
• Participem en el certamen de “Lectura en 

veu alta” amb els alumnes de cicle mitjà, 
cicle superior i aula d’acollida.

• Realitzem un projecte sobre valors a tota 
la primària (educació emocional).
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• Participem en diversos concursos en llen·
gua anglesa: televisius, d’oratòria...

• Som centre formador d’estudiants en 
pràctiques de magisteri de diferents uni·
versitats.

• Participem en el programa de reutilitza·
ció de llibres de 3r fins a 6è.

Horari
L’horari dels alumnes d’educació infantil i 
primària és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h.

Serveis
• Acollida matinal: de 7.45 a 9 h.
• Acollida del migdia: de 12.30 a 13.15 h. 
• Servei de menjador: el gestiona el Consell 

Comarcal de la Selva a través de l’empresa 
Scolarest, el dinar es fa al propi centre i 
disposa de monitors per atendre els nens 
de 12.30 a 15 h. Disposem d’un menjador 
per Ed. infantil i un altre per Ed. Primària. 
Els nens de P3 que utilitzen aquest servei, 
durant el primer trimestre poden fer la mig·
diada a l’escola en una sala adaptada.

Activitats Extraescolars
Es realitzen activitats al migdia de 12.30 a 
13.30 h i a la tarda de 16.30 a 18 h, s’organit·
zen segons les demandes dels pares, aquest 
curs es fan les següents activitats:
• Educació Infantil: english kids, anglès 

“Mesos temàtics” amb l’acadèmia 
“Welcome”, ball modern

• Educació Primària: ball modern, teatre, 
futbol, reforç escolar, scrapbooking, cuina, 
informàtica i anglès “Starters”, “Movers” i 
“Flyers” amb l’acadèmia “Welcome”.

Equipaments
• 9 aules d’Educació infantil equipades amb 

pissarra digital.
• 18 aules d’Educació primària equipades 

amb pissarra digital.
• 1 aula USEE.
• 1 aula de música.
• 1 aula d’informàtica amb 25 ordinadors i 

pissarra digital.
• 2 aules d’anglès amb pissarra digital
• 1 aula d’acollida.
• 2 aules d’educació especial.
• Aules de suport per a grups reduïts.
• 1 aula d’audició i llenguatge (logopèdia).
• Sala de psicomotricitat.
• Gimnàs i sala polivalent amb vestidors i WC.
• 2 sales de mestres.
• Biblioteca.
• 2 menjadors.
• Cuina pròpia.

AMPA
L’associació de mares i pares d’alumnes col·
labora en el funcionament de l’escola, amb 
la distribució de llibres i material, xandall i 
bata, organitza diferents activitats extraes·
colars i representa a tots els pares i mares. 
Es reuneixen el primer dijous de cada mes 
a les nou del vespre. 

ampangelsalemany@gmail.com

Visita informativa al centre
Es podrà visitar el centre en les dates que 
es publiquen cada any abans del període 
de preinscripció, durant les jornades de 
portes obertes. La nostra escola farà 2 visi·
tes guiades cada dia de les portes obertes 
(9.15 i 15.15 h), d’una hora de durada apro·
ximadament. US HI ESPEREM!
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Què és un institut escola?
Un institut escola és un centre escolar que 
acull sota un únic projecte educatiu les tres 
etapes educatives més importants dels 
nostres alumnes: infantil, primària i secun·
dària. Un projecte, un claustre de mestres 
i professors, un equip directiu, un edifici... 
una comunitat educativa heterogènia 
amb un mateix objectiu. A Catalunya, a 
dia d’avui, només n’hi ha 17 centres com 
el nostre. El Departament i molts ajunta·
ments, però, volen apostar per aquests 
centres de manera progressiva ja que 
aporten una oferta educativa integral, co·
herent, estable i de llarg recorregut.

Què ofereix l’Institut Escola Lloret de 
Mar?
L’Institut Escola Lloret de Mar ofereix, des 
del curs 11·12, les etapes des de P3 fins a 
4t d’ESO sense haver de canviar de centre. 

INSTITUT ESCOLA 
LLORET DE MAR 
INFANTIL I PRIMÀRIA

Codi de centre: 17009898
c/ Santiago de Cuba s/n
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 361495
b7009898@xtec.cat
www.institutescolalloretdemar.cat

Oferim unes instal·lacions noves, moder·
nes, amb un ampli ventall de recursos, situ·
ades en un paratge tranquil, al costat dels 
Jardins de Santa Clotilde, que ens permet 
portar a terme la tasca docent de manera 
òptima. Us oferim un únic claustre de mes·
tres i professors, il·lusionat, implicat amb el 
projecte i amb l’experiència necessària que 
acompanyarà els nostres alumnes al llarg 
dels 13 anys més importants de la seva edu·
cació i dels seus aprenentatges. L’objectiu 
és clar: ajudar a cada infant a créixer, a con·
querir la seva autonomia i a adquirir les acti·
tuts, els valors i les compentències bàsiques 
que li permetin construir els aprenentatges 
fonamentals i integrar·se en la societat amb 
totes les garanties.

