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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 universitària
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

Seu de Salt C. Sant Antoni, 1, 1ª. Planta (Factoria Cultural Coma Cros)
Tel. 972 40 50 67
uocsalt@uoc.edu | www.uoc.edu
Graus universitaris
· Administració i Direcció d’Empreses
· Antropologia i Evolució Humana - interuniversitari URV/UOC
· Arts
· Ciència de Dades Aplicada
· Ciències Socials
· Comunicació
· Criminologia
· Disseny i Creació Digitals
· Doble titulació d’Administració i Direcció d’Empreses i de Turisme
· Doble titulació d’Enginyeria informàtica i d’Administració i Direcció d’Empreses
· Dret
· Economia
· Educació Social
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· Enginyeria Informàtica
· Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
· Gestió i Administració Pública (UOC-UB)
· Història, Geografia i Art (UOC-UdL)
· Humanitats
· Logopèdia (UVic-UCC-UOC)
· Llengua i Literatura Catalanes
· Màrqueting i Investigació de Mercats
· Multimèdia
· Psicologia
· Relacions Internacionals
· Relacions laborals i ocupació
· Traducció, Interpretació i Llengües aplicades - interuniversitari (UOC-UVIC)
· Turisme
Màsters universitaris
· Administració i Govern Electrònic
· Advocacia
· Alimentació en l’Activitat Física i l’Esport
· Anàlisi Econòmica
· Anàlisi Política
· Avaluació i Gestió de la Qualitat en l’Educació Superior
· Bioinformàtica i Bioestadística (interuniversitari UOC-UB)
· Ciberdelinqüència
· Ciència de Dades
· Ciutat i Urbanisme
· Comunicació Corporativa, Protocol i Esdeveniments
· Criminologia i Execució Penal (UPF-UAB-UdG-UOC)
· Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils
· Desenvolupament de Llocs i Aplicacions Web

· Dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge
· Direcció d’empreses
· Direcció Executiva d’Empreses (MBA) –(UOC-Centre adscrit EADA)
· Direcció Financera
· Direcció i Gestió de Recursos Humans
· Direcció Logística
· Disseny d’interacció i experiència d’usuari (UX)
· Disseny i programació de Videojocs
· Disseny, Identitat Visual i Construcció de Marca
· Drets humans, democràcia i globalització
· Educació i TIC (e-learning)
· Enginyeria de Telecomunicació (interuniversitari UOC-URL
· Enginyeria Computacional i Matemàtica (URV-UOC)
· Enginyeria de Telecomunicació
· Enginyeria Informàtica
· Ensenyament i Aprenentatge d’Idiomes mitjançant la Tecnologia
· Estratègia i Creativitat en Publicitat
· Filosofia per a reptes contemporanis
· Fiscalitat
· Formació de professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat,
formació professional i ensenyament d’idiomes (UPF-UOC).
· Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,
Professional i Ensenyament d’idiomes (especialitat de matemàtiques) –
interuniversitari UAB-UB-UPC-UPF-UOC.
· Gestió Cultural (UOC-UdG)
· Gestió Estratègica de la Informació i el Coneixement en les Organitzacions
· Història Contemporània i Món Actual (UB-UOC)
· Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies
· Innovació i Transformació Digital
· Màrqueting Digital

