
Guia de centres i recursos socioeducatius de Salt

PROGRAMES D’ACOLLIDA I DE REFORÇ
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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 d’acollida i reforç

Servei socioeducatiu d’atenció diürna

Els Servei socioeducatius d’atenció  diürna són  serveis social bàsics  per l’atenció 
d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar , que dóna 
suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, 
la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensa les 
mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzats, 
el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat. 

El servei ofereix  atenció a tots els infants i adolescents en situació de risc , afavorint 
la cobertura de les necessitats que els garanteixin un nivell de benestar 

adequat, el seu desenvolupament personal i la seva integració social i l’adquisició 
d’aprenentatges , disminuint les situacions de risc i prevenint situacions més greus 
de desprotecció.

Els serveis socials d’atenció diürna són serveis arrelats al territori, que formen part de 
la xarxa de serveis socials bàsics que donen cobertura a necessitats de la infància i 
l’adolescència més vulnerable. Està adreçats a nens i nenes de 5 a 16 anys. 
L’horari del servei és de dilluns a divendres de les 16 h fins a les 19’30 h.

És un Servei d’intervenció socioeducativa dins els Serveis Socials Bàsics gestionats 
pel Consorci de Benestar Social Gironès – Salt. 

Centre Obert Guimerà  |  C/ Àngel Guimerà núm. 108  |  Tel. 972 40 63 63 I 
Centre Obert Filadores  |  C/ Filadores núm. 3  |  Tel. 972 24 32 10 I 
centreobertsalt@cbs.cat  |  www.coisalt.cbs.cat/
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Projecte vincles
És un espai maternoinfantil i familiar adreçat a mares amb criatures de 0 a 3 
anys i les seves famílies, amb l’objectiu de disminuir situacions de desigualtat i 
vulnerabilitat en què la maternitat pot potenciar el risc d’exclusió social.

Objectius específics: 
· Millorar les capacitats personals i d’integració social de les dones en un 
espai d’intercanvi i desenvolupament, mitjançant recursos i oportunitats 
formatives, i el desenvolupament d’una xarxa de suport i la connexió a la 
xarxa comunitària.

· Millorar la maduració del desenvolupament de cada infant en els seus diferents 
àmbits -  cognitiu, psicomotriu i psicosocial - mitjançant l’activitat lúdica.

· Fomentar l’estimulació dels processos i vincles afectius i de relació de l’infant 
amb la família mitjançant la participació en activitats conjuntes.

L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 12.30 h.
Casal dels Infants | C/ Major, 30 | Tel. 872552412
salt@casaldelsinfants.org | www.casaldelsinfants.org

Dispositiu SIE (servei d’intervenció educativa)
El   Servei d’Intervenció Educativa ofereix un espai de relació, treball en valors 
i reforç escolar a infants i adolescents que necessiten suport en el seu procés 
d’escolarització tot involucrant, des de l’inici, la participació de les seves famílies 
i de l’entorn educatiu. Així, unificant espais lúdics, de treball i de relació, se’ls 
acompanya a desenvolupar i millorar els seus hàbits d’estudi i treball, així com 
les seves habilitats personals i relacionals.

Els seus objectius principals són:
· Oferir acompanyament personalitzat i recursos a infants i joves amb dificultats 
en el seu desenvolupament educatiu

· Acompanyar les famílies dels menors atesos durant tot el procés, oferint eines 
que els ajudin a donar suport a les necessitats dels seus fills i filles

· Treballar per aconseguir la implicació social de la comunitat en tot aquest procés.
L’equip està format per tècnics i voluntariat.
Càritas Salt-Agrupació de Parròquies | Hotel d’entitats - C/ Sant Dionís, 42 
TeI. 972242472  |  salt@caritasgirona.ca | www.caritasgirona.cat/salt

Programa casal obert infantil
Programa de caràcter preventiu, integrador i compensatori dirigit a infants de 
6 a 12 anys i les seves famílies amb l’objectiu de disminuir les situacions de 
risc social, d’oferir un suport socioeducatiu per a garantir l’adquisició d’hàbits 
i valors, i de promoure actituds motivadores davant l’aprenentatge i l’entorn 
escolar.

