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Presentació
gran espai educador: de valors, de civisme, de convivència i 
de coneixements. Aquesta gran xarxa que construïm entre 
tots i totes (famílies, AFA, Consell Escolar, mestres, profes-
sorat, entitats de lleure, associacions, agents de territori i 
Administració pública), en la qual caminem plegats amb 
objectius compartits, ens fa més forts i dibuixa la gran ciu-
tat educadora que som. 

Una ciutat educadora compromesa especialment amb els 
infants i els seus drets i que continua gaudint amb orgull 
del distintiu de “ciutat amiga de la infància” atorgat per 
UNICEF. Assumint el compromís per treballar diàriament 
amb l’objectiu d’esdevenir una ciutat cada cop més digna 
per als nens i nenes: una ciutat amable i cohesionada que 
els permeti fruir d’una vida plena. 

La nostra “ciutat educadora” és possible gràcies al treball 
en xarxa de tots els agents educatius, és la millor eina per 
aconseguir la ciutat que volem. Per això, us convido a par-
ticipar activament en la vida de les escoles i dels instituts: 
és des de l’acció compartida i conjunta que transformem 
i creixem junts, individualment i com a ciutat. En aquesta 
línia, Rubí forma part de la xarxa Educació 360, que us ani-
mem a conèixer.

A les famílies que us incorporeu de nou al sistema educa-
tiu o bé que comenceu un itinerari formatiu en una altra 
etapa educativa, us vull animar també a gaudir de les jor-
nades de portes obertes que ofereixen els centres. És una 
bona oportunitat per conèixer de primera mà els espais, 
els projectes educatius i els docents que acompanyaran els 
vostres fills i filles en el seu camí educatiu. 

A més, aprofito per convidar-vos a participar activament en 
la vida del centre a través de les AFA, perquè sabem que la 
vostra participació serà un benefici per al conjunt del cen-
tre i, alhora, ajudarà a millorar l’èxit educatiu i la motivació 
dels vostres fills i filles. 

I aquells de vosaltres que vulgueu continuar aprenent, a la 
guia trobareu tota la informació necessària per conèixer 
l’oferta disponible al nostre municipi.

Posem a la vostra disposició l’Oficina Municipal d’Escolarit-
zació (OME), on podreu informar-vos per conèixer l’oferta 
educativa de la ciutat i on us assessoraran i orientaran en 
tot el procés de preinscripció i matrícula.

Teniu més informació sobre aquests tràmits i sobre l’oferta 
educativa de cada etapa al web del Departament d’Educa-
ció i al de l’Ajuntament de Rubí.

Us desitjo a tothom, famílies, alumnat i professorat, un 
molt bon curs!

Ana María Martínez Martínez 
Alcaldessa de Rubí

Benvolguts veïns i veïnes, em 
fa molta il·lusió presentar-vos 
la guia de centres educatius 
del curs 2023-2024, que té 
l’objectiu d’acompanyar-vos 
en la difícil tasca de triar en 
quin centre educatiu matri-
cular els vostres fills i filles. 
Aquesta guia pretén ser una 
eina d’informació, ajuda i ori-
entació, esperem que us sigui 
molt útil.

L’Ajuntament vol posar al vostre abast tota la informació 
sobre l’oferta educativa que podeu trobar a Rubí: des de 
les escoles bressol fins als centres on s’imparteixen els 
estudis postobligatoris, així com l’educació especial, la for-
mació permanent i d’adults, els ensenyaments de música, 
art i idiomes i l’associacionisme educatiu. És un veritable 
orgull poder brindar-vos una oferta educativa tan diversa 
i de qualitat. 

L’educació es per a nosaltres una prioritat. No hi ha cap 
inversió més bona per a una ciutat o un país que l’educa-
ció dels infants i joves, que esdevindran futurs ciutadans, i 
també dels adults que encara senten la necessitat de con-
tinuar formant-se al llarg de la vida. 

A la ciutat disposem de les millors escoles i instituts. Durant 
els últims cursos tan difícils que hem passat, han estat no 
només salvaguardant la seguretat dels nostres infants i jo-
ves sinó també treballant incansablement per allò que és 
el nucli irrenunciable de cada centre: el projecte pedagògic.

Rubí sempre ha estat una ciutat compromesa amb l’educa-
ció. Som conscients que l’educació és un dels pilars bàsics 
de la nostra societat i per això volem seguir treballant per 
millorar el nivell educatiu dels ciutadans i ciutadanes ga-
rantint la igualtat d’oportunitats, la inclusió social i l’equi-
tat en el marc de l’ensenyament públic de qualitat. Volem 
posar l’accent en el treball per aconseguir l’èxit educatiu i 
la igualtat d’oportunitats. La convivència d’aquests grans 
objectius necessita de totes i tots: de les institucions impli-
cades i de les entitats que actuen al nostre municipi. 

Acompanyem des de l’Ajuntament de forma molt especial 
els grans professionals que estan al capdavant dels cen-
tres educatius amb els nostres infants, junts en el gran 
viatge que és educar i fer que mantinguin la il·lusió per 
ajudar-los en la descoberta de nous aprenentatges, co-
neixements i valors, sigui quina sigui l’etapa educativa en 
la qual es trobin. 

Tenim molt present que l’educació és cosa de tothom: no 
només dels equips de mestres i professorat, sinó també de 
pares i mares, avis i àvies, la resta de familiars, el veïnat, 
els amics i amigues... La ciutat i la seva societat formen un 



02

Índex

Sistema educatiu 04

Educació infantil  
de primer cicle 08

Centres públics
01 Escola Bressol Municipal La Bruna 12
02 Escola Bressol Municipal Lluna 13
03 Escola Bressol Municipal Sol, Solet 14

Centres privats
04 Escola Bressol Barrufets 15
05 Escola Bressol Elefant Blau 15
06 Escola Bressol La Maduixa 16
07 Llar d’Infants Snoopy 16
08 Escola Bressol Tagarot 16
09 Escola Bressol Tren O’Neill 16

Ajudes per a educació infantil  
de primer cicle 17

Educació infantil de segon  
cicle i educació primària 18

Centres educatius d’infantil i primària
01 Escola 25 de Setembre 21
02 Escola Ca n’Alzamora 22
03 Escola del Bosc 23
04 Escola Joan Maragall 24
05 Escola Montessori 25
06 Escola Mossèn Cinto Verdaguer 26
07 Escola Pau Casals 27
08 Escola Ramon Llull 28
09 Escola Rivo Rubeo 29
10 Escola Schola 30

11 Escola Torre de la Llebre 31
12 Institut Escola Teresa Altet 32
13 Escola Balmes 33
14 Col·legi Maristes Rubí 34
15 Col·legi Regina Carmeli 35
16 Col·legi Ribas 36
17 Escola Mare de Déu de Montserrat 37
18 Liceu Politècnic - Escola Balmes 38

Ajudes per a educació de segon cicle,  
primària i secundària obligatòria 39

Educació especial 40

01 CEE Ca n’Oriol 42

Centres especials de treball
02 Font del Ferro, SL 44

Ajudes per a alumnes amb  
necessitats educatives especials 45

Educació secundària  
obligatòria 46

Centres educatius de secundària
01 Institut Duc de Montblanc 49
02 Institut Escola Teresa Altet 50
03 Institut L’Estatut 51
04 Institut La Serreta 52
05 Institut J. V. Foix 53
06 Institut Torrent dels Alous 54
07 Escola Balmes 55
08 Col·legi Maristes Rubí 56
09 Col·legi Regina Carmeli 57
10 Col·legi Ribas 58
11 Escola Mare de Déu de Montserrat 59



03

Educació postobligatòria 60

Centres públics
01 Institut Duc de Montblanc 62
02 Institut L’Estatut 63
03 Institut La Serreta 64
04 Institut J. V. Foix 65
05 Institut Torrent dels Alous 66
06 EDRA, Escola d’Art i Disseny 67

Centres privats concertats
07 Escola Balmes 68
08 Col·legi Maristes Rubí 69
09 Col·legi Regina Carmeli 70
10 Escola Mare de Déu de Montserrat 71

Programes de formació i inserció (PFI)
11 PFI-PIP (Pla d’Iniciació Professional) 72
12 PFI-PTT (Pla de Transició al Treball) 72
13 PFI Institut La Serreta 73
14 PFI Institut L’Estatut 73

Curs d’accés a cicles formatius  
de grau mitjà
15 Escola d’Adults  73

Ajudes per a educació postobligatòria 75

Formació permanent 76

01 Escola d’Adults 78
02 Escola Oficial d’Idiomes de Rubí 79
03 Servei Local de Català 80
04 Rubí Forma 81

Ensenyaments artístics 82

01 Tallers d’art (EDRA) 84
02 Escola Municipal de Música  85 
 de Rubí Pere Burés 

Associacionisme educatiu 86

01 Agrupament Escolta Albada 88
02 Agrupament Escolta Guspira 88
03 Centre d’Esplai l’Eixam 89
04 Esplai MuBe 89

Rubí 360 90

OME. Oficina Municipal  
d’Escolarització de Rubí 92

Adreces d’interès 93 



04

Estructura del sistema educatiu

Educació infantil
 •  Llar d’infants, de 0 a 3 anys
 •  Parvulari, de 3 a 6 anys 

Graduat ESO No graduat ESO
 • Escola d’Adults
 • Formació Professional per a l’Ocupació
 • Curs d’accés als cicles de grau mitjà
 • Programes de formació i inserció

Educació primària
 • 1r cicle, de 6 a 8 anys
 • 2n cicle, de 8 a 10 anys
 • 3r cicle, de 10 a 12 anys

Educació secundària obligatòria (ESO)
 • 1r cicle (1r curs - 2n curs), de 12 a 14 anys
 • 2n cicle (3r curs - 4t curs), de 14 a 16 anys

  * Només hi ha descrits els recursos de què disposa el municipi. Pel que fa a altres ofertes, 
 consulteu la pàgina web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/preinscripcio  
 o adreceu-vos als centres educatius mateixos.

