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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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Formació en Serveis i equipaments públics
Oferta formativa reglada en equipaments i serveis públics

CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT D’ADULTS LES BERNARDES 
(a partir dels 17 anys) 

C. Sant Dionís, 42 Tel. 972 24 14 10
b7005339@xtec.cat  |  agora.xtec.cat/cfa-lesbernardes-salt

L’educació general i l’accés al sistema educatiu
• Cicle d’educació secundària (graduat en educació secundària): nivell 1 i nivell 2.

• Curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà (CAM)

Preparació per a les proves d’accés
• Per a cicles formatius de grau superior

• Per a la universitat per a majors de 25 anys

L’educació per adquirir competències transprofessionals
Ensenyament de llengües estrangeres: 
Llengua anglesa
Nivell 1 (A1)   
Nivell 2 (A2-1)
Nivell 3 (A2-2)
Llengua francesa
Nivell 1 (A1)
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Ensenyaments en competències digitals (Acreditacions COMPETIC)
COMPETIC Inicial
Competència digital COMPETIC 1 acreditació equivalent a l’ACTIC bàsic
Competència digital COMPETIC 2 acreditació equivalent a l’ACTIC mitjà
Competència digital COMPETIC 3 acreditació equivalent a l’ACTIC avançat

L’educació per a la cohesió i la participació social (ensenyaments bàsics)
Ensenyaments de llengües
Llengua catalana (A1, A2, B1)
Llengua castellana (A1, A2)
Formació Instrumental: Cicle de formació instrumental
Nivell 1: Alfabetització
Nivell 2: Neolectors
Nivell 2: Certificat

OFICINA DE CATALÀ DE SALT 

C. Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros. Primer pis, despatx 7) Tel. 
972 24 91 91 ext. 1319.
salt@cpnl.cat  |  www.cpnl.cat/salt

Cursos de català
Inicial
Bàsic
Elemental
Intermedi
Suficiència
Nivell C2
Modalitat combinada i 100% en línia: www.parla.cat
Voluntariat per la llengua
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ESCOLA MUNICIPAL DE BELLES ARTS
C. Lluís Moreno (Mas Llorenç) - Tel. 972 24 42 35
bellesarts@salt.cat  |  https://www.facebook.com/emba.salt

Cursos:
Dibuix i pintura
Arts plàstiques per a infants i joves
Escultura i talla de pedra
Ceràmica
Restauració de moble antic
Bonsai

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS
C. Sant Antoni, 1 - Tel. 972 24 03 22

bibsalt@salt.cat  |  www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-publica

Oferta formativa no reglada en equipaments i serveis públics



Guia de centres i recursos socioeducatius de Salt 9

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
C. Major, 204 - Tel.972 40 50 62

massagran@salt.cat  |  www.bibgirona.cat/biblioteca/salt-massagran

Serveis de les dues biblioteques:
Informació general i bibliogràfica
Sala de consulta
Préstec
Col·lecció local
Zon@ Internet
Cessió d’espais
Activitats de promoció lectora
Visites guiades

Serveis als centres educatius:
Carnet de préstec com a entitat
Préstec
Petició de lots temàtics
Visites escolars

Espai Lector:
Mas Mota. Plaça Catalunya, s/n – Tel. 972 65 70
Promoció de la lectura per a infants de 6 a 12 anys
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MUSEU DE L’AIGUA DE SALT
C. Sant Dionís, 1 (Coma Cros) – Tel. 972 40 21 48
museu@salt.cat  |  www.comacros.cat/museu-aigua/

Visites i activitats didàctiques per a grups escolars de totes les 
edats. Hores convingudes

AULA DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS A SALT
C. Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros)
i c. Pep Ventura, 1 (Escola Mas Masó) 
Tel. 972 21 32 62
emg@girones.cat  |  www.emg.cat

Llenguatge musical 
Petits Músics 
Sensibilització I i II 
Iniciació 
Preparatori I i II 
Primer, segon, tercer i quart 

Instruments 
Acordió diatònic, baix, bateria, cant, clarinet, contrabaix, fagot, fiscorn, flabiol 
i tamborí, flauta de bec, flauta travessera, gralla, guitarra clàssica, guitarra 
elèctrica, guitarra flamenca, oboè, percussió, piano, saxòfon, tarota, teclats, 
tenora, tible, trombó, trombó de pistons, trompeta, viola, violí i violoncel 