Es persegueixen els objectius següents:
· Millorar el procés de creixement dels infants amb la participació en activitats 
lúdiques, educatives i de suport familiar.

· Millorar el procés d’escolarització a través d’activitats de reforç d’aprenentatges 
i d’adquisició d’hàbits i valors, tant en els infants com en les seves famílies.

· Millorar les habilitats educatives de les famílies en relació amb el procés 
formatiu i de creixement dels infants.
El programa es fa en horari extraescolar a l’Escola Deveses, a través de l’entitat 
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Casal dels Infants. També es preveu un casal de Nadal, un de Setmana Santa i un 
d’estiu en horari de 10 a 16 h. 

Casal dels Infants | C/ Major, 30 | Tel. 872552412
salt@casaldelsinfants.org | www.casaldelsinfants.org

Projecte casal obert adolescent Salt
El projecte va dirigit a infants i joves de 12 a 16 anys i les seves famílies, en 
situacions de vulnerabilitat social i amb l’objectiu de prevenir i minimitzar processos 
marginadors i d’exclusió social dels adolescents, reforçant tots aquells aspectes 
que ajuden el menor en el seu desenvolupament formatiu, personal i social.

Es treballa a partir de 4 eixos principals:
· Millorar l’autonomia i la capacitat d’organització i gestió de les tasques quotidianes.

· Conèixer i participar d’altres propostes de lleure al municipi i fora d’ell, ampliant 
el ventall de relació i inclusió.

· Interioritzar les necessitats de l’itinerari acadèmic, disposar d’un espai diari on 
fer deures escolars i obtenir ajuda específica.

· Obtenir un espai educatiu referent on poder vincular-se i desenvolupar l’itinerari 
personal en un entorn educatiu i promocional.

El projecte es porta a terme diàriament en els següents horaris:
de les 16.30 a les 19 h durant els dies lectius del curs escolar.
de les 10 a les 16 h durant els períodes de vacances escolars de Nadal, 
Setmana Santa i estiu. És un projecte realitzat per l’entitat Casal dels Infants 

Casal dels Infants | C/ Major, 30 I Tel. 872552412
salt@casaldelsinfants.org | www.casaldelsinfants.org

Programa de beques
Programa que dona suport a aquells alumnes que tenen un perfil acadèmic amb 
potencial d’èxit educatiu, però que tenen una situació de vulnerabilitat econòmica 
en el seu nucli familiar. 

Es tracta de beques d’estudi per fomentar la continuïtat de l’educació dins 
l’ensenyament reglat (obligatori i postobligatori), minimitzar els costos directes 
per a la família i afavorir la igualtat d’oportunitats per als joves que hi accedeixen, 
per millorar els índexs d’èxit escolar d’adolescents i joves de Salt. 

Les beques es decideixen en el marc d’una comissió formada per agents del 
Departament d’Ensenyament i de l’Administració local, i s’atorguen gràcies al 
finançament de la Fundació de Catalunya – La Pedrera i la col·laboració de la 
Fundació SER.GI de pedagogia social. 
Fundació Ser.Gi | Pl. Lluís Companys, 12 17003 Girona
Tel. 972 213 050 | info@fundaciosergi.org | www.fundaciosergi.org

Porta d’accés
Projecte de suport al retorn als itineraris formatius reglats, no-reglats i laborals 
als joves en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social. Aquest dispositiu 
vol donar resposta als buits d’intervenció educativa que existeixen entre l’etapa 
d’escolarització obligatòria i la formació  no obligatòria i prelaboral/inserció laboral. 

Els destinataris del projecte són: 
Col·lectiu de joves entre 16 i 25 anys, prioritzant la intervenció amb aquells 
alumnes que no obtindran el GES i que tenen una major dificultat a l’hora de 
continuar i/o abandonar els estudis post obligatoris.
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10

Els objectius del projecte són:  
· Incrementar el nombre d’alumnes que tot i tenir un perfil educatiu de fracàs escolar 
poden realitzar un itineraris formatius pre-laborals o d’inserció laborals amb èxit.

· Incrementar el nombre d’alumnes que realitzin estudis post-obligatoris.

