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Presentació
Com cada any l’Ajuntament, i més concretament l’Àrea d’Educació,
confecciona la Guia de Centres i recursos socioeducatius de Salt que
ha de servir a les famílies, professionals, personal tècnic i ciutadania en
general com a eina d’informació educativa del nostre municipi.
Aquesta Guia ens mostra els diferents centres educatius de Salt: les
escoles bressol, els centres d’educació infantil de segon cicle i de
primària, els d’educació secundària, la formació d’adults, els centres
d’educació especial, l’oficina de català, els estudis universitaris, els
ensenyaments musicals i d’art, la formació en noves tecnologies, la
promoció de la lectura a les nostres biblioteques i tots els programes i
projectes adreçats a infants i joves.
Salt viu en constant transformació, en la qual el sistema educatiu és un
pilar bàsic per tal d’assolir una societat més inclusiva i cohesionada, on
la suma de l’escola, la família i l’entorn social ens ha d’ajudar a assolir
una formació global dels nostres infants i joves.
El passat desembre del 2018, és va aprovar per plenari el Pla Educatiu
de Salt, l’eina que ens ha de servir per traçar els objectius que ens hem

emmarcat entre tota la comunitat educativa de Salt (plataforma Salt’Educa,
les AMPA, els professionals de l’educació, les entitats del tercer sector, els
tècnics de les diferents àrees municipals i els diferents grups polítics). Ara
doncs, cal que treballem sobre tot el que es proposa i seguir avançant en la
millora de l’educació i la cohesió social del nostre poble.
Finalment, us recordem que podeu trobar informació més detallada a
la pàgina web de l’Ajuntament, a l’Àrea d’Educació, com per exemple
dades de les jornades de portes obertes on els centres donen a conèixer
les seves instal·lacions, projectes i filosofia pedagògica. També teniu a
la vostra disposició l’Oficina Municipal d’Escolarització –OME– que us
ofereix tota la informació disponible dels centres educatius del municipi,
així com els processos de preinscripció i matriculació de cada curs i tot
allò relacionat amb l’educació obligatòria.

Fermí Cunill i Garcia
Regidor delegat d’Educació
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OME de SALT
L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) va néixer com un servei municipal d’informació i
gestió de l’escolarització dels centres d’educació infantil, primària i secundària de Salt, públics
i concertats. En aquest context, tal com descriu el Decret 252/2004, les OME estan concebudes
com a òrgans de garantia en els processos d’admissió de l’alumnat als centres.
Amb el pas del temps, i des de l’escenari de la ciutat com a marc, medi i objectiu de l’educació,
l’OME ha fet seu el compromís local amb l’educació des de l’exercici de la corresponsabilitat,
tant per acompanyar l’escolarització d’infants i joves i les seves famílies, com per participar i
col·laborar en la realització d’activitats i serveis que es porten a terme més enllà de l’horari lectiu.
A l’OME de Salt us oferim aquests serveis:
• Informar-vos de les escoles bressol municipals i preinscriure els vostres fills.
• Informar-vos dels centres educatius de la ciutat.
• Obtenir informació del que s’ha de fer per sol·licitar una plaça de 3 a 16 anys i fer-ne la preinscripció corresponent.
• Conèixer els criteris de barem i puntuació per obtenir plaça.
• Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.
• Obtenir qualsevol altra informació relacionada amb l’escolarització dels infants i joves de Salt.
L’OME de Salt està situada a la planta baixa de l’Ajuntament, a la plaça Lluís Companys, núm.1. El telèfon és el 972 24 91
91 (opció 7), i el correu electrònic, ensenyament@salt.cat.