Projectes
• Projecte Plurilingüe amb la introducció 

de l’anglès a P3 i l’alemany a 6è PRI
• Programa d’auxiliars de conversa
• Optatives a l’ESO: Judo, Films & Games, 

Alemany i Arts Escèniques
• Programa de reutilització de llibres de 

text a totes les etapes
• Moodle de centre, web i blog
• Mètode de lectoescriptura “La Màgia 

de Llegir i Escriure: un aprenentatge 
vivencial”

• Digitalització integral del centre: PDI a 
totes les etapes i introducció de tauletes

• Pla de convivència i mediació
• Pla d’acció tutorial
• Erasmus + i eTwinning
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• Intercanvis d’estudiants
• Banc del temps: reforç escolar gratuït en 

horari extraescolar
• Programa de Salut i Escola

Serveis
• Acollida matinal
• Bona tarda
• Menjador escolar per a infantil, primària 

i secundària, amb elaboració pròpia del 
menjar i servei de monitors de menjador

• Biblioteca
• Control d’assistència i incidències per 

web i mail
• TPV (sistema de pagament telemàtic)

Activitats extraescolars
• Balls moderns
• Zumba
• Multiesport
• Tennis
• Música
• Anglès
• Dibuix
• Cuina
• Rítmica
• Aloha

Cada curs, l’AMPA dóna resposta a les 
demandes d’activitats extraescolars de les 
famílies.

Equipaments
• Aules d’infatil, primària i secundària
• Dues aules d’idiomes
• Dues aules de música

• Dues aules d’informàtica
• Laboratori
• Taller
• Aula de plàstica
• Aula d’audiovisuals
• Dues aules d’acollida
• Aula oberta / projecte singular
• Biblioteca
• Dos menjadors amb cuina pròpia
• Gimnàs i sala polivalent amb vestidors i 

dutxes
• Aula de psicomotricitat
• Dues pistes poliesportives exteriors
• Hort
• Zones enjardinades

AMPA
L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 
col·labora en el funcionament de l’institut 
escola i ofereix serveis i activitats per com·
plementar la tasca educativa del centre. 
Organitza activitats extraescolars, distri·
bueix llibres, xandalls i bates, col·labora i 
organitza festes i actes lúdics... representa 
tots els pares i mares. Es reuneix una ve·
gada al mes.

Visita informativa del centre
Caldrà posar·se en contacte amb el centre 
per tal de concertar una data de visita, ex·
cepte el dia de portes obertes, abans del 
període de preinscripció.
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L’inici de l’educació secundària obligatòria (ESO) és un moment clau en el de·
senvolupament personal i educatiu de totes i tots els adolescents.

Els institut ofereixen activitats i experiències d’aprenentatge que donen conti·
nuïtat a la formació instrumental adquirida en l’ensenyament primari i poten·
cien el desenvolupament social i cultural i la maduració personal de l’alumnat.

En finalitzar aquests estudis s’obté el títol de graduat en educació secundària 
obligatòria, que permet accedir al batxillerat o bé als cicles formatius de grau 
mitjà.

A la pàgina següent trobareu informació dels centres que imparteixen aquest 
ensenyaments.

Instituts d’estudis 
secundaris
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6.1. Ensenyaments impartits
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Característiques del centre
L’institut Ramon Coll i Rodés és un centre 
públic d’educació secundària i unes de les 
idees importants que inspiren el nostre 
projecte educatiu de centre són:
• La formació a partir d’uns valors inclu-

sius. Integra tant la formació intel·lectual i 
acadèmica que s’orienta al desenvolupa·
ment de les capacitats de les persones, 
com la formació en valors orientada a 
la convivència en una societat plural. 
Pretenem que aquestes idees inspirin la 
vida del centre, des del desplegament i 
organització curricular a les relacions en·
tre les persones

• La cerca de l’excel·lència per cada alum-
ne. Entenent que hem de desenvolupar i 
orientar la feina de manera que l’alumne 
aconsegueixi treure el millor de cadascú.

• La potenciació de l’expressió artística, 
musical i cultural. A través de les diferents 
expressions artístiques volem fomentar el 
pensament creatiu i una actitud empre·
nedora i d’innovació.

INSTITUT  
RAMON COLL I RODÉS
Codi centre: 17005911
C/ Senyora de Rosell, 28·30
Tel. 972 37 03 85
Fax 972 36 00 39
iesramoncoll@xtec.cat
www.insramoncoll.cat

Horaris de preinscripció
Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 
a 15.30 h
Dimarts de 9 a 17.30 h

Jornada de portes obertes
Portes obertes: Dimarts dia 6 de març a les 
16.30 h
Xerrades informatives: 
 Batxillerat a les 16.30 h
 ESO a les 17.30 i 18 h
 Cicles Formatius a les 16.30 h

Oferta formativa
• Educació Secundària obligatòria (ESO)
• Batxillerats (16·18 anys)

 Modalitat d’arts
 Modalitat de tecnologia
 Modalitat de ciències 
 Modalitat d’humanitats
 Modalitat de ciències socials