Sistema educatiu
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Títol de batxiller

Accés a la universitat

Títol de tècnic superior

Títol de Tècnic

**

*

Graduat ESO

Batxillerat
 • Arts
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials
 • Batxibac

No graduat ESO
 • Escola d’Adults
 • Formació professional per a l’ocupació
 • Curs d’accés als cicles de grau mitjà
 • Programes de formació i inserció 
professional

Cicles formatius de grau mitjà
 • Assistència al producte gràfic 
interactiu

 • Atenció a persones en situació de 
dependència

 • Guia en el medi natural i de temps 
de lleure

 • Cures auxiliars d’infermeria
 • Electromecànica de vehicles
 • Farmàcia i parafarmàcia
 • Gestió administrativa
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Perruqueria i cosmètica capil·lar
 • Serigrafia artística
 • Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)
 • Manteniment electromecànic 
 • Gestió administrativa d’àmbit sanitari

 • Diploma de baccalauréat (si se supera una prova 
externa íntegrament en francès)

Educació secundària postobligatòria

Cicles formatius de grau superior
 • Administració de sistemes informàtics i xarxes
 • Automatització i robòtica industrial
 • Automoció
 • Comerç internacional
 • Condicionament físic
 • Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma 
(informàtica aplicada a la logística)

 • Dietètica
 • Documentació i administració sanitària
 • Educació infantil
 • Ensenyament i animació socioesportiva
 • Gràfica audiovisual 
 • Gràfica publicitària 
 • Higiene bucodental
 • Integració social
 • itinerari 3x2 Gràfica audiovisual + Gràfica 
publicitària

 • Màrqueting i publicitat
 • Modelisme industrial
 • Projectes i direcció d’obres de decoració 
(interiorisme)

* Sempre que s’acrediti haver superat la 
part comuna i la part específica d’una 
prova d’accés, i que s’hagin complert els 

17 anys, com a mínim, l’any en què es faci la prova. 
Sempre que s’acrediti haver superat el curs espe-
cífic per a l’accés als cicles del grau mitjà i, també, 
la part específica de la prova d’accés. 
** Sempre que siguin cicles de la mateixa família; 
si no, caldrà la superació d’una prova específica.



06

Sol·licitar plaça en 
un centre educatiu: 
què s’ha de saber?

 • Els nens i nenes que durant l’any 2023 
compleixen els 3 anys es poden matricu-
lar en un centre sufragat amb fons públic.

 • Cal conèixer l’oferta educativa de la ciutat 
i, a més, es poden visitar els centres en 
la jornada de portes obertes o bé con-
certar-hi una hora de visita directament.

 • La preinscripció és única per a tots els 
centres públics i privats concertats, de 
primària i secundària, de 3 a 16 anys. Hi 
ha una altra preinscripció que serveix 
únicament per a les escoles bressol  
municipals de la ciutat.

 • El procediment per fer la sol·licitud de 
preinscripció és telemàtic. Podeu trobar 
tota la informació de com fer-ho a la pà-
gina web de preinscripció de la Generalitat 
de Catalunya: www.preinscripcio.gencat.
cat. També teniu aquesta informació ac-
tualitzada al web municipal, www.rubi.cat, 
i l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
és a la vostra disposició per informar-vos i 
assessorar-vos sobre el procés de preins-
cripció: suport al tràmit telemàtic, calen-
dari, criteris, etc.

 • Els centres escolars també us donaran tota 
la informació i suport sobre com fer la sol-
licitud i quina documentació cal aportar.

 • La informació relativa al procés de preins-
cripció per al curs 2023-2024 es podrà 
consultar actualitzada a també a la pàgina 
web www.preinscripcio.gencat.cat

Documentació que 
cal adjuntar per  
a la preinscripció

Centres d’educació infantil, educació 
primària, educació secundària obligatòria 
i ensenyaments postobligatoris

El Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya publica els criteris que regulen 
el procés de preinscripció i les dates de 
preinscripció i matrícula.

Durant el termini de la preinscripció cal 
adjuntar a la sol·licitud la documentació 
identificativa. D’aquesta manera s’acrediten 
les circumstàncies al·legades a la sol·licitud 
de preinscripció, per tal que es considerin els 
criteris de prioritat. 

Documentació identificativa 
 • Llibre de família o altres documents rela-
tius a la filiació.
 • DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, 
tutor/a o guardador/a de fet) o de la 
targeta de residència on consta el NIE  
(si es tracta de persones estrangeres)
 • Targeta sanitària individual (TSI), si la 
teniu

Documentació acreditativa del criteri o 
els criteris de prioritat S’ha de presentar 
només per al criteri o els criteris de prioritat 
al·legats a la sol·licitud de preinscripció.

Per a més informació, us podeu adreçar  
a l’OME (telèfon: 93 588 70 00, ext. 6369;  
a/e: ome@ajrubi.cat), al Servei  
d’Educació (telèfon: 93 588 70 00;  
a/e: educacio@ajrubi.cat;  
web: www.rubi.cat/educacio) o  
a cadascun dels centres educatius.
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Les adscripcions dels centres de primària són: 

Cada centre publica al seu web la llista 
de places assignades de l’alumnat que el 
va sol·licitar en primer lloc. Si el centre 
no pot admetre tot l’alumnat que l’ha 
demanat com a primera opció, també 
ha de publicar una llista d’espera per a 
l’alumnat que no ha pogut admetre.

Si ho vau indicar a la sol·licitud de 
preinscripció, rebreu aquesta informació  
al telèfon mòbil.

Una vegada acabat el procés, cal fer 
la matriculació en el centre al qual ha 
estat admès l’alumne/a en les dates que 
estableix el calendari de preinscripció.

Per consultar les adscripcions dels centres de 
primària per passar a secundària, ho podeu 
fer a través de la pàgina web de cada centre 
educatiu i al web de l’ajuntament:  
www.rubi.cat/ca/temes/educacio/
preinscripcio-i-matriculacio, durant el període 
de preinscripció escolar. 

Tota la informació relativa al procés de 
preinscripció per al curs 2023-2024 es podrà
consultar a: www.preinscripcio.gencat.cat
i www.rubi.cat/educacio

Educació secundària

 • Duc de Montblanc i J. V. Foix

 • Duc de Montblanc,  J. V. Foix, L’Estatut  
i La Serreta

 • Duc de Montblanc , J. V. Foix i Torrent  
dels Alous

 • L’Estatut, La Serreta i Torrent dels Alous

 • L’Estatut, La Serreta, Torrent dels Alous  
i IE Teresa Altet

Educació secundària

 • Institut Escola Teresa Altet

 • Col·legi Maristes Rubí

 • Escola Balmes 

 • Col·legi Regina Carmeli

 • Escola Mare de Déu de Montserrat

Novetats d’adscripció de primària a secundària curs 2023-24

Educació primària

 • Joan Maragall, Ramon Llull i Rivo Rubeo

 • Pau Casals, Schola 

 • Torre de la Llebre 

 • Vint-i-cinc de Setembre, Montessori, 
Mossèn Cinto Verdaguer i Ca n’Alzamora

 • Escola del Bosc  

Educació primària

 • Institut Escola Teresa Altet

 • Col·legi Maristes Rubí

 • Escola Balmes 

 • Col·legi Regina Carmeli

 • Escola Mare de Déu de Montserrat

Resultats de la preinscripció i matriculació

Centres amb continuïtat en l’educació secundària: 
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Educació infantil  
de primer cicle

La franja d’edat de 0 a 3 anys està 
reconeguda com a etapa educativa dins 
del sistema educatiu i, encara que no és 
obligatòria, s’ofereix aquest servei a la co-
munitat. És a dir, sou els pares i mares els qui 
decidiu la conveniència o no que el vostre fill 
o filla assisteixi a una llar d’infants o escola 
bressol, on podrà adquirir nous coneixements 
i aprendre a relacionar-se amb els altres 
infants i amb les persones adultes.