· Mediterrània Antiga (UOC-UAB-UAH)
· Millora dels Ensenyaments de l’Educació Infantil i Primària (UVic-UCC, UOC)
· Neuropsicologia
· Nutrició i Salut
· Ocupació i Mercat de Treball: Intervenció i Coaching en l’Àmbit Laboral
· Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives
· Prevenció de Riscos Laborals
· Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció
· Psicopedagogia
· Responsabilitat Social Corporativa
· Salut Digital
· Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (UOC-UAB-URV)
· Social Media: Gestió i Estratègia
· Traducció i Tecnologies
· Treball Social Sanitari
· Turisme sostenible i TIC
· Visió per Computador (UAB-UOC-UPC-UPF)
Màsters, postgraus i especialitzacions:
Més de 350 programes de 13 àmbits d’interès: Arts i humanitats, Ciències de la
Salut, Comunicació i Informació, Dret i Ciències Polítiques, E-learning (educació
TIC), Economia i Empresa, Ciutat i Urbanisme, Cooperació, Executive Education,
Disseny, Creació i Multimèdia, Turisme, Psicologia i Ciències de l’Educació,
Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.
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Assignatures per cursar lliurament.
Centres d’Idiomes Moderns
(anglès, francès, alemany, japonès, xinès, espanyol i català).
Doctorat:
· Administració i Direcció d’Empreses
· Bioinformàtica
· Educació i TIC (e-learning)
· Humanitats i Comunicació
· Salut i Psicologia
· Societat de la Informació i el Coneixement
· Tecnologies de la Informació i Xarxes
· Turisme
Seminaris i cursos de curta durada
Cursos de formació superior per a professionals
Curs d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys
Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys
Accés a la universitat per a majors de 40 anys amb experiència
professional en l’àmbit de la titulació.
Formació Professional online (Jesuïtes-UOC):
Cicles Formatius de Grau Superior
· Administració i Finances
· Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
· Comerç Internacional
· Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma
· Desenvolupament d’Aplicacions Web
· Educació Infantil
· Gestió de Ventes i Espais Comercials
· Integració Social
· Màrqueting i Publicitat
· Transport i Logística
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ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE LA SALUT I L’ESPORT (EUSES)

C. President Francesc Macià, 65 - Tel. 972 40 51 30
info@euses.cat | www.euses.cat
Graus universitaris
· Grau en Fisioteràpia
· Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
· Doble Titulació en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i Fisoteràpia.
Màsters
. Màster en Ciència i tecnologia en futbol
. Màster en readaptació a l’activitat física i la competició Esportiva
Cicles formatius
· Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
· Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
· Tècnic Superior de Tècnic en Dietètica
· Tècnic Mitjà de Tècnic/a en Emergències Sanitàries
Formació Contínua
· Cursos i activitats de formació contínua sobre fisioteràpia, activitat física,
esport i salut.

ESCOLA UNIVERSITÀRIA ERAM

C. Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) - Tel. 972 40 22 58
eram@eram.cat | www.eram.cat
Cicles formatius de Grau Mitjà:
· Producte Gràfic Interactiu
Cicles formatius de Grau Superior:
· Animació 3D, jocs i entorns interactius
· Realització d’audiovisuals i espectacles
· Imatge, fotografia i il·luminació
Graus universitaris i Màsters
· Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia
· Grau en Arts Escèniques
· Postgrau en Fotografia
Diplomes d’especialitzacio
· Disseny gràfic
· Tècnica fotogràfica
· Comunicació audiovisual (realització, producció i postproducció
· Cursos on-line i Workshops
· Consulta a la web
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UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A DISTÀNCIA (UNED)

C. Sant Antoni, 1 (Factoria Cultural Coma Cros) - Tel. 972 21 26 00
info@girona.uned.es | www.unedgirona.org
Direcció: David Maldonado Gutiérrez
· Curs d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys
· Curs d’accés per a majors de 40 anys amb experiència professional
· CUID. Centre Universitari d’Idiomes a Distància: 16 llengües, semi-presencial
i on-line. Nivells d’anglès de l’A1 al C2. Cursos de conversa
· Cursos UNED Sènior per a majors de 50 anys sobre temàtiques diverses: 		
idiomes, natura, viatges, humanitats, etc.
· Cursos d’extensió universitària
· Cursos d’estiu
Graus universitaris (tutories presencials dels primers cursos):
· Dret
· Treball social
· Ciències jurídiques de les administracions públiques
· Llengua i literatura espanyola
· Estudis anglesos
· ADE
· Economia
· Turisme
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· Geografia i història
· Història de l’art
· Psicologia
· Pedagogia
· Educació social
· Ciències polítiques i de l’administració
· Sociologia
· Química
· Física
· Ciències ambientals
· Criminologia
Graus combinats:
· ADE-Turisme
· Turisme-ADE
· ADE-Economia
· Economia-ADE
· Treball social – Educació social
· Educació social – Treball social
· Dret – Ciències jurídiques i de les administracions públiques
· Ciències jurídiques de les administracions públiques – Dret
· Sociologia – Ciències polítiques i de l’administració
· Ciències polítiques i de l’administració – Sociologia
Màsters oficials:
· 65 màsters universitaris
· Pràctiques gestionades pel Centre en els màsters:
· Màster universitari d’Accés a l’advocacia
· Màster universitari en Formació del professorat d’educació secundària
obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes

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