Programes alternatius 
Música a mida per a joves i adults 
Aula de Música Moderna i jazz 

Formacions 
Jove Orquestra del Gironès, Teatre Musical, Escola de Guitarres del 
Gironès, Cant Coral.
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CASA DE CULTURA LES BERNARDES
C. Major, 172 - Tel. 972 23 46 95
bernardes@girones.cat  |  www.bernardes.cat

Cursos

Anglès 

Francès 

Aula de Teatre 

Altres cursos: 

Dibuix

Pintura i modelatge

Art contemporani

Fotografia

Etc...

LUDOTECA LES BERNARDES DE SALT
C. Sant Dionís, 42 – Tel. 972 24 52 33 
ludo.salt@gencat.cat 
Adreçat a Infants de 0 a 14 anys i famílies 

Serveis 
Tallers 
Servei de préstec de jocs i joguines 
Visites escolars 
Joc lliure en sala 
Joc dirigit 
Centre de pràctiques d’estudiants: de l’àmbit del lleure, cicles formatius, 
estudiants universitaris,... 
Programa familiar i mixt  
Informació i assessorament en matèria de joc i ludoteques
Horari d’atenció al públic: Dijous de 9h a 12h i dt, dc i dj de 15h a 16:30h

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL – ESTACIÓ JOVE
Passeig Països Catalans, s/n – Tel. 972 40 50 07
info@saltjove.cat  |  www.saltjove.cat

Informació per a joves de 12 a 30 anys sobre: salut, estudis, beques, cursos, 
viatges i lleure.
Assessorament individualitzat
Serveis d’ordinadors
Expedició de carnets (alberguista i estudiant internacional)
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FÀBRICA JOVE
C. Manuel de Falla, 26 
Tel. Fàbrica Jove 662 534 789
Tel. Referents en ocupació juvenil 639 354 009
fabricajove@saltjove.cat  |  www.saltjove.cat
Matins: projecte Referents en ocupació Juvenil. Assessorament laboral per a 
joves de 16 a 29 anys.
Tardes: projecte de lleure educatiu per a joves de 12 a 18 anys

SATÈL·LIT JOVE
C. Doctor Ferran, 23
info@saltjove.cat  |  www.saltjove.cat
Sala polivalent per a entitats juvenils. Es pot sol·licitar l’equipament a Joventut, 
972 40 50 07
Servei de Xarxa d’Accés al Treball (XAT) del Casal dels Infants, per a joves que 
busquen feina.

Oferta formativa no reglada en centres privats
ANGLO SCHOOL SALT (CAMBRIDGE PREPARATION CENTRE)
Manuel de Falla, 30 – Tel. 972 242 780 · 659 679 274
salt@angloschool.cat  |  www.angloschool.cat
Cursos impartits:
CLIP CLAP 1- 6 anys
YOUNG LEARNERS  6-12 anys
TEENAGERS 12-18 anys
ADULTS (tots els nivells)
Preparació exàmens oficials (KET, PET, FCE, CAE i CPE)

AULA DE MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR—AULATRADI
C. Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) - Tel. 606 34 69 40
aulatradi@gmail.com  |  www.aulatradi.cat

Oferta formativa
Planter
Joves en escena
Llenguatge
Grups instrumentals
Tècnica Alexander
Casal Folk
Instruments: acordió diatònic, acordió piano, baix / contrabaix, bandúrria / llaüt, 
cant, flabiol i tamborí, gralla, guitarra / guitarró, mandolina / mandola, sac de 
gemecs, tarota, tenora / tible, timbal / percussió tradicional, violí / viola, viola de 
roda, violoncel, altres
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Pla formatiu AMTP
Avalat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Instruments tradicionals
Folklore / Etnomusicologia
Dansa
Cançó i polifonia
Organologia
Serveis externs
Tradi Escola
Obrador Aulatradi
Grups estables
La Fídula Harmònica
Cor País Meu
Els Fidulins

EDUTIC ACADÈMIA DE NOVES TECNOLOGIES
C. Major, 127  - Tel. 606 220 788
pregunta@edutic.cat  |  www.edutic.cat