La finalitat de l’educació infantil és el de-
senvolupament físic, intel·lectual, afectiu 
i social dels infants. Es busca que controlin 
el moviment del propi cos, que desenvolupin 
la parla i la comunicació, que aprenguin les 
normes elementals de convivència i relació i 
que descobreixin l’entorn proper (l’escola, el 
carrer, el barri...).

Per aconseguir tot això, és imprescindible  
la col·laboració de les famílies amb el centre 
educatiu, amb la qual es proporciona un en-
torn de confiança i es comparteix un mateix 
marc de referència de pautes, normes  
i valors.

La ciutat disposa d’escoles bressol públiques 
i privades que ofereixen aquest servei.
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Centres públics
Projecte educatiu dels centres  
(EBM La Bruna, EBM Lluna i EBM Sol, Solet)

Característiques i serveis que ofereixen els 
centres públics de titularitat municipal:

 • Equip de professionals qualificat i amb  
experiència

 • Català com a llengua vehicular  
d’aprenentatge 

 • Psicomotricitat

 • Sensibilització de la llengua anglesa

 • Descoberta de la dansa tradicional  
i professional 

 • Servei de menjador

 • Servei d’assessorament psicopedagògic

 • Servei d’ampliació horària de 8 h a 9 h

Què fem a l’escola bressol?
Les escoles bressol públiques són cen-
tres socials i educatius per a nens i ne-
nes de 4 mesos a 3 anys que tenen com 
a finalitat col·laborar amb les famílies 
en l’educació dels infants i en l’objectiu 
de fer-los créixer més feliços i respec-
tuosos amb el món que ens envolta.

Se segueix una metodologia pedagògica 
activa, global, que busca la pròpia ex-
perimentació a partir del contacte directe 
amb la realitat, tenint sempre en comp-
te el procés que li és natural i propi.

D’aquesta manera, l’infant construirà la seva 
identitat personal amb una imatge positiva i 
justa de si mateix i viurà la seva relació amb  
els adults d’una manera satisfactòria.
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Això serà possible perquè 
l’infant...
 • Té grans capacitats que es desenvoluparan  
en condicions ambientals favorables.

 • Té curiositat i està desitjós de créixer,  
de conèixer, d’investigar i de saber.

 • Té capacitats per construir el seu propi 
coneixement, gràcies també a l’intercanvi.

 • És un participant actiu en la seva pròpia 
vida, a qui cal valorar les aportacions, 
respectar i estimar. 

Aprendrà...
 • En contacte amb les coses, movent-se,  
tocant, manipulant, experimentant, 
mirant..., d’acord amb els propis interessos, 
necessitats i desitjos.

 • Interactuant amb els adults i companys 
amb qui creix socialment, emocionalment  
i psicològicament. 

Per això, des de l’escola...
 • Eduquem per a la diversitat; aprofitem 
l’espontaneïtat de l’infant i creem les 
condicions necessàries perquè sigui  
el motor de la seva evolució.

 • Oferim estímuls i propostes motivadores; 
fem de mediadors entre el nen i l’entorn; 
donem suport a les accions i adquisicions.
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Instal·lacions i serveis:
 • Aula de lactants: 
1 aula.

 • Aules d’1 a 2 anys:  
3 aules.

 • Aules de 2 a 3 anys:  
4 aules.

Horari (jornada de matí):
de dilluns a divendres, de 9 h a 12 h 
(sense menjador) o de 9 h a 15 h 
(amb menjador i migdiada).

Horari (jornada completa):
de dilluns a divendres, de 9 h a 12 h i de 
15 h a 16,30 h (sense menjador) o de 9 h 
a 16,30 h (amb menjador i migdiada).

L’escola ofereix, a més, un servei d’amplia-
ció horària de 8 h a 9 h, amb una capacitat 
màxima de 30 infants. Per poder obrir 
el servei cal un mínim de 10 alumnes.

Servei d’escolarització:
127 places.

Servei de menjador:
menjar de càtering.

127 places. Horari: de 12 h a 15 h, incloent-hi  
la migdiada.

Servei “Espai Creixença”:
40 places. És un servei de suport adreçat als 
infants menors de 3 anys d’edat no escola-
ritzats i als seus familiars, que actualment 
s’ofereix al c/Aribau, 4 (Biblioteca Mestre  
Martí Tauler).

L’escola disposa de 8 aules amb dormitori  
dintre de la classe, un pati exterior i una  
aula d’usos múltiples.

01

Escola Bressol  
Municipal  
La Bruna

C/ Calderón de la Barca, 4
Tel.: 93 588 77 06 / Fax: 93 697 69 16
eb.labruna@ajrubi.cat
Directora: Txus Anmella Subirada
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Instal·lacions i serveis:
 • Aula de lactants:  
1 aula.

 • Aules d’1 a 2 anys:  
3 aules.

 • Aules de 2 a 3 anys:  
4 aules.

Horari (jornada de matí):
de dilluns a divendres, de 9 h a 12 h  
(sense menjador) o de 9 h a 15 h 
(amb menjador i migdiada).

Horari (jornada completa):
de dilluns a divendres, de 9 h a 12 h  
i de 15 h a 17 h (sense menjador) o de 9 h  
a 17 h (amb menjador i migdiada).

L’escola ofereix, a més, un servei d’amplia-
ció horària de 8 h a 9 h i de 17 h a 18 h  
(si hi ha un mínim de demanda).

Servei d’escolarització:
127 places.

Servei de menjador:
menjar de càtering.

127 places. Horari: de 12 h a 15 h,  
incloent-hi la migdiada.

L’escola disposa de 5 dormitoris, 4 patis 
exteriors, un hort, un camí de les olors  
i una sala de psicomotricitat.

02

Escola Bressol  
Municipal  
Lluna

C/ Barcelona, 65-67
Tel. i fax: 93 588 95 26
eb.lluna@ajrubi.cat
Directora: Silvia García Infantes
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Instal·lacions i serveis:
 • Aula de lactants:  
1 aula.

 • Aules d’1 a 2 anys: 
3 aules.

 • Aules de 2 a 3 anys: 
4 aules.

Horari (jornada de matí):
de dilluns a divendres, de 9 h a 12 h  
(sense menjador) o de 9 h a 15 h 
(amb menjador i migdiada).

Horari (jornada completa):
de dilluns a divendres, de 9 h a 12 h  
i de 15 h a 17 h (sense menjador) o  
de 9 h a 17 h (amb menjador i migdiada).

L’escola ofereix, a més, un servei d’am-
pliació horària de 8 h a 9 h i de 17 h a 
18 h (si hi ha un mínim de demanda). 

Servei d’escolarització:
127 places.

Servei de menjador:
menjar de càtering.

127 places. Horari: de 12 h a 15 h,  
incloent-hi la migdiada.
L’escola disposa de 8 aules amb  
dormitori, una sala polivalent, una sala 
de psicomotricitat i un pati exterior.

03

Escola Bressol  
Municipal  
Sol, Solet

C/ Joaquim Blume, 30
Tel.: 93 588 64 88
eb.solsolet@ajrubi.cat
Directora: Sílvia Biel Morales
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04

Escola Bressol  
Barrufets

05

Escola Bressol  
Elefant Blau

Camí de Ca n’Oriol, 9
Tel.: 93 697 04 52
barrufetsdicae@hotmail.com
www.llardinfantsbarrufets.com
Directora: Roser Bosch

C/ Parellada, 19
Tel.: 640 667 125
escolabressolelefantblau@gmail.com
www.elefantblaurubi.com
Directores: Anna Farrés i Montse Bové

Centres privats
Autoritzats pel Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya.
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09

Escola Bressol  
Tren O’Neill

C/ Bartrina, 13-15 
Tel.: 637 354 732
info@trenoneill.com
www.trenoneill.com
Directora: Rosa M. García Aguilera

06

Escola Bressol  
La Maduixa

C/ Càceres, 5
Tel.: 636 268 995 / 93 038 11 88
info@lamaduixa.es
www.lamaduixa.es
Directora: Andrea Céspedes

07

Llar d’Infants  
Snoopy

C/ Orso, 30
Tel.: 93 588 02 54
infantssnoopy@hotmail.com
Directora: María José Romero

08

Escola Bressol  
Tagarot 
(abans Tagore)

C/ Calderón de la Barca, 42
Tel.: 93 699 18 67
a8052049@xtec.cat
Directora: Àngels Barranco Sánchez
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Ajudes per a 
educació infantil  
de primer cicle

Les escoles bressol municipals tenen 
establert un sistema de tarifació social 
del preu públic escolar, del servei escolar 
ordinari i del servei de menjador, el qual 
es calcula en funció de la renda familiar.

Per a més informació, us podeu adreçar al:

Servei d’Infància i Educació  
Tel.: 93 588 70 00 
educacio@ajrubi.cat

o a cadascun dels centres educatius.
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Educació infantil de 
segon cicle i educació 
primària

L’educació infantil de segon cicle cor-
respon a la franja d’edat de 3 a 6 anys. 
Aquesta etapa no és obligatòria, però es 
considera pedagògicament necessària 
i està formada per tres cursos acadèmics 
organitzats en un cicle. És a dir, sou els 
pares i mares els qui decidiu la conveniència 
o no que el vostre fill o filla s’escolaritzi en 
aquesta etapa educativa.