• Cicle formatiu de grau mig de Cuina i 
Gastronomia

• Cicle formatiu de grau mig de Serveis en 
restauració

• Cicle formatiu de grau superior en 
Gestió d’allotjaments turístics

• Cicle formatiu de grau mig de Forneria, 
pastisseria i rebosteria

Activitats i projectes educatius
• Pla de convivència i mediació escolar
• Projecte padrins per a l’alumnat de 1r 

d’ESO, per acollir els nous alumnes
• Pla d’acció tutorial per fer el seguiment i 

la orientació de l’alumnat
• Aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut
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• Projecte TREVA (Tècniques de relaxació 
vivencials aplicades a l’aula)

• Pla TAC
• Programa #aquiproubullying
• Pla d’esport a l’escola: organització 

d’activitats esportives durant l’esbarjo 
• Biblioteca oberta durant els esbarjos
• Patis en Anglès
• Programa Salut i escola en col·laboració 

amb el CAP de Lloret de Mar per a pro·
moure hàbits saludables

• Projecte Singular DAFNE per alumnat 
de diversificació curricular: activitats en 
empreses, en col·laboració amb l’Ajun·
tament de Lloret de Mar

• Edició anual de la revista l’ESTIRABOT i 
bloc associat a la web

• Exposició anual de treballs i projectes 
dels alumnes de Batxillerat artístic a 
la sala d’exposicions de la Biblioteca 
Municipal.

• Coral
• Atenció psicopedagògica i d’orientació 
• Consulta del servei d’infermeria
• Activitats extraescolars organitzades per 

l’AMPA
• Distribució de llibres gestionada per 

l’AMPA
• Reutilització de llibres
• Participació en concursos: The Fonix, 

proves Cangur, Premis en treballs de 
recerca...

• Participació en activitats: UAP!, col·
laboració al MontPhoto de Lloret de Mar, 
participació en concurs de pessebres

AMPA
L’AMPA disposa d’un despatx dins del 
centre, on l’administrativa us podrà rebre 
de dilluns a divendres de 10 a 13 h. 
Gestiona la venda de llibres i proposa una 
variada oferta d’extraescolars.

Presidenta: Laura Pérez Flores
Administrativa: Àngels Perianes
Tel. 671 669 248 – 972 370 385
ampa.ramoncoll@gmail.com
http://ampa·coll·lloret.tumblr.com
Twitter: Ampa Coll i Rodés
Facebook: Ampa Institut Coll i Rodés Lloret

Visita informativa al centre
Portes obertes: Dimarts dia 6 de març a les 
16.30 h
Xerrades informatives: 
 Batxillerat a les 16.30 h
 ESO a les 17.30 i 18 h
 Cicles Formatius a les 16.30 h
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Característiques del centre
L’institut Rocagrossa, integrat per alumnat, 
professorat, famílies i personal no docent, 
es defineix com a centre públic que pretén 
d’aconseguir, mitjançant la convivència en 
llibertat, persones educades i formades en 
el pluralisme, el respecte, la integració i els 
valors democràtics.
La comunitat educativa treballa per una 
educació de qualitat, incorporant les noves 
tecnologies als processos d’ensenyament i 
aprenentatge al temps que manté l’essèn·
cia d’una educació propera a les necessitats 
de l’alumnat i les famílies.

Activitats i projectes educatius
• L’alumnat treballa amb llibre de text i su·

port digital
• Idiomes estrangers: anglès (obligatori) i 

francès optatiu
• Pla d’Acció Tutorial
• Aula Oberta
• Impuls de Llengües Estrangeres: incorpo·

ració de l’ensenyament en anglès a altres 
matèries

• Pla de Convivència i Mediació
• Projecte Singular: activitats en empreses 

per a determinats alumnes, en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Lloret de Mar

• Voluntariat lingüístic per fomentar l’ús de 
la llengua catalana i anglesa

• Taller d’estudi assistit: reforç en horari 
extraescolar

• Pla d’Escola Verda: estalvi energètic i res·
pecte al medi ambient

• Programa Salut i Escola: foment dels 
hàbits saludables i prevenció, en col·
laboració amb el CAP de Lloret de Mar

• Programa de socialització de llibres de 
text i de lectura

• Club de lectura de centre per fomentar 
el gust per la lectura, amb el suport de la 
Biblioteca Municipal 

• Revista pròpia, Atzavara, que edita un 
número cada curs

• Pla d’Acollida: conjunts d’actuacions que 
el centre posa en marxa per tal de facilitar 
l’adaptació a l’alumnat que s’incorpora 
de nou al centre

• Pla lector de centre: eina per encertar, 
reforçar i millorar els nivells de lectura i 
comprensió de l’alumnat

• Coral i orquestra
• Formació en Danses tradicionals
• Projecte Rossinyol (amb la UdG): afavorir 

la integració cultural, social I lingüística 
dels alumnes d’origen estranger

• Participació al Pla Educatiu d’Entorn
• Participació en el Programa Rotary d’in·

tercanvi d’estudiants de Batxillerat amb 
altres països de parla anglesa durant un 
curs escolar

• Conveni amb empreses i associacions 
per fer formació laboral

• Participació en les proves Cangur de ma·
temàtiques

INSTITUT ROCAGROSSA
Codi centre: 17006770
Carrer Rosa Sensat, 1·11
Tel. 972 36 74 89
Fax 972 371652
b7006770@xtec.cat
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• Participació en concursos literàris 
(Literatura de Viatges, Coca·cola,...)