· Fomentar el treball en xarxa entre tots els agents i institucions del territori que 
treballen l’àmbit formatiu i laboral i establir uns canals i metodologies perdurables 
i transferibles.
Les accions realitzades:

· Itineraris individuals de formació: Treball individual a on s’escolta la persona 
jove i es consensuen accions formatives que siguin del seu interès. Un cop inicial 
l’itinerari es fa tant l’acompanyament com un seguiment de la seva evolució.

· LINK. Un espai on els joves poden treballar el seu itinerari a partir dels seus 
interessos, necessitats i somnis, orientant-los en el seu futur formatiu i/o laboral, 
acompanyant-los en el descobriment dels seus talents i potencialitats a través 
de dinàmiques vivencials (d’autoconeixement, treball en equip, resolució de 
conflictes,...) que els faciliti créixer com a persones i experimentar i compartir 
el seu moment vital. 

· Treball en xarxa: Des del servei Porta d’ACCÉS treballem de forma coordinada 
amb els diferents agents i professionals del territori per arribar a tots els àmbits 
i donar el millor servei que podem als joves, posant especial atenció a aquells 
més vulnerables.

Totes aquestes accions estan recolzades en tot moment per la figura d’un tutor/a 
responsable de fer el seguiment, l’orientació i l’acompanyament dels joves participants. 

Fundació Ser.Gi | Pl. Lluís companys, 12 17003 Girona
Tel. 972 213 050 - 636 441 272 
porta.acces@fundaciosergi.org | www.fundaciosergi.org

FES+ Servei suport socioeducatiu a alumnes d’estudis 
postobligatoris:
El FES+  té com a objectius
· Detectar joves amb dificultats socioeconòmiques i/o d’aprenentatge durant 
l’últim curs de l’ESO amb motivació per seguir estudiant (amb o sense la seva 
acreditació).

· Acompanyar i orientar per la continuïtat dels estudis postobligatoris i per la 
incorporació a recursos formatius homologats.

· Proporcionar eines en l’itinerari formatiu del jove a través de tutories individuals 
i reforç acadèmic, com també propiciar la implicació de la família en aquest.

El FES+ està adreçat a: 
joves a partir de 16 anys amb o sense graduat escolar que estiguin motivats per 
continuar el seu itinerari educatiu reglat.

El projecte es desenvolupa fora de l’horari escolar de cada alumne, adaptat totalment 
a cada necessitat i amb el suport de persones voluntàries que imparteixen diferents 
matèries de suport a més de l’acompanyament psicosocial individual.

Càritas Salt-Agrupació de Parròquies  |  Hotel d’entitats - C/Sant Dionís, 42 
Tel. 972242472  |  salt@caritasgirona.cat  |  www.caritasgirona.cat/salt

Projecte xarxa d’accés al treball
La finalitat d’aquest projecte és la millora de la integració sociolaboral de joves 
d’entre 16 i 25 anys amb especials dificultats d’inserció laboral per la seva baixa 
ocupabilitat.
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Objectius específics:
· Vincular els joves a un procés de millora de competències per a la recerca de 
feina, mitjançant la definició d’un itinerari individual d’acompanyament a la inserció.
· Incrementar les capacitats personals per afavorir la integració laboral.

· Incrementar les capacitats laborals per aconseguir la inserció en el mercat laboral.

· El programa es porta a terme a través de l’entitat Casal dels Infants, als matins, 
al Satèl·lit Jove (Carrer Dr. Ferran, 23).

Fundació Ser.Gi  |  Pl. Lluís companys, 12 17003 Girona
Tel. 972 213 050 - 636 441 272
porta.acces@fundaciosergi.org  |  www.fundaciosergi.org

Projecte rai eso
És un servei  adreçat a adolescents on oferim un espai socioeducatiu durant el 
curs escolar i cada migdia (de 15.00 a 17.00), dins dels instituts, que contempla 
un dinar saludable i activitats de lleure socioeducatiu.
Casal dels Infants  |  C. Major, 30 I Tel. 872552412
salt@casaldelsinfants.org  |  www.casaldelsinfants.org

Reactiva’t   
És un projecte del Consorci de Benestar Social del Gironès-Salt que té per 
finalitat l’acompanyament i suport als joves més desconnectats o vulnerables, 
per fomentar, millorar i desenvolupar les seves habilitats amb l’objectiu de poder 
integrar-se millor en els circuïts normalitzats de recerca de feina o de formació.