Té com a finalitat proporcionar als infants 
d’aquestes edats les situacions educatives 
que facilitin el descobriment progressiu i 
el creixement personal; la possibilitat de 
relacionar-se amb els altres per mitjà dels 
diferents llenguatges d’expressió i comu-
nicació; l’observació i descoberta del seu 
entorn més proper; i l’adquisició de valors, 
hàbits i pautes de conducta que afavoreixin 
l’autonomia personal i la integració a la 
societat. 

L’educació primària és la primera etapa 
de l’ensenyament obligatori. Escolaritza 
els nens i nenes de 6 a 12 anys i té caràc-
ter obligatori. Comprèn sis cursos acadè-
mics, organitzats en tres cicles de dos anys 
cadascun.

La finalitat principal d’aquesta etapa educa-
tiva és proporcionar una formació comuna 
que possibiliti el desenvolupament de les 
capacitats individuals motrius, d’equilibri 
personal, de relació i d’actuació social per 
a l’adquisició dels aprenentatges bàsics 
relatius a elements culturals, expressió oral, 
lectura, escriptura i càlcul aritmètic.

La ciutat disposa de centres educatius 
públics i privats concertats que treballen 
aquestes etapes educatives.
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Centres educatius  
d’infantil i primària 

La qualitat de l’ensenyament a les escoles  
de la ciutat es garanteix a partir del  
seguiment d’un projecte educatiu viu, 
dinàmic i consensual per part de la co-
munitat educativa. Cada centre disposa 
d’un equip de professionals capacitats 
per donar resposta a les diferents ne-
cessitats educatives dels alumnes.

L’escola ofereix diversos serveis desti-
nats als alumnes i a les seves famílies, 
com ara el servei de menjador, i l’Ajun-
tament ofereix diferents programes edu-
catius de suport al currículum escolar.

Els centres organitzen jornades de por-
tes obertes per tal que visiteu les seves 
instal·lacions i pugueu conèixer els seus 
projectes educatius i curriculars. Podeu 
trobar les dates de les jornades de portes 
obertes al web www.rubi.cat/educacio.
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A la nostra escola treballem per assolir 
el màxim desenvolupament personal i 
col·lectiu dels infants i alhora aconse-
guir la satisfacció professional de l’equip 
docent, amb la corresponsabilitat de 
les famílies i l’obertura a l’entorn. 

Els pilars fonamentals de l’escola són:

 • Potenciar l’ús de les noves tecnologies i 
l’impuls de les llengües estrangeres entre 
els alumnes.  

 • Promocionar les habilitats socials i la 
creixença emocional, amb l’acompanya-
ment del pla d’acció tutorial.

 • Fer ús de l’entorn més proper com a 
comunitat d’aprenentatge, com a escola 
verda que som.

 • Consolidar una cultura avaluativa que 
faciliti la participació de tota la comunitat 
educativa i els canvis metodològics 
necessaris per a la millora.  

 • Atès que som una escola inclusiva, 
procurar que tot l’alumnat pugui 
aconseguir els objectius, valorant a 
cadascú segons les seves possibilitats i 
progrés personal.

 • Establir un pla de formació de centre que 
doni resposta a les necessitats derivades 
de les actuacions per millorar els resultats 
acadèmics.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 7,30 h a 9 h  
i de bona tarda de 16,30 h a 18 h, i acti-
vitats extraescolars de 16,30 h a 18 h.

01

Escola  
25 de Setembre

Ptge. Marconi, 12-14
Tel.: 93 551 75 82 / Fax: 93 551 75 83
escola25desetembre@xtec.cat
www.escola25desetembre.cat
Codi del centre: 08032348
Directora: Sònia Díaz Arias

AFA
afa25desetembre@gmail.com
Responsable: Núria Cañete Viñals
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El nostre projecte educatiu promou 
el desenvolupament integral de 
l’alumne basant-se en:

 • L’aprenentatge de l’anglès a partir dels  
3 anys, amb un monitor d’anglès al 
menjador escolar, colònies en anglès, 
tallers i classes reduïdes de llengua  
oral anglesa.

 • El treball de diferents àrees fent servir  
la llengua anglesa en tota la primària  
i la llengua francesa a partir de 4t.

 • L’observació, l’experimentació i la 
manipulació com a eines per descobrir  
el món de les ciències.

 • L’aprenentatge de conviure amb la 
diversitat cultural, social i personal per  
a l’adquisició de valors socials, mitjançant 
la realització de tallers, racons, ambients, 
treball cooperatiu i reagrupaments 
internivells en algunes àrees.

 • La formació en valors.

 • L’ús de les eines digitals com a mitjà  
per a l’aprenentatge de les diferents  
àrees curriculars.

 
Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 7,30 h a 9 h i 
activitats extraescolars de 16,30 h a 17,45 h.

02

Escola  
Ca n’Alzamora

C/ Antoni Sedó, 91-101
Tel.: 93 586 29 02
a8061154@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolacanalzamora
Codi del centre: 08061154
Director: Xènia Pérez Forcada

AFA
canalzamora.ampa@gmail.com
Presidenta: Patricia Gutiérrez López
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El nostre objectiu central és atendre 
la diversitat de l’alumnat i integrar les 
famílies en el nostre projecte per tal 
d’aconseguir que cada infant pugui assolir 
els millors resultats educatius i aprenen-
tatges segons les seves necessitats. 

Per aconseguir-ho, utilitzem diverses 
metodologies. Partim del joc i l’experimen-
tació perquè els nostres alumnes creïn 
coneixements. Potenciem l’aprenentatge 
vivencial a través d’activitats globalitzades 
que integren totes les àrees curriculars. 
Fem que els nostres alumnes siguin els 
protagonistes del seu propi aprenentat-
ge, proporcionant-los eines per aprendre 
a avaluar i regular el seu propi procés. 

Fem servir eines informàtiques des de 
P3: tauletes, portàtils, Chromebooks, 
plataformes digitals (Snappet) i pis-
sarres digitals a totes les aules.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 7,30 h a 9 h i 
activitats extraescolars de 16,30 h a 18 h.

03

Escola  
del Bosc

C/ Anton de Borja, s/n 
Tel.: 93 588 16 88
a8067193@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/escoladelboscrubi
Codi del centre: 08067193
Director: Ricard Vega Arias

AFA
afaescoladelbosc@gmail.com
Responsable: Haja Gerewu Griñó
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La nostra escola té com a objectiu prioritari 
el desenvolupament personal de tots els 
nostres alumnes per tal de fer-los com-
petents en el món que els toca viure. La 
filosofia en la qual ens basem per aconse-
guir-ho és la dels projectes de treball, que 
consisteix bàsicament a aprendre a través 
de processos d’investigació a les aules.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 7,30 h a 9 h i 
activitats extraescolars de 16,30 h a 17,45 h.

04

Escola  
Joan Maragall

Ctra. de Rubí a Ullastrell, 133
Tel. i fax: 93 699 38 58
a8023852@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipmaragallrubi
Codi del centre: 08023852
Directora: Rosa Maria Masó Serra

AFA
ampamaragallrubi@gmail.com
Responsable: Josep Miquel Jiménez Portí
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A l’Escola Montessori estem consolidant 
un procés de transformació metodo-
lògica basat en les noves tecnologies, 
la robòtica educativa i el foment de les 
vocacions Steam, vinculat a la funda-
ció CIM-UPC, en el marc del programa 
“Magnet: aliances per a l’èxit educatiu”.

La metodologia de l’escola està influïda pels 
principis de la pedagoga Maria Montessori, 
en la qual es potencien l’autonomia per-
sonal, el treball en equip i la creativitat, 
tot emmarcat en un clima de respecte 
i arrelament social i cultural, des d’una 
perspectiva de gènere i d’equitat. Aprenem 
dissenyant, fent, pensant i comunicant, 
accions claus per a l’aprenentatge com-
petencial. Introduïm el concepte Maker en 
el nostre currículum per completar aquest 
entorn pedagògic en el qual el coneixe-
ment arriba a través de l’experimentació. 

El temps lectiu es dedica al treball en 
tallers, racons de llengua i projectes, 
organitzat estratègicament entre alumnes 
de diferents grups per potenciar la bona 
convivència i l’aprenentatge compartit. 

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 7,45 h a 9 h i 
activitats extraescolars de 16,30 h a 17,30 h.