• Participació en The Big Challenge, Orator 
i The Fonix, concursos interescolars en 
anglès

• Visita a un centre escolar de França
• Projecte de recerca de 4t d’ESO a Gran 

Bretanya
• Classes en petit grup amb professorat 

nadiu per preparar pels exàmens oficials 
de Cambridge

• Participació en el programa eTwinning 
comunitat de centres educatius d’Europa

Nivells educatius
• Educació secundària obligatòria
• Batxillerat. Modalitats: Tecnologia, 

Humanitats, Ciències Socials i Ciències 
de la Naturalesa

• Cicle d’Ensenyament d’Esports, modalitat 
de futbol. Habilitat per exercir d’entrenador 
de futbol i d’àrbitre. Primer i segon nivell

• Cicle formatiu de grau mitjà de conducció 
d’activitats fisicoesportives en el medi 
natural: formar tècnics d’acompanyament 
de particulars o grups organitzats. Un curs

• Cicle d’ensenyament d’esports, modalitat 
de Salvament i Socorrisme, que acredita 
per a treballar de socorrista a piscines, 
parcs aquàtics i platges. Cicles inicials i final

• Cicle formatiu de Grau Superior d’Anima·
ció d’Activitats Fisico Esportives

Equipaments
• Connexió sense fils a Internet (WIFI) a tots 

els espais del centre
• Plataforma educativa d’interacció i comu·

nicació amb les famílies

• Intranet i pàgina web del centre
• Estudi de gravació audiovisual “Televisió 

Rocagrossa”
• Laboratoris específics: música, idiomes, 

física i química i biologia i geologia
• Dues aules específiques d’informàtica
• Aula de dibuix
• Aula·taller de tecnologia
• Aula d’acollida
• Aula oberta
• Aula SIEI (antiga USEE)
• Gimnàs cobert amb vestidors i dutxes
• Diferents pistes esportives: bàsquet, 

handbol, futbol i voleibol
• Servei de bar·cafeteria

AMPA
L’AMPA disposa d’un local per al seu ús 
dins del recinte de l’Institut. Col·labora 
estretament en l’organització curricular, es·
pecialment a les activitats extraescolars i de 
cohesió, concretament en els dies assenyalats 
d’activitats especials.

Presidenta: Sra. Natalia Ortega
ampaiesrocagrossa@hotmail.com

Visita informativa al centre
Portes Obertes ESO: dimecres 7 de març, 
de 13 a 15 h. Acollida i visites en grups 
reduïts cada 30 minuts. Batxillerat i Cicles 
Formatius: pendent confirmar.
Horari d’atenció al públic: de 8.15 a 14.55 h. 
Dimecres tarda de 16 a 18 h.
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Què és un institut escola?
Un institut escola és un centre escolar que 
acull sota un únic projecte educatiu les tres 
etapes educatives més importants dels 
nostres alumnes: infantil, primària i secun·
dària. Un projecte, un claustre de mestres 
i professors, un equip directiu, un edifici... 
una comunitat educativa heterogènia 
amb un mateix objectiu. A Catalunya, a 
dia d’avui, només n’hi ha 17 centres com 
el nostre. El Departament i molts ajunta·
ments, però, volen apostar per aquests 
centres de manera progressiva ja que 
aporten una oferta educativa integral, co·
herent, estable i de llarg recorregut.

Què ofereix l’Institut Escola Lloret de 
Mar?
L’Institut Escola Lloret de Mar ofereix, des 
del curs 11·12, les etapes des de P3 fins a 
4t d’ESO sense haver de canviar de centre. 
Oferim unes instal·lacions noves, moder·
nes, amb un ampli ventall de recursos, situ·

INSTITUT ESCOLA  
LLORET DE MAR 
SECUNDÀRIA

Codi de centre: 17009898
c/ Santiago de Cuba s/n
17310 Lloret de Mar
Tel. 972 361495
www.institutescolalloretdemar.cat
b7009898@xtec.cat

ades en un paratge tranquil, al costat dels 
Jardins de Santa Clotilde, que ens permet 
portar a terme la tasca docent de manera 
òptima. Us oferim un únic claustre de mes·
tres i professors, il·lusionat, implicat amb el 
projecte i amb l’experiència necessària que 
acompanyarà els nostres alumnes al llarg 
dels 13 anys més importants de la seva edu·
cació i dels seus aprenentatges. L’objectiu 
és clar: ajudar a cada infant a créixer, a con·
querir la seva autonomia i a adquirir les acti·
tuts, els valors i les compentències bàsiques 
que li permetin construir els aprenentatges 
fonamentals i integrar·se en la societat amb 
totes les garanties.