Formacions per a mainada
Programació (Scratch)
Informàtica infantil (StopMotion, TV i ràdio amb Youtube, 3D)
Reforç de primària
Reforça de secundària

Formacions i tallers per a joves i adults
Informàtica des de 0 i Internet
Utilització i configuració de l’smartphone i tablet
Reciclatge d’ordinadors

Formacions i tallers per a persones emprenedores i entitats
Disseny gràfic
Disseny de pàgines web

Màrqueting digital
Assessoraments personalitzats

NOU ESPIRAL ESCOLA DE DANSA DE SALT
C. Pau Casals, 2  - Tel. 972 24 29 99 /  629 30 21 94
info@nouespiral.cat  |  www.nouespiral.cat

Oferta formativa:
Infantil: Dansa clàssica, Dansa Creativa, Modern Dance, Predansa, i Casal 
Artistic d’estiu (juliol)
Joves i adults: Dansa Clàssica, Dansa Contemporània, Broadway Jazz, Claqué 
i Flamenco.
Trimestrals d’iniciació per adults: Cursos especials per iniciar-se en la dansa, 
tots tipus d’activitats, informeu-vos en la web

MR. DANCE. ESCOLA DE BALL
Tel. 972 24 92 90 –  Tel. 665 60 16 47
info@mrdancegirona.com  |  www.mrdancegirona.com

ERAM ZETA
C. Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) – Tel. 972 40 22 58
info@eramzeta.com  |  www.eramzeta.com

Oferta formativa: 
Tallers, cursos, campus i extraescolars per infants i joves de 6 a 18 anys 
Ensenyaments impartits: tallers, formació extraescolar i campus d’estiu
relacionats amb les tecnologies digitals: programació, fotografia, videojocs i 
disseny.
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ESCOLA D’ART PACO MORGADO
C. Francesc Macià, 63 – Tel. 606 68 08 04
escoladartpacomorgado.com/

Cursos per a nens/es:
Dibuix, pintura i manualitats
Cursos per a adults:
Dibuix (iniciació, primer nivell, segon nivell), pintura (iniciació, primer nivell,
segon nivell), art digital (dibuix, pintura i creació de personatges amb eines
informàtiques), còmic, aerografia, manualitats, escultura digital i escultura
matèrica a escala

CENTRE KIDS&US SALT
C. Francesc Macià, 61 – Tel. 872 02 51 67
salt@kidsandus.cat  |  www.kidsandus.cat

Formació: Anglès per a nens a partir d’1 any. L’aprenentatge es fa a partir 
d’una metodologia pròpia basada en el procés natural d’adquisició de la llengua 
materna.



EDUCACIÓ INFANTIL PRIMER CICLE

EDUCACIÓ INFANTIL SEGON CICLE I EDUCACIÓ PRIMARIA

EDUCACIÓ ESPECIAL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I POSTOBLIGATÒRIA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDARIA OBLIGATÒRIA FORMACIÓ D’ADULTS

ESCOLA PIA

INS SALVADOR SUNYER I AIMERIC

ESCOLA EL GEGANT DEL REC

ESCOLA EL PLA
LLAR D’INFANTS EL PETIT PRINCEP

INS SALVADOR ESPRIU

CENTRE E. E. MAÇANA ESCOLA S. SANTALÓ

ESCOLA LES DEVESES

ESCOLA LES ARRELS

ESCOLA MAS MASÓESTACIÓ JOVE

FÀBRICA JOVE

SATÈL·LIT JOVE

ESCOLA MUNICIPAL BELLES ARTS
LLAR D’INFANTSEL BARRUFET

ESCOLA VILAGRAN

ESCOLA EL VEÏNAT

INS VALLVERA

ESCOLA POMPEU FABRA

ESCOLA LA FARGA
E. BRESSOL EL LLEDONER

ESCOLA DOMINIQUES

E. BRESSOL EL CARRILET

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN 

CIFO

ETECAM

CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA (CNL)

EUSES

FORMACIÓ PROFESSIONAL ALTRES

LES BERNARDES

MAS MOTA

SBAS SALT

HOTEL D’ENTITATS

UOC
ERAM
UNED

MUSEU DE L’AIGUA
AULA MÚSICA GIRONÈS

BIBLIOTECA IU BOHIGAS



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