05

Escola  
Montessori

C/ Narcís Monturiol, 53-55
Tel. i fax: 93 699 72 00 
a8038171@xtec.cat
www.escolamontessori.cat
Codi del centre: 08038171
Directora: Conxita Gimeno Sorribas 

AFA
Tel.: 659 949 529
ampamontessorirubi@gmail.com
https://afamontessorirubi.wixsite.com/home

Responsable: Laura González
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Som una escola pública, catalana, demo-
cràtica, plural, coeducadora i inclusiva. 
Fomentem l’esforç individual i el treball 
cooperatiu i oferim un servei educa-
tiu integral que potencia les habilitats 
cognitives i socials de l’alumnat i el seu 
esperit crític, i desenvolupa les capacitats 
o competències bàsiques de l’alumnat.

L’escola està arrelada al barri, a l’entorn 
mediambiental. Fomentem la pràctica 
esportiva, el plurilingüisme i la multicul-
turalitat. Volem fomentar la participació i 
formació de les famílies. Volem la integració 
de les noves tecnologies per aconseguir que 
la comunitat educativa tingui competèn-
cies en les TIC, i continuar sent una escola 
verda amb clars valors mediambientals.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h. 

Ofereix servei de bon dia de 7,30 h a 9 h  
i activitats extraescolars de 16,30 h a 18 h  
(algunes, fins a les 19,15 h).

06

Escola  
Mossèn Cinto 
Verdaguer

C/ Numància, s/n
Tel.: 93 567 16 02 / 623 185 782
Fax: 93 567 16 03
a8034060@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolamossencinto
Codi del centre: 08034060
Director: Esteve Arana Alcántara

AFA
nouampamossencinto@gmail.com 
Responsable: Ana María Megías Puerta
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Som una escola oberta, plural i laica. 

Volem donar eines per entendre el 
nostre context social i cultural, amb 
la seva diversitat i complexitat.

Promovem que els infants siguin capaços 
de pensar millor per ells mateixos des d’una 
perspectiva democràtica (som Filoscola).

Som escola Magnet i desenvolupem el nos-
tre projecte en aliança amb una institució 
d’excel·lència: la Filmoteca de Catalunya.

Creiem en l’escola participativa on tots els 
esforços aporten quelcom i s’hi integra 
tota la comunitat educativa, especialment 
les famílies i l’entorn (el barri i la ciutat).

Apostem per les metodologies d’apre-
nentatge basades en la creativitat, 
l’experimentació, el joc i l’observació a 
través de les tecnologies i l’anglès com a 
eines per assolir les competències bàsiques.

Donem molta importància a la lectura,  
base de tots els aprenentatges.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 8 h a 9 h i 
activitats extraescolars de 16,30 h a 18,30 h.

Disposa de cuina pròpia.

07

Escola  
Pau Casals

C/ Sant Pere, 40 A
Tel.: 93 699 29 69
escolapaucasalsrubi@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/escolapaucasalsrubi
Codi del centre: 08032351
Directora: Sílvia Demelo Monforte

AFA
afa@escolapaucasalsrubi.cat
www.afapaucasalsrubi.com
Responsable: Isabel Cuquerella Góngora
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Som una escola acollidora amb més de 
40 anys de trajectòria en continua inno-
vació. Creem espais de comunicació i de 
creixement per formar persones compe-
tents i preparades per viure en societat.

Els nostres principis són:
 • La comunitat educativa com a eix de tots 
els valors
 • La responsabilitat en les decisions i 
accions per fer una gestió eficaç dels 
recursos
 • La gestió democràtica oberta al diàleg
 • L’equitat i la cohesió social: acceptació de 
la diferència i la diversitat
 • La solidaritat i cooperació en el dia a dia 
del centre
 • La cultura del reciclatge i el respecte pel 
medi ambient
 • La satisfacció per la feina ben feta
 • La col·laboració com a base del treball
 • La llengua catalana com a eina de cohesió 
social

 • El treball per competències bàsiques
 • L’ús d’espais virtuals d’aprenentatge (EVA)
 • El gust per la lectura
 • La cultura artística
 • L’esforç com a mitjà per aconseguir un 
objectiu
 • L’autonomia personal dels alumnes

Treballem amb diferents metodologies per 
atendre la diversitat: treball globalitzat, 
racons, tallers i projecte de matemàtiques 
(Innovamat), desenvolupant valors per una 
bona convivència.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 7,30 h a 9 h  
i activitats extraescolars de 16,30 h 
a 17,30 h.

08

Escola  
Ramon Llull

Av. de les Flors, 39-43
Tel.: 93 554 20 30 / 93 699 00 59
Fax: 93 699 88 84
a8034382@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceip-rllullrubi
Codi del centre: 08034382 
Directora: Yolanda Giménez Díaz

AFA
Tel.: 622 596 221
afaramonllullrubi@gmail.com
Responsable: Zaida Mojal Merino
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La comunitat del Rivo Rubeo va celebrar el seu 
quinzè anivesari el 2022. En aquests primers anys, 
malgrat créixer notablement en volum i diversitat, ha 
consolidat un caràcter propi marcat per les següents 
intencions:

1. Vetllem pel desenvolupament integral de l’alumnat. 
Entenem que els infants tenen diverses capacitats 
potencials que hem d’ajudar a explotar des d’uns 
entorns educatius que vetllin per l’autonomia en 
l’aprenentatge, la diversitat de propostes i l’avaluació 
formativa i personalitzada.

2. Cerquem l’aprenentatge significatiu en totes les 
propostes. L’equip docent ha definit el perfil compe-
tencial de l’alumne/a que visualitzem en finalitzar 
l’etapa d’educació primària al nostre centre; la 
imatge d’aquest/a alumne/a és guia en tota decisió 
pedagògica. 

3. Enfoquem l’educació des d’una perspectiva 
inclusiva. Creiem en el potencial de la diversitat en 
tot procés d’aprenentatge, un aprenentatge que 
considerem fet social per definició. Procurem actuar 
amb equitat en tots els aspectes per tal de garantir 
la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat. 

4. Ens sentim arrelats al nostre poble i creixem amb 
identitat pròpia. 

5. Tenim cura de l’acollida de tot nou membre a la 
nostra comunitat. Considerem que el moment de 
l’acollida és clau per teixir comunitat al voltant del 
nostre projecte. 

6. Vetllem per una comunicació fluida que promo-
gui la participació en la cogestió educativa. Som 
conscients de la importància del treball en equip es-
cola-família, que requereix un procés d’aprenentatge 
coherent i complet. Vetllem per mantenir el respecte 
mutu amb les famílies.

7. Formem part de la Xarxa d’Escoles Verdes. Creiem 
que l’escola ha de ser una eina transformadora que 
afavoreixi una societat més sostenible per al món en 
què vivim. 

8. Ens sentim compromesos amb la innovació educa-
tiva. Establim estratègies de millora contínua a través 
de la planificació estratègica i l’avaluació. 

9. Som un equip motivat i implicat que fa créixer  
el projecte amb l’impuls de la il·lusió i la dedicació. 

10. Activem la creativitat com a recurs i com a objec-
tiu en si mateix. Creiem que té un fort potencial en 
l’activació de l’aprenentatge. 

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h  
a 12,30 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia de 7,45 h a 9 h  
i activitats extraescolars de 16,30 h a 18 h.

09

Escola  
Rivo Rubeo

C/ Gràcia, 32
Tel.: 93 551 75 86
a8064076@xtec.cat
www.rivorubeo.cat
Codi del centre: 08064076
Directora: Cristina Martínez

AFA
afa@rivorubeo.cat
Responsable: Jordi Fontanals 
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La Schola és una escola molt familiar on els 
mestres, l’alumnat i les famílies caminen amb  
un objectiu comú: formar persones competents  
en la societat actual i en el respecte al proïsme  
i a l’entorn.

És una escola d’una línia situada al centre de Rubí. 
A grans trets, els principis fonamentals que la 
regeixen són la catalanitat, la laïcitat i el respecte a 
la diferència per tal d’afavorir la cohesió social i una 
millor convivència dins la societat.

Som una escola molt petita, amb una plantilla de 16 
mestres. Les mestres que actualment formen part 
de l’equip docent són persones molt engrescades, 
amb moltes ganes de treballar i molt implicades en 
el projecte educatiu de centre.

Els principis pedagògics del centre són els 
següents:

 • Els últims anys, l’escola ha anat introduint 
diferents metodologies d’ensenyament i 
aprenentatge, fent-les pròpies i, així, adaptant-les 
a les necessitats educatives de cada infant.

 • Treballem amb diverses plataformes digitals, amb 
quaderns i amb l’aprenentatge basat en projectes 
o situacions en què, amb diferents preguntes, 
posem l’alumnat en contextos on hauran 
d’investigar, fer-se preguntes i extreure 
conclusions per arribar a possibles solucions.

 • En aquesta línia, ens encaminen cap a una escola 
plurilingüe, plural i tecnològicament al dia.