Projectes
• Projecte Plurilingüe amb la introducció 

de l’anglès a P3 i l’alemany a 6è PRI
• Programa d’auxiliars de conversa
• Optatives a l’ESO: Judo, Films & Games, 

Alemany i Arts Escèniques
• Programa de reutilització de llibres de 

text a totes les etapes
• Moodle de centre, web i blog
• Mètode de lectoescriptura “La Màgia 

de Llegir i Escriure: un aprenentatge 
vivencial”

• Digitalització integral del centre: PDI a 
totes les etapes i introducció de tauletes

• Pla de convivència i mediació
• Pla d’acció tutorial
• Erasmus + i eTwinning
• Intercanvis d’estudiants
• Banc del temps: reforç escolar gratuït en 

horari extraescolar
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• Programa de Salut i Escola

Serveis
• Acollida matinal
• Bona tarda
• Menjador escolar per a infantil, primària 

i secundària, amb elaboració pròpia del 
menjar i servei de monitors de menjador

• Biblioteca
• Control d’assistència i incidències per 

web i mail
• TPV (sistema de pagament telemàtic)

Activitats extraescolars
• Pintura i dibuix
• Rítmica
• Zumba
• Multiesport
• Tennis/Bàsquet/Futbol
• Cuina
• Robòtica
• Patinatge
• Aloha

Cada curs, l’AMPA dóna resposta a les 
demandes d’activitats extraescolars de les 
famílies.

Equipaments
• Aules d’infatil, primària i secundària
• Dues aules d’idiomes
• Dues aules de música
• Tres aules d’informàtica
• Laboratori
• Taller
• Aula de plàstica
• Aula d’audiovisuals

• Dues aules d’acollida
• Aula oberta / projecte singular
• Biblioteca
• Dos menjadors amb cuina pròpia
• Gimnàs i sala polivalent amb vestidors i 

dutxes
• Aula de psicomotricitat
• Dues pistes poliesportives exteriors
• Hort
• Zones enjardinades

AMPA
L’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 
col·labora en el funcionament de l’institut 
escola i ofereix serveis i activitats per com·
plementar la tasca educativa del centre. 
Organitza activitats extraescolars, distribu·
eix xandalls i bates, col·labora i organitza 
festes i actes lúdics... representa tots els 
pares i mares. Es reuneix una vegada al 
mes.

Visita informativa del centre
Caldrà posar·se en contacte amb el centre 
per tal de concertar una data de visita, ex·
cepte el dia de portes obertes, abans del 
període de preinscripció.
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Centres privats 
concertats

COL·LEGI IMMACULADA 
CONCEPCIÓ 
Codi centre: 17002119
Carrer Rector Felip i Gibert, 38
Tel. 972 36 47 40 
Fax 972 36 48 26
cimconlloret@gmail.com
www.iclloret.blogspot.com

El nostre estil Educatiu i Pedagògic
La nostra pedagogia té un estil propi que 
gira al voltant d’un eix “la valoració de les 
persones i les relacions interpersonals”, 
en un clima familiar, senzill i proper, com a 
experiència educativa integral. Relació que 
fomenta el respecte i l’afecte entre edu·
cands i educadors, constitueix el segell pro-
pi amb què la nostra Fundadora “Emilie de 
Villeneuve”, va viure el seu compromís com 
a educadora i que és impuls del nostre estil 
educatiu.

Característiques del centre
El Col·legi Immaculada Concepció és un es·
pai formatiu al servei de l’educació cristiana. 

Línies: dues
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Tipus d’ensenyament: 
• Concertats: Educació Infantil, Educació 

Primària, ESO
• Privat: Batxillerat (Modalitats d’humani·

tats i ciències socials; ciències i tecnolo·
gia; artístic)

Projecte Educatiu 
El nostre Projecte Educatiu és definit i obert, 
fonamentat en els valors humans i cristians.
Amb una metodologia que s’inspira en 
una educació integral i personalitzada.
Una “excel·lència acadèmica” que motiva 
i es concreta en Projectes d’aula que esti·
mulen un aprenentatge dinàmic, coopera·
tiu, experimental, reflexiu i crític.
Potenciem el talem de cada alumne, capa·
citats, treball corporatiu i orientem la seva 
projecció de futur.
Fomentem un aprenentatge multilin·
güe: català, castellà, anglès i francès. 
Implantació d’anglès a partir de P·3 i en 
diferents matèries, fins a Batxillerat.
Apliquem les TIC a totes les edats i a totes 
les àrees, fent ús de les PDI a les aules. 
Motivem la cultura de l’esforç i el treball 
ben fet. 
Eduquem en la certesa que l’alumne, si se 
sent acollit i valorat, pot recórrer un bon 
camí d’afirmació personal estimulant el 
propi creixement.
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Atenció diversificada 
Equip Psicopedagògic
• Grups reduïts de suport.
• Programes d’educació de l’emotivitat 

mitjançant les tutories.
• Prioritzem l’acollida, per l’Equip d’Edu·

cadors del nostre Centre, la persona dels 
alumnes és el més important!.

• Afavorim el diàleg “Consell Escolar”, 
Família-Escola, sempre en l’objectiu del 
millor per a cada alumne.

• Opció per la innovació educativa des de la 
perspectiva pedagògica de les Tècniques 
de l’aprenentatge col·laboratiu i la creació 
de coneixements en xarxa. (TIC·TAC)

Serveis del centre
• Activitats Complementàries
• Socialització de llibres
• Aula de Psicomotricitat
• Aules Polivalents amb TIC
• 2 Aules d’Informàtica
• 2 Aula de Música
• Sala d’Actes i TEATRE
• Biblioteca
• 3 laboratoris d’experimentals: Física, 

Química, Ciències i Artístic
• Aula Tecnologia

• 3 pistes poliesportives
• Camp de futbol
• Sala d’Educació Física
• Amplia zona verda i bosc
• Servei de menjador: 3 menjadors dife·

renciats per edats
• Extraescolars: esportives, culturals, artís·

tiques... organitzades per l’APA.