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h
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Programes de formació professional
CENTRE D’INNOVACIÓ I FORMACIÓ OCUPACIONAL (CIFO)
(formació adreçada prioritàriament per a treballadors i treballadores a partir de 16 anys, en situació d’atur inscrits com a demandants d’ocupació a les oficines
de treball de la Generalitat.)
C. Alfons Moré, 1
Tel. 972 40 55 70
cifo_salt.soc@gencat.cat
serveiocupacio.gencat.cat/centres_cifo

Formació teòrica i pràctica
Anàlisi química i assajos microbiològics i biotecnològics
Fabricació i construccions metàl·liques
Mecanització manual: torn i fresadora i control numèric
Soldadura
Muntatge i manteniment d’instal·lacions frigorífiques (frigorista)
Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges, comerços i locals
Carnisseria
Pastisseria i rebosteria
Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents: Ofimàtica
Docència de la formació professional per a l’ocupació
Competències digitals bàsiques i avançades
Bàsic de prevenció de riscos laborals

ETECAM.
Fundació privada de la casa de la música del gironès
C. Sant Antoni, 1, Factoria Cultural Coma Cros
C. Amnistia Internacional, La Mirona
Tel. 972 29 63 53
info@etecam.cat | www.etecam.cat
Cursos
Grau Mitjà en vídeo, DJ i so
Grau Superior en so per audiovisuals i espectacles
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PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
(joves de 16 a 21 anys aturats i que no han obtingut el graduat en secundària obligatòria)

INSTITUT SALVADOR SUNYER I AIMERIC
C. Miquel Martí i Pol
Tel. 972 23 49 75
b7008407@xtec.cat | inssalvadorsunyer.cat
Ensenyaments impartits
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Auxiliar de muntatges d’instal·lacions d’aigua, electricitat i gas

ESCOLA PIA
C. Pla de Salt, 10
Tel. 972 66 43 56
salt@escolapia.cat | salt.escolapia.cat
Ensenyaments impartits
Auxiliar de pastisseria i de fleca (C. Àngel Guimerà, 92)
Auxiliar imatge personal: perruqueria i estètica (C. Francesc Macià, 57)
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PROGRAMA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL (PPP)
(joves de 16 a 21 anys aturats i que no han obtingut el graduat en secundària obligatòria)

INSTITUT VALLVERA
Ptge. de la Fàbrica Tèxtil Coma Cros, 14
Tel. 972 23 19 19
iesvallvera@xtec.cat | www.iesvallvera.cat
Ensenyaments impartits
FP Bàsica en serveis administratius
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INS VALLVERA
UOC
ERAM
UNED
BIBLIOTECA IU BOHIGAS
MUSEU DE L’AIGUA
AULA MÚSICA GIRONÈS
ESCOLA POMPEU FABRA
HOTEL D’ENTITATS
LES BERNARDES
E. BRESSOL EL LLEDONER

ETECAM
CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (CNL)

ESCOLA EL VEÏNAT

FÀBRICA JOVE
ESCOLA LA FARGA
ESCOLA VILAGRAN
MAS MOTA

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN

ESCOLA DOMINIQUES

LLAR D’INFANTSEL BARRUFET

ESCOLA MUNICIPAL BELLES ARTS

E. BRESSOL EL CARRILET

SBAS SALT
ESTACIÓ JOVE

ESCOLA MAS MASÓ

SATÈL·LIT JOVE

ESCOLA LES ARRELS
CIFO

LLAR D’INFANTS EL PETIT PRINCEP
ESCOLA EL PLA

ESCOLA EL GEGANT DEL REC

EUSES
CENTRE E. E. MAÇANA
INS SALVADOR SUNYER I AIMERIC

INS SALVADOR ESPRIU

ESCOLA PIA

ESCOLA S. SANTALÓ
ESCOLA LES DEVESES

EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I POSTOBLIGATÒRIA

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE I EDUCACIÓ PRIMARIA

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDARIA OBLIGATÒRIA

FORMACIÓ D’ADULTS

EDUCACIÓ ESPECIAL

FORMACIÓ PROFESSIONAL

EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS

Ajuntament de Salt
Àrea d’Educació
Oficina Municipal d’Escolarització