 • Cada alumne de l’escola és conegut per totes les 
mestres del centre, totes les monitores de 
menjador i tots els companys, no només els de la 
seva aula sinó tots els infants que conviuen dins 
la nostra escola. A la Schola no hi ha ningú 
anònim, tots tenim un nom i una història.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8,30 h  
a 12 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix extraescolars de l’AFA al migdia i a la 
tarda depenent del nombre d’alumnes inscrits.
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Escola  
Schola

C/ Sant Pere, 12
Tel. i fax: 93 699 08 31
a8042895@xtec.cat / direccio@schola.cat
www.schola.cat
Codi del centre: 08042895
Directora: Marta Humbert Farrerons

AFA
ampa@schola.cat / ampaschola@gmail.com
Responsable: Juanfra Hueso Mora
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Som una escola d’una línia en un context natural 
als afores de Rubí. Tenim una llarga trajectòria pe-
dagògica amb caire proper i familiar vers l’alumnat.

L’estabilitat de l’equip de mestres permet 
dur una línia d’escola molt ben definida. 

El nostre marc ideològic

 • Es reconeix l’escola com un organisme viu en 
contacte amb el medi i, per tant, en constant 
canvi, adaptació i renovació.

 • L’escola ha de ser un organisme actiu dins de  
la seva comunitat, amb la qual ha d’establir 
relacions de col·laboració.

 • L’activitat educativa a l’escola ha de ser coherent 
i ha d’estar al servei de l’estructuració de la persona. 

 • Defensem una educació integral, que impulsa a 
l’adquisició de procediments d’acció i a l’estructuració 
de capacitats, que és compensadora, que potencia 
el desenvolupament de l’esperit crític i que facilita 
la integració de l’alumnat en un medi canviant.

 • L’escola accepta el principi de respecte  
als diferents ritmes d’aprenentatge, que 
depenen dels diferents graus de maduresa 
afectiva i intel·lectual.

 • L’activitat educativa de l’escola es fa dins d’un 
marc de valors democràtics alhora base de la 

formació ideològica i social de l’alumnat, com ara 
la inclusió de determinats alumnes amb dificultats 
dintre del grup ordinari, l’atenció a la diversitat o 
el treball dels valors dintre d’una societat plural  
i democràtica. 

Treballem amb metodologies diverses: treball per ra-
cons, espais d’aprenentatge competencial, projectes, 
ús de les eines digitals en la normalitat diària, etc.

Activitats

 • Festes i tradicions: Castanyada, Santa Cecília, 
Nadal (el tió, el pessebre vivent, els Pastorets...), 
Carnaval i rua, Sant Jordi, festa de final de curs, 
Cantània, cantates per a la Festa de la Música, 
grups d’animació.

 • Acompanyament a les famílies nouvingudes de 
P3 i a les famílies dels alumnes de 6è com a 
cloenda del seu pas per l’escola.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8,30 h 
a 12 h i de 14,30 h a 16 h.

Disposa de cuina pròpia.
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Escola  
Torre de la Llebre

Av. Massana, 16
Tel. i fax: 93 699 27 66 
a8041601@xtec.cat
www.torredelallebre.cat
Codi del centre: 08041601
Directora: Laura Pérez-Moreno Recasens 

AFA
ampatorrellebre@gmail.com
http://afatorredelallebre.cat
Responsable: Núria Melo José
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L’Institut Escola Teresa Altet vetlla per 
desenvolupar les capacitats i compe-
tències dels alumnes en un projecte 
que vol anar-se concretant, definint i 
actualitzant amb la participació acti-
va i compromesa de tots els agents.

Disposa d’una ampliació horària per a 
l’etapa primària (sisena hora) que permet 
un treball ampli amb l’alumnat, abordat des 
de diferents perspectives i enfocaments 
globalitzats, estructurats i susceptibles 
d’ajustar-se singularment a les necessi-
tats de cada infant o adolescent. Volem 
educar globalment i integralment, i per 
això incidim en l’aprendre a ser (educació 
emocional, autonomia, pensament crític...), 
en l’aprendre a fer i conèixer (aprenentatge 
basat en la indagació) i en l’actuar al món.

Caracteritzen el nostre projecte: el treball 
de totes les formes d’expressió (verbal, 
escrita, gràfica, corporal, digital, audiovisu-
al...), el treball del pensament mitjançant 
la filosofia (som Filoescola), el treball 
específic de l’aprendre a ser i actuar al 

món (hem estat distingits per Unicef com 
a centre referent pel nostre treball en 
drets de la infància i el jovent), l’atenció 
individualitzada en funció de les diferents 
particularitats i estils d’aprenentatge i el 
treball fonamentat en la pràctica, l’ex-
periència i l’acció individual i col·lectiva.

L’escola segueix el model de diferents 
pràctiques avançades, a través de la seva 
participació en xarxes d’escoles de primària 
i centres de secundària, i està en un con-
tinu procés de transformació i innovació.

Horari lectiu:
 • Educació infantil: de dilluns a divendres, 
de 9,30 h a 13 h i de 15 h a 16,30 h.

 • Educació primària: de dilluns a divendres, 
de 8,30 h a 13 h i de 15 h a 16,30 h.

Ofereix servei de bon dia a partir de les 8 h  
i activitats extraescolars a partir de les 16,30 h.

 • Educació secundària: de dilluns a dimecres, 
de 8,30 h a 13 h i de 15 h a 16,30 h; dijous i 
divendres, de 8,30 h a 14,30 h.

12

Institut Escola  
Teresa Altet

C/ Mallorca, 90-118
Tel. i fax: 93 699 80 01
a8076595@xtec.cat
www.ieteresaaltet.cat
Codi del centre: 08076595
Directora: Àngels Grado Pérez

AFA
afa@ieteresaaltet.cat 
Responsables: Paqui González, Juli Reyes, 
Sandra Iruela, Mireia Caro i Pilar Guillén
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La nostra escola pretén ser un centre pluralista al 
servei de l’educació, on es fomenten els interessos 
i la personalitat de cadascun dels nostres alumnes, 
per tal d’integrar-los dins d’una societat cada dia 
més activa, i complir d’aquesta manera el nostre 
objectiu de formar ciutadans lliures i responsables.

Som una escola familiar que fomenta un ideari 
adreçat a formar persones amb valors, fent acom-
panyament en la creixença de cada infant. Establim 
una relació família-escola totalment propera. 

Les línies pedagògiques de l’escola es basen en 
el projecte Empremta, mitjançant el qual donem 
als nostres alumnes els coneixements, habilitats, 
competències i actituds necessaris per tal que 
tinguin plena consciència del seu potencial i perquè 
contribueixin, ara i en el futur, a fer un món millor.

Aquest projecte es configura des de cinc àmbits:

 • Empremta social, comprometent-nos a dur a terme 
accions concretes que ajudin a la millora de la 
societat, de la sostenibilitat i del món que ens envolta.

 • Empremta familiar, potenciant el vincle família-
escola, basat en la confiança i la cooperació, com 
a agent actiu en el procés d’aprenentatge.

 • Empremta competencial, transferint els nostres 

aprenentatges per resoldre els reptes del dia a dia, 
a través de la creativitat i la innovació.

 • Empremta global, entenent que vivim en un món 
global i que necessitem comunicar-nos i 
relacionar-nos amb diverses cultures, religions i 
creences. 

 • Empremta emocional, adquirint, a partir del nostre 
autoconeixement, estratègies i habilitats que ens 
permeten gestionar i resoldre qualsevol situació 
per gaudir d’una vida plena. 

En definitiva, el nostre model pedagògic busca la 
formació integral de cada infant, ajudant a formar 
persones segures emocionalment, competents, amb 
goig per aprendre i compromeses amb la societat.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h.

Ofereix servei d’acollida de 8 h a 9 h i de 17 h a 18 h.

Ofereix activitats extraescolars i casal d’estiu en anglès.

Disposa de servei de menjador amb cuina pròpia.
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Escola Balmes 
Centre concertat

C/ Xile, 5
Tel.: 93 699 78 03 
a8023797@xtec.cat
escola@escolabalmes.com
www.cbalmes.com
Codi del centre: 08023797
Directora: Sònia Tudela Urbaneja

AFA
afa@escolabalmes.com
Responsable: María del Carmen Quirante 
Daza
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Col·legi 
Maristes Rubí 
Centre concertat

C/ Magallanes, 65
Tel.: 93 699 12 91 
rubi@maristes.cat
rubi.maristes.cat
Codi del centre: 08023724
Director: Valentí Alarcón Vilardell

AFA
ampamaristesrubi@gmail.com
http://ampamaristes.blogspot.com.es
Responsable: Lluís Duran

Maristes Rubí t’activa
Utilitzem metodologies actives que afavoreixen 
la flexibilitat, la inclusió i la integració per tal de 
donar resposta a la diversitat de característiques 
de l’alumnat i potenciar el bo i millor de cadascú. 
L’alumne és part activa del seu aprenentatge sent 
crític i creatiu. Activem l’aprenentatge poten-
ciant l’esport i els hàbits saludables. Introduïm 
la música com a eina fonamental que afavoreix 
l’aprenentatge de forma significativa involucrant 
la ment, el cos i les emocions. Fem servir la llen-
gua anglesa com a llengua vehicular en diferents 
matèries i preparem l’alumnat per obtenir certifi-
cacions oficials de llengua anglesa i francesa.