Visita informativa al centre
En el moment de les preinscripcions ate·
nem personalment a cada família a fi de 
donar el màxim d’informació i respondre 
a les seves qüestions. En el moment de les 
matrícules, queda fixada la data per visitar 
el centre i les seves instal·lacions. 

Horari general d’atenció al públic 
De dilluns a divendres de 9 a 13 h i de 15 
a 18.30 h.

AMPA
Presidenta: Claire Bravo
Apartat de correus 703 – Lloret de Mar 
Tel 671 362 582
http://ampaimmaculadalloret.word·
press.com
Facebook:  web@ampaimmaculada.cat
apaimmaculadalloret@yahoo.es

http://ampaimmaculadalloret.word-press.com
http://ampaimmaculadalloret.word-press.com
mailto:web@ampaimmaculada.cat
mailto:apaimmaculadalloret@yahoo.es
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8.1. CFA - Centre de formació de persones adultes

El centre de formació de persones adultes de Lloret de Mar està ubicat a la plaça 
Pere Torrent, dins l’edifici de la Casa de la Cultura (3a i 4a planta). 
El centre té com a objectiu facilitar a tothom l’accés a l’ensenyament, connectant 
amb les necessitats formatives de la població i adaptant·les als nous temps.
L’escola té una oferta global que permet l’accés de la persona adulta als ense·
nyaments següents: castellà, formació instrumental (aprendre a llegir i a escriure), 
anglès, informàtica (Competic), graduat en educació secundària i preparació per 
a la prova d’accés a CFGS. També és centre de suport de l’IOC per al graduat en 
educació secundària. 
Informació i preinscripció: CFA Lloret de Mar (3a planta).

CFA - Centre de formació de persones adultes
Plaça Pere Torrent s/n 
Tel. 972 36 20 20

Centre de formació 
d’adults
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8.2. Oficina de Català

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), del qual forma part l’Ofi·
cina de Català de Lloret, està format per la Generalitat de Catalunya i nom·
brosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions. L’objectiu del CPNL és 
facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació del català en tots els àmbits.

Nivells impartits:
Inicial (A1)*
Bàsic (A2)*
Elemental (B1)
Intermedi (B2)
Suficiència (C1)

Durada i titulació:
Cada nivell (excepte l’inicial de 45 hores en total) inclou tres mòduls (45 hores 
de classe per mòdul). Al final de cada nivell hi ha la prova homologada oficial 
i es lliura el certificat que expedeix la Generalitat de Catalunya.

Períodes d’inscripció:
Setembre, desembre·gener i abril

En paral·lel a l’organització dels cursos, l’Oficina de Català gestiona el progra·
ma Voluntariat per la llengua, eina de participació social que posa en contacte 
persones que volen destinar 10 hores del seu temps a fer conversa amb per·
sones que estan interessades a millorar el català que parlen.

* Els certificats del Consorci per a la Normalització Lingüística són oficials i vàlids per a l’informe 
d’arrelament social (des del nivell Inicial o A1 del MECR, mínim de 45 h) i per a l’informe d’inte·
gració per a la renovació de residència temporal (des del nivell Bàsic 3 o A2 del MECR, mínim 
de 45 h). També són vàlids (sempre que es faci un mínim de 90 h) per acreditar el mòdul A.1 del 
certificat de primera acollida.

OFICINA DE CATALÀ
Carrer Felicià Serra i Mont, 15 
Tel. 972 36 18 34 
lloret@cpnl.cat 
www.cpnl.cat/lloret 
www. facebook.com/oficinadecataladelloret
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9.1. UEC - Unitat d’Escolarització Compartida

La UEC ofereix la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït, 
d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades de 
cadascun dels alumnes.
A la UEC de Lloret l’alumnat treballa continguts teòrics i pràctics. S’incideix en 
el coneixement del món laboral i la formació professional a partir de tallers, 
sortides i altres activitats educatives.
L’escolarització en aquestes unitats tindrà sempre caràcter temporal i caldrà 
revisar·la al llarg del curs escolar. Sempre que sigui possible, es procurarà 
que l’escolaritat compartida comporti per a l’alumne/a la realització d’algunes 
activitats en el centre docent al qual pertany.

Serveis educatius

UEC
Unitat d’Escolarització Compartida
Av. Can Ribalaigua, s/n  
(al costat de la deixalleria municipal) 
Tel. 972 37 27 37 
ueclloret@gmail.com

9
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9.2. Programes de formació i inserció

És un programa de formació i inserció, treballant projectes relacionats amb la 
nostra població, organitzat pel Departament d’Educació, el Departament de 
Treball i l’Ajuntament de Lloret de Mar, adreçat a joves de 16 a 21 anys, que 
no hagin superat l’ESO. El curs dura de setembre a juny. S’hi imparteixen dos 
mòduls:

• Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració i bar. Prepara auxiliars  
 de cuina, bar i restaurant.