Dirigit a joves a partir de 16 anys, s’ofereix un seguiment individual i uns tallers grupals:

Taller de fusteria - medi natural: formació sobre com utilitzar les eines i 
conceptes bàsics de fusteria per crear i construir mobiliaris útils per a entitats, 
escoles, espais públics... així com el descobriment del medi natural de salt i el 
treball pràctic de conservació.

Taller de fotografia: a partir de la fotografia bàsica i les eines multimèdia es 
treballa la descoberta de l’entorn i la implicació en projectes comunitaris com 
exposicions temàtiques i reportatges reals (per a joves de més de 15 anys amb 
inquietuds artístiques).

SBAS Salt  |  C/ Àngel Guimerà núm. 106-108
Tel. 972 23 51 05  |  www.cbs.cat
L’activitat dels tallers es realitza en les instal·lacions de la Coma Cros

Xarxa de tallers amb famílies
És un projecte comunitari i de treball en xarxa que gestiona l’entitat VINCLE i 
treballa juntament amb diverses àrees municipals i institucions per tal de sumar 
esforços i treballar conjuntament per millorar l’èxit escolar dels infants de Salt, 
així com empoderar a les seves famílies.

Objectius del projecte:
· Fomentar la participació de les famílies en els projectes educatius de centres a 
través de manualitats i tallers.

· Facilitar un espai de formació i suport per a les famílies dels centres educatius de Salt.

· Implicar a la ciutadania saltenca a través d’un projecte de voluntariat des d’una 
perspectiva comunitària.

Tallers que es proposen:
Parlem: Sessions de conversa i escriptura on es treballa la quotidianitat de les 
famílies i la vida a l’escola.
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Cliquem: Esdevé un mitjà que promou l’autonomia personal i un element de 
participació, afavoridor de la cohesió social.

Creem: activitats que promouen la participació, la creativitat i el desbloqueig de 
les barreres en l’adquisició de nous aprenentatges i es converteixen en accions 
per enfortir les AMPA de cada centre.

Creixem: Xerrades de parentalitat positiva per a treballar temes que preocupen 
a les famílies i als centres educatius.

Saltem: Espai de dones per compartir i relacionar-se.
Vincle | C/ Rutlla, 20 · 17002   
Girona  | Tel. 972 22 20 72
info@vincle.org  |  www.vincle.org

Dispositiu de maternatge i atenció a la família
Servei socioeducatiu de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys. El servei es 
centra en l’atenció a la primera infància, donant cobertura a una etapa d’especial 
vulnerabilitat i importància alhora de realitzar actuacions preventives i de tractament.
 
Té per missió el  treball de la capacitació parental i el suport a les famílies amb 
infants a càrrec de 0-3 anys (extensible a 6 anys en casos d’especial risc o 
necessitat) de Salt i altres municipis del Gironès. Els objectius generals es 
concreten a afavorir el desenvolupament de bones pràctiques a la infància així 
com la cobertura de necessitats bàsiques infantils de forma integral donant 
especial importància a la vessant vinculativa com a base del treball de capacitació 
parental, directament amb els infants i les seves famílies. 

Per aconseguir els objectius plantejats, abordar el perfil de població destinatària i ser 
efectius en la prevenció i tractament dels indicadors de risc social, el servei el formen 
quatre projectes que s’emmarquen en la missió i els objectius generals descrits. 

Acompanyament familiar: treball individual d’acompanyament a les famílies 
que en moments puntuals necessiten suport o assessorament. 

Grups de mares i pares: oferir espais de reflexió, de noves experiències i de 
diferents maneres de relacionar-se.

Atencions bàsiques al nadó: per a la cobertura de les necessitats bàsiques 
per als nadons de 0 a 6 mesos.

Atenció comunitària: accions comunitàries a través de tallers, xerrades i suport 
a professionals. 

El dispositiu de maternatge i atenció a la família és un  Servei d’intervenció 
socioeducativa dins els Serveis Socials Bàsics gestionats pel Consorci de 
Benestar Social Gironès – Salt. 