Maristes Rubí t’acull
Volem una escola on tots sentim que aprenem i 
aportem, i on l’acollida incondicional, la confiança, 
la inclusió, la igualtat i el respecte són la base per 
poder créixer com a persones i com a comunitat 
educativa. Una escola on tothom té cabuda, on es 
fomenten la participació i la col·laboració. Una es-
cola on s’educa en i amb valors (acompanyament 
d’alumnes i de famílies).

Maristes Rubí t’escolta
Volem estar presents al costat dels infants i joves 
com a referents en el seu camí. Els acompanyem 
en el seu procés de descoberta del sentit de la 
vida, amb els seus èxits, dubtes, desencisos, 
problemes, alegries i reptes. Els oferim eines per 
construir un projecte vital i compromès.

Compartim amb les famílies moments de diàleg 
i reflexió sobre temes educatius d’incumbència 
mútua i ens ajudem a tenir un millor coneixement 
dels infants i joves.

Volem fomentar la interacció adequada i positiva 
entre els diversos membres de la comunitat 
educativa perquè l’escola esdevingui un espai de 
creixement personal i col·lectiu.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h.

Ofereix servei de bon dia de 8 h a 9 h i  
activitats extraescolars a partir de les 17 h.

Disposa de servei de menjador.
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Som un centre concertat amb presència 
centenària a Rubí. Promovem l’aprenentatge 
competencial i la transmissió de valors en un 
entorn familiar de reflexió pedagògica, innova-
ció i qualitat educativa. 

Proposta educativa
Eduquem des de l’emoció i considerem 
l’alumne el protagonista de l’aprenentatge. 
El treball competencial en els àmbits dels 
idiomes, la tecnologia, l’art i la cultura és l’eix 
vertebrador de l’aprenentatge. Ajudem els 
nostres alumnes a ser competents, socialment 
responsables i compromesos amb la justícia, 
la solidaritat i la sostenibilitat, per deixar una 
empremta d’humanitat al nostre pas. Apostem 
per la innovació entesa com una revisió i actu-
alització periòdica d’eines i metodologies i per 
una formació docent continuada i oberta als 
canvis i les millores pedagògiques.
El Regina és un espai de confiança i acolli-
da. Enfortim els vincles amb els infants i les 
famílies amb el compromís d’acompanyar al 
llarg de la vida.

Metodologia 
 • Combinació de metodologies actives amb 
aprenentatges fonamentals per desenvolu-
par habilitats i construir coneixements 
amplis
 • Aprenentatge vivencial i connectat amb les 
experiències dels alumnes
 • Tasques interdisciplinàries i 
contextualitzades
 • Incorporació de la competència digital
 • Agrupacions diverses segons les etapes 
educatives (tallers, racons, desdoblament, 
dos docents per aula...)
 • Criteris inclusius i d’atenció personalitzada

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h.

Ofereix servei de bon dia de 8 h a 9 h i activi-
tats extraescolars a partir de les 17 h.

Disposa de servei de menjador amb cuina pròpia. 
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Col·legi 
Regina Carmeli 
Centre concertat

C/ Sant Sebastià, 34
Tel.: 93 699 03 53 
info@reginacarmeli.com
www.reginacarmeli.com
Codi del centre: 08023803
Directora: Melchora Quintana Calvo

AFA
ampa@reginacarmeli.com 
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Col·legi Ribas 
Centre concertat

C/ Lluís Ribas, 2-4
Tel.: 93 586 01 84
secretaria@escolaribas.org
www.agora.xtec.cat/colribas
Codi del centre: 08023751
Director: Ramón José Andújar Linares

AFA
ampa@escolaribas.org
Responsable: Míriam Hernández Barrilado

La finalitat primordial de l’escola és 
aconseguir dels alumnes el desenvolupa-
ment i la consolidació de la seva pròpia 
personalitat, l’adquisició de la llibertat 
responsable i l’educació en la seva dimen-
sió democràtica, és a dir, en el respecte 
envers els altres i en el sentit ple de la 
solidaritat amb la comunitat humana 
a favor de la justícia i del bé comú.

El nostre segell d’identitat és fer créi-
xer en ells els valors aplicats a tots els 
àmbits de l’ensenyament i de la vida 
escolar, perquè els puguin integrar en 
la seva personalitat i la seva formació.

El centre aposta clarament per la integració 
de les noves tecnologies i les llengües es-
trangeres (anglès i francès) en les diferents 
metodologies per a l’adquisició de les com-
petències bàsiques. La robòtica i la ciència 
són també dos aspectes bàsics per a la pre-
paració del futur de les noves generacions.

El fet de ser un centre d’una línia ens 
permet crear un ambient de total fami-
liaritat, en el qual els pares i les mares 

sempre poden trobar un canal de co-
municació àgil i així resoldre els seus 
dubtes o neguits i, alhora, fer les pro-
postes de millora que considerin.

Les característiques de l’edifici i l’entorn 
natural que ens envolta ens fa únics a Rubí. 
Els nostres alumnes gaudeixen d’amplis 
espais interiors i exteriors, llum natural  
i jardins on podem observar, experimen-
tar i aprendre de manera integrada.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h 
a 13 h i de 15 h a 17 h.

Ofereix servei de bon dia de 8 h a 9 h  
i activitats extraescolars de 17 h a 18 h.

Disposa de servei de menjador amb  
cuina pròpia.
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Escola Mare de Déu 
de Montserrat 
(Fundació Escola i Vida) 

Centre concertat

C/ Cervantes, 77
Tel.: 93 588 80 71 
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
https://escolamontserrat.net
Codi del centre: 08023761
Directora: Iris Ortega Boguña

AFA
ampa@escolamontserrat.cat
Responsable: Mònica Álvarez

A l’Escola Mare de Déu de Montserrat tenim com 
a finalitat l’acompanyament personalitzat de 
l’alumnat perquè arribin a ser persones felices, 
compromeses i solidàries. Aquí trobareu l’inici 
d’un viatge, a través del coneixement i el 
pensament, per un món que se’ns presenta 
divers i ple de camins per transitar-los.

A l’escola recorrerem camins encuriosits i desper- 
tarem les ganes de conèixer i explorar. En cruïlles 
inesperades i amb nous companys de viatge ens 
farem preguntes i trobarem respostes. I mentre 
viatgem plegats aprendrem a sacsejar allò que està 
establert, a transformar-nos a nosaltres mateixos i 
l’entorn que ens envolta, per tal de contribuir en les 
necessitats de la societat i del territori.

Aprendrem amb rigor i passió, amb sensibilitat 
i aprofundiment, a fer realitat allò que un dia 
vam somiar.

Benvinguts i benvingudes a l’Escola Montserrat

Els nostres objectius per a l’alumnat són:

 • Seguir metodologies innovadores, com ara els 
ambients d’aprenentatge, els racons, el treball 
en grups cooperatius, el treball en xarxa, etc., 
on els infants són protagonistes del seu propi 
aprenentatge.

 • Créixer de manera autònoma, resolent 
situacions quotidianes amb actitud positiva, 
pensament crític i decisió per superar les 
dificultats.

 • Adquirir, des de l’educació emocional i en 
valors, les habilitats socials per facilitar les 
relacions interpersonals.

 • Aprendre a llegir i escriure en tres llengües  
i adquirir habilitats matemàtiques de càlcul  
i raonament.

 • Aprendre i gaudir de l’aprenentatge i la creació 
artística.

 • Mantenir-nos pioners en robòtica educativa  
i en l’ús de les TIC (ús de robots Bee Bot, 
tauletes, ordinadors, pantalles digitals, etc.).

 • Acompanyar l’alumnat, juntament amb les 
famílies, a través d’un seguiment tutorial 
altament freqüent i personalitzat.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h.

Disposa de servei de menjador amb cuina pròpia.

Ofereix servei de bon dia de 7,30 h a 9 h  
i activitats extraescolars a partir de les 17 h.
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Liceu Politècnic  
- Escola Balmes 
Centre concertat

Camí de Ca n’Oriol, s/n
Tel.: 93 699 78 03  
escola@escolabalmes.com
www.cbalmes.com
Codi del centre: 08023712 
Directora: Sònia Tudela Urbaneja 

El Liceu Politècnic es troba en procés d’inte-
gració a l’Escola Balmes, situada al carrer de 
Xile, 5. Actualment ja són de la mateixa titula-
ritat i, per aquest motiu, el projecte educatiu 
camina cap al mateix ideari.
Gràcies a l’excepcional ubicació de l’escola, 
enmig del bosc i amb més de 2.000 m2 de 
patis a l’aire lliure, l’alumnat dels dos edificis 
i les famílies poden gaudir de propostes 
atractives i innovadores a només 10 minuts 
caminant.
Des del setembre del 2021, el professorat i la 
direcció treballen en la integració de les dues 
escoles tenint com a objectiu aconseguir, de 
les dues propostes educatives, un projecte 
únic i diferenciador. 
Les línies pedagògiques ja es treballen en 
les bases del projecte Empremta, mitjançant 
el qual donem a l’alumnat els coneixements, 
habilitats, competències i actituds necessaris 
per tal que tinguin plena consciència del seu 
potencial i perquè contribueixin, ara i en el 
futur, a fer un món millor.
Aquest projecte es configura des de cinc 
àmbits:
 • Empremta social, comprometent-nos a dur  
a terme accions concretes que ajudin a la 
millora de la societat, de la sostenibilitat  
i del món que ens envolta.