• Auxiliar de vendes: oficina i atenció al públic. Prepara auxiliars de  
 dependenta, de recepció...

1a fase (de setembre a desembre): en aquest període s’intensifica la tutoria. 
També es fan matèries com formació econòmica i laboral. 

2a fase (de gener a juny): fase professionalitzadora: en aquest període s’inicia 
l’aprenentatge del perfil professional triat per l’alumne/a

Paral·lelament a les classes, es realitza un període de pràctiques de 180 hores, 
en alguna empresa del sector.
Durant aquesta fase, s’ajuda el jove a preparar la prova d’accés a cicles forma·
tius de grau mitjà. 
Quan s’acaba el curs s’atorga el títol gestionat per la Generalitat.

EDIFICI DE L’ANTIC SINDICAT
C. Sant Pere, 36 2a planta 
Tel. 972 37 28 42



Els casals d’estiu són activitats que permeten als infants fer una activitat amb 
contingut educatiu i de lleure en aquest període de vacances escolars. En els ca·
sals els infants poden divertir·se i aprendre en un context d’interrelació diferent 
i amb companys del poble. L’oferta de casals que fa l’Ajuntament respon a una 
demanda social per permetre fer compatibles els horaris laborals de les mares i 
els pares amb la imprescindible atenció als fills i filles durant el període d’estiu. 

Els casals d’estructuren en un equip d’educadors/es amb un coordinador o co·
ordinadora i monitors i monitores per cadascun dels grups en què s’organitzen 
els infants. 

El servei de menjador
Els casals d’estiu ofereixen l’opció del servei de menjador. Aquest servei forma 
part del casal i és un espai més d’intervenció educativa dins del seu projecte.

Reduccions de la quota per aplicació d’una tarificació social 

Els percentatges de reducció i límits de renda de la unitat familiar d’acord amb la 
definició de l’article 82 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques són els que l’expressen en el següent quadre:

Bonificació Nivell de Renda
75% <150% del salari mínim interprofessional

50% < 200% del salari mínim interprofessional 

25% < 300% del salari mínim interprofessional

0% Resta

Caldrà, a més, que no posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones de 
la unitat familiar, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No 
s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels re·
sidents posseeixin una plaça d’aparcament o un traster per al seu ús exclusiu. 

Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de reducció els interessats hau·
ran d’adreçar la seva sol·licitud durant el període de matriculació, autoritzant 
la consulta de les seves dades fiscals vigents que disposa l’Agència Tributària, i 
es resoldrà per la Junta de Govern d’acord amb la petició formulada.
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Casals d’estiu 
Municipals

10



Servei de menjador als tres casals De 13 a 16 h (de dilluns a divendres)

Preus
Es pagarà en efectiu a l’OIAC en el moment de fer la inscripció.
Jornada completa: 130 €/mes. ½ jornada: 92 €/mes 
Descomptes: s’aplicarà una reducció del 15% per al segon germà i successius

Inscripcions on line
Juliol: del 14 de maig al 10 de juny. Agost: del 14 de maig al 10 de juliol
(PLACES LIMITADES)

Inscripcions
Termini: del 24 de maig a l’1 de juny de 2018
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h 
Lloc: OIAC. Plaça de la Vila, 1 (baixos Ajuntament)
Documentació obligatòria que cal portar amb la fitxa d’inscripció: 
1 Fotocòpia de la targeta sanitària del nen/nena
1 Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor legal 
(ha de correspondre amb qui signi la sol·licitud)
(PLACES LIMITADES)

Inscripcions servei de menjador: A l’escola on anirà al casal. 18 i 19 de juny 
de 2018 de 9 a 11 h

Informació addicional
Per la no assistència al Casal d’Estiu es podrà sol·licitar la devolució mitjançant 
una instància presentada a l’OIAC (Plaça de la Vila, 1, baixos Ajuntament) dins 
els terminis establerts.
Terminis per sol·licitar la devolució del Casal d’estiu:
Casal d’estiu del mes de juliol – fins al 30 de juny de 2018
Casal d’estiu del mes d’agost – fins al 31 de juliol de 2018 
Important: No s’acceptarà cap inscripció incompleta i/o que no vagi acompanya·
da de la documentació obligatòria.
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Escola Pere Torrent
De dilluns a divendres: ½ jornada, de 9 a 13 h
Dissabtes: matins de 9 a 13 h

Escola Àngels Alemany
De dilluns a divendres: ½ jornada, de 9 a 13 h
Dissabtes: matins de 9 a 13 h

Escola Pompeu Fabra
De dilluns a divendres: jornada completa, de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
 ½ jornada: matins de 9 a 13 h o tardes de 16 a 19 h
Dissabtes: matins de 9 a 13 h

Horari

Servei ofert per a nens i nenes de Lloret de Mar.
Nascuts l’any 2014 (P3) fins nascuts l’any 2006 (6è PRI)