SBAS Salt  |  C/ Àngel Guimerà núm. 106-108
Tel. 972 23 51 05 - 972 201 962
materno@cbs.cat  |  www.cbs.cat

Servei Socioeducatiu La Caseta
Servei que ofereix acompanyament al desenvolupament personal i al procés 
d’escolarització d’infants. El servei genera espais de suport als aprenentatges a 
través espais de suport als aprenentatges i a través de metodologies innovadores, 
centrades en educació inclusiva, respectuosa amb la diversitat i les necessitats 
específiques  i grupals dels infants. 

El programa es porta a terme a través de l’entitat Casal dels Infants 
C/ Major, 30  |  Tel. 872552412
salt@casaldelsinfants.org  |  www.casaldelsinfants.org
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Servei casal familiar
Programa destinat a enfortir les capacitats internes i comunitàries de les famílies 
oferint recursos educatius, de promoció i de participació. Volem que les famílies 
especialment vulnerables puguin oferir també un entorn de creixement als seus 
membres, de manera individual i conjunta, però també que s’impliquin com un 
agent de col·laboració i transformació comunitària. L’acció del projecte s’articula 
al voltant de tres eixos:

1. La capacitació i formació de les mares i els pares per potenciar la seva 
autonomia

2. L’enfortiment de les relacions familiars i les competències parentals

3. La integració i participació familiar en la comunitat

Actualment es desenvolupen les accions següents:
. Ludoteca familiar 0-3: Adreçat a famílies amb fills entre 0 i 3 anys, en la 
que adults i infants comparteixen un espai de joc on reforcen el seu lligam i 
obtenen més elements per a la criança i educació dels seus fills i filles. Es realitza 
en col·laboració amb l’Àrea d’Integració i Convivència a l’espai “Som Salt” (C/ 
Anselm Clavé, 5). L’horari d’atenció és dimarts i dijous, de 10 a 12h.

. Activitat “Junts aprenem”: Adreçada a famílies amb infants entre 3 i 12 anys. 
Reforcem les famílies per millorar les seves eines de suport a l’aprenentatge 
escolar i en general al procés educatiu, i assegurar també moments de relació i 
gaudi entre l’infant i l’adult. Es realitza amb col·laboració de l’Escola El Veïnat, on 
es realitza l’activitat, de dilluns a dijous, de 15:30 a 18h.

. POIF (Punt d’Orientació i Informació Familiar): Servei d’accés lliure dirigit 
a enfortir l’autonomia i la capacitació de les famílies, a partir d’un servei de 
informació i orientació que permeti a les famílies accedir al conjunt de recursos 
i serveis del municipi.

El programa es porta a terme a través de l’entitat Casal dels Infants (C/ Major, 30). 
Casal dels Infants  |  C/ Major, 30  |  Tel. 872552412
salt@casaldelsinfants.org  |  www.casaldelsinfants.org

Servei municipal d’acollida i ciutadania
Conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i 
informació de les persones nouvingudes. Aquest servei posa a la seva disposició 
cursos per tal facilitar l’adquisició d’uns coneixements mínims que els facilitin 
l’autonomia. Si bé prioritàriament és per a persones acabades d’arribar a Salt, el 
servei està obert a tots els veïns del municipi. La certificació de les formacions 
va a càrrec de l’Ajuntament de Salt i de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. El Certificat d’Acollida és útil en els 
processos d’estrangeria com ara l’arrelament social, la modificació o la renovació 
d’autoritzacions de residència, entre d’altres.

Cursos corresponents als mòduls B i C del Servei de Primera Acollida
Coneixements laborals – Mòdul B: Per a conèixer el funcionament del mercat 
de treball. Tenen una durada de 15 hores.

Coneixement de l’entorn – Mòdul C: Per a conèixer el municipi i els serveis 
de l’entorn.Tenen una durada de 15 hores.

Mas Mota - Pl. Catalunya s/n
Tel. 972 249 191 ext.2345 - 616 401 133
acollida@salt.cat  |  www.cbs.cat 
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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 EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS

LES BERNARDES

MAS MOTA

SBAS SALT

HOTEL D’ENTITATS

UOC
ERAM
UNED

MUSEU DE L’AIGUA
AULA MÚSICA GIRONÈS

BIBLIOTECA IU BOHIGAS
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Ajuntament de Salt
Àrea d’Educació
Oficina Municipal d’Escolarització
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