 • Empremta familiar, potenciant el vincle 
família-escola, basat en la confiança i la 
cooperació, com a agent actiu en el procés 
d’aprenentatge.
 • Empremta competencial, transferint els 
nostres aprenentatges per resoldre els 
reptes del dia a dia, a través de la creativitat 
i la innovació.
 • Empremta global, entenent que vivim en un 
món global i que necessitem comunicar-nos 
i relacionar-nos amb diverses cultures, 
religions i creences.
 • Empremta emocional, adquirint, a partir del 
nostre autoconeixement, estratègies i 
habilitats que ens permeten gestionar i 
resoldre qualsevol situació per gaudir d’una 
vida plena.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 9 h a 13 h   
i de 15 h a 17 h.
Ofereix servei d’acollida de 8 h a 9 h   
i de 17 h a 18 h.
Ofereix activitats extraescolars i casal d’estiu  
en anglès.
Disposa de menjador amb cuina pròpia.

AFA
afa@escolabalmes.com 
Responsable: María del Carmen Quirante 
Daza
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Ajudes per a educació  
de segon cicle, primària  
i secundària obligatòria

Hi ha diverses ajudes que es poden sol·licitar:  
ajudes individuals de menjador, ajudes  
individuals de desplaçament, i altres ajuts.

Podeu consultar tota la informació i el procés  
de sol·licitud als llocs següents:

Oficina Municipal d’Escolarització (OME) 
C/ Doctor Robert, 20 
Tel.: 93 588 70 00

Ajuntament de Rubí    
Àrea de Serveis a les Persones 
C/ General Prim, 33-35, 2n pis

Direcció de cadascun dels centres docents

Per a altres ajuts podeu consultar:

Web del Ministeri d’Educació 
www.mecd.gob.es/ 
servicios-al-ciudadano-mecd/becas-ayudas.html

Web de la Generalitat de Catalunya 
www.gencat.cat/educacio
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4141Educació especial

Educació  
especial

En els centres d’educació infantil  
i primària de la ciutat, la integració  
està generalitzada. Tots disposen  
de professorat especialitzat en  
educació especial.

La ciutat, però, també disposa d’un 
centre d’educació especial destinat  
a l’alumnat que necessita uns suports 
més intensius.
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Els objectius del centre són:
 • Promoure que els alumnes aconsegueixin un 
desenvolupament de la seva identitat en els 
àmbits emocional, motriu i relacional.
 • Potenciar el seu màxim grau d’autonomia 
personal i d’integració social.
 • Aconseguir el màxim desenvolupament  
de la seva capacitat de comunicació.
 • Aconseguir el màxim aprofitament escolar, 
fomentant les seves potencialitats i 
compensant les seves dificultats d’ordre 
intel·lectual, físic i social.

 • Possibilitar una orientació cap a la formació 
laboral, aconseguint desenvolupar estratègies 
que permetin reforçar l’adquisició de 
tècniques instrumentals funcionals orientades 
a les futures activitats socials.
 • Dur a terme un projecte d’escola compartida 
en les etapes infantil i primària amb 
l’Institut Escola Teresa Altet, seguint les 
línies del Departament d’Educació en 
relació amb l’atenció educativa en un 
sistema educatiu inclusiu.

Horari lectiu:
 • Del 5 al 9 de setembre: de dilluns a divendres, 
de 9,30 h a 13,30 h, amb servei de menjador 
fins a les 15,30 h.

 • Del 12 de setembre a la primera setmana de 
juny:  de dilluns a divendres, de 9,30 h a 13 h i 
de 15 h a 16,30 h, amb servei de menjador de 
13 h a 15 h.

 • A partir de la segona setmana de juny: de 
dilluns a divendres, de 9,30 h a 13,30 h, amb 
servei de menjador fins a les 15,30 h. 

Nombre de grups: 15
Nivells educatius: 
educació infantil i primària (projecte d’es-
cola compartida), ESO obligatòria adaptada, 
educació postobligatòria i transició a la 
vida adulta. Activitats complementàries.

Serveis: 
 • Servei de logopèdia i servei de fisioteràpia. 
 • Servei de menjador amb cuina pròpia, de 13 
h a 15 h. 

 • Servei de transport: amb diferents rutes que 
cobreixen Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal.

Activitats complementàries: 
piscina (infantil i primària) i educació física al 
pavelló de Can Rosés (secundària); colònies; 
casals d’estiu, de dies festius  
i de dissabte (organitzats per l’AMPA).

Assessorament extern:
CREVD (ONCE Barcelona), CSMIJ Rubí (Centre  
de Salut Mental Infantil i Juvenil), EAP Rubí.

01

CEE 
Ca n’Oriol

C/ Granada, 31
Tel.: 93 697 83 90
cee-canoriol@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/cee-canoriol
Directora: Yolanda Fariñas Barberà

AFA
ampaceecanoriol@gmail.com
Responsable: Lluís Cabré Sans



4343Educació especial

Centres especials  
de treball

Rubí disposa d’un centre especial de 
treball per a persones adultes en edat 
laboral amb discapacitat psíquica.  
En aquest centre es realitza una feina  
productiva i remunerada. La seva producció 
de planta ornamental es ven a centres  
de jardineria, ajuntaments i jardiners.
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02

Font del Ferro, SL 
Viver i jardineria (societat municipal)

C/ Mallorca, s/n
Tel.: 93 588 75 75
informacio@fontdelferro.org 
www.fontdelferro.org

El centre agrari Font del Ferro es va cons-
tituir l’any 1986, impulsat per l’Ajuntament 
de Rubí i l’Associació Pro-Minusvàlids 
Psíquics de Rubí, amb l’objectiu d’oferir una 
alternativa formativa i laboral a les persones 
amb discapacitat intel·lectual de la població. 

La Font del Ferro disposa de dos 
serveis ben diferenciats:
 • El centre especial de treball, on els 
treballadors estan formats tècnicament  
en viverisme, jardineria, treball forestal  
i manteniment de zones verdes.
 • Els serveis d’atenció diürna, que donen 
atenció a persones amb discapacitat 
intel·lectual que o bé s’estan formant per 
accedir al món laboral o bé fan una tasca 
de caire ocupacional on, a partir de les 
necessitats que presenten, les persones 
reben els suports necessaris per tal de ser 
ciutadans de ple dret.

Horari de venda al viver:
de dilluns a dissabte, de 9 h a 14 h.

Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8 h a 15 h.
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Ajudes per a 
alumnes amb 
necessitats 
educatives  
especials

Els alumnes amb necessitats educati-
ves especials associades a algun tipus 
de discapacitat o a una sobredotació 
intel·lectual constitueixen un col·lectiu 
que requereix una protecció especial.

Per aquesta raó, el Ministeri d’Educació 
convoca ajudes destinades a col·laborar 
en les despeses que l’educació d’aquests 
alumnes genera a les seves famílies.

Es pot fer la sol·licitud d’aquestes 
ajudes al centre docent on el sol·lici-
tant estigui matriculat durant el curs 
acadèmic 2023-2024. El mateix centre us 
informarà de com fer el tràmit. També a 
través de: www.gencat.cat/educacio.

Per a més informació, es pot recórrer a:

L’equip d’orientació del centre educatiu

Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí 
C/ General Prim, 33-35, 2n pis
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Educació secundària  
obligatòria

L’educació secundària obligatòria (ESO) 
comprèn els ensenyaments que han de se-
guir obligatòriament els vostres fills i filles 
quan acaben l’educació primària. Es cursa 
entre els 12 i els 16 anys d’edat i comprèn 
dos cicles de dos cursos cadascun, tot i que 
l’alumnat té dret a romandre en el centre 
amb règim ordinari fins als 18 anys.

Aquesta etapa possibilita que tots els alum-
nes puguin accedir als elements bàsics de 
la cultura en el marc d’un desenvolupament 
personal que consolidi la formació instru-
mental de l’ensenyament primari i completi 
la formació cultural.

En superar l’ESO s’obté el títol de gradu-
at en educació secundària (GES), el qual 
possibilita l’accés als batxillerats, als cicles 
formatius de grau mitjà de formació pro-
fessional, als ensenyaments esportius (si se 
supera la prova específica d’accés) o d’arts 
plàstiques i disseny i al món del treball.

Si no s’ha superat l’ESO, s’obté el certificat 
d’escolarització secundària, que permet 
accedir als programes de formació i inserció 
professional (PFI), als ensenyaments d’idi-
omes (des dels 14 anys es pot estudiar un 
idioma diferent del que s’ha cursat a