Arrela’t, és un projecte de l’Ajuntament de 
Lloret de Mar que dóna continuïtat al Pla 
Educatiu d’Entorn (2005·2012). Es presenta 
a l’inici del curs escolar amb un seguit d’ac·
tivitats que donen resposta a les necessi·
tats dels infants, famílies i a la comunitat 
educativa lloretenca. 
Els principals objectius de l’Arrela’t són; Cohesionar socialment el poble, fo·
mentant la interculturalitat, l’equitat i l’ús de la llengua catalana. L’Arrela’t pre·
tén establir un vincle comú d’identitat entre els habitants de Lloret de Mar i 
fomentar el coneixement de la història i les tradicions lloretenques. 
El Projecte Arrela’t, oferta activitats complementàries i extraescolars amb un 
cost reduït per a les famílies. S’organitzen: 

Projecte Arrela’t

Lloret de Mar
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• Visites pedagògiques guiades per 
primària i per secundària; Pretén 
apropar a l’alumnat al patrimoni 
cultural i al patrimoni natural del 
seu municipi.

  Museu del Mar
  Jardins Santa Clotilde 
  Castell de Sant Joan 
  Museu dels ibers (Can Saragossa) 
  Puig de Castellet 
  Cementiri Modernista 
  Biblioteca de Lloret de Mar
  La Casa del Mar
  Museu Es tint
  Can Font 
• Ajuntament dels Infants; Fomentar 

els valors de participació i demo·
cràcia activa

• Aula de Teatre Infantil i Juvenil
• Aula Municipal de Música

• Educació Emocional
• Doblem en català
• Campionat de Rem Ergòmetre: 

Donar a conèixer la tradició del 
rem al nostre municipi

• Formació per monitoratge
• Concurs de contes infantils il·

lustrats Joan Llaverias; X Aniversari
• Iniciació a la Natació
• Jornada de Matemàtiques a Santa 

Cristina 
• Patis Oberts: De dilluns a divendres de 

17.15 a 19.15 h a l’escola Esteve Carles
• Projecte USEE – Casa del Mar
• Projecte Rossinyol
• Tallers socio·educatius
• Tallers d’estudi Assisit
• Conferència inaugural del curs i 

reconeixement dels mestres a la 
tasca professional

Per obtenir més informació de les activitats que es realitzen al Projecte Arrela’t 
podeu visitar la web (www.lloret.cat/educació) escrivint a pee@lloret.cat o tru·
cant al 972 36 19 04.

http://www.lloret.cat/educaciÛ
mailto:pee@lloret.cat
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Aula de teatre

Visites ajuntament

Campionat de  
Rem Ergòmetre

LloretdeMar
Pla Educatiu d’Entorn

LloretdeMar
Pla Educatiu d’Entorn



El Puntet i 
El Puntet de Fenals

La Secció de Joventut posa a disposició dels joves lloretencs EL PUNTET i EL 
PUNTET DE FENALS, dos equipaments municipals amb format de Casal de Joves.

Oberts a tots els joves majors de 14 anys, s’hi pot trobar un espai amb un 
ambient molt agradable que permet al jove estar amb els amics, llegir la 
premsa i revistes, demanar informació i assessorament, connectar·se a 
Internet, jugar a ping·pong, a jocs de taula, reunir·se, amb l’acompanyament 
de monitors titulats que l’assessoraran i dinamitzaran.

Altrament, també s’organitzen cursos, ex·
cursions, exposicions, activitats, i d’altres 
que el mateix jove proposi.
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EL PUNTET DE FENALS
C. Pla de Fenals, s/n (plaça de Fenals)
Tel. 972 36 42 99
puntetdefenals@lloret.cat

De dilluns a diumenge de 16 a 20 h

EL PUNTET
Av. Vidreres, 58
Tel. 972 37 22 68
puntet@lloret.cat

De dilluns a divendres  
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h

Caps de setmana i festius  
de 16 a 20 h
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Biblioteca Municipal13

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Plaça Pere Torrent, s/n
Tel. 972 34 90 55
biblioteca@lloret.cat

També se’ns www.lloret.cat/puntet
pot trobar a: www.facebook.com/puntet
 www.twitter.com/el_puntet



Telèfons d’interès

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Carrer Alcalá, 36
28071 Madrid
Tel. 902 218 500 
Fax 91 701 86 48

Homologació d’estudis

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Avinguda Via Augusta, 202·226
08021 Barcelona
Tel. 93 551 69 00
Fax 93 241 53 42
http://www.gencat.cat/educacio

SERVEIS TERRITORIALS D’ENSENYAMENT  
DE GIRONA
Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 97 50 00 (INSPECCIÓ)
Fax 872 97 50 06

SERVEIS TERRITORIALS D’ENSENYAMENT  
DE GIRONA
Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 97 50 00
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Els nens aprenen el que viuen
Si un nen viu criticat, aprèn a criticar.
Si un nen viu en l’hostilitat, aprèn a barallar-se.
Si un nen viu amb tolerància, aprèn a ser tolerant.
Si un nen viu amb estímuls, aprèn a confiar.
Si un nen viu estimat, aprèn a estimar.
Si un nen viu en equitat, aprèn a ser just.
Si un nen viu amb seguretat, aprèn a tenir fe.
Si un nen viu amb aprovació, aprèn a valorar-se.
Si un nen viu amb acceptació i amistat, aprèn a trobar  
l’amor en el món. 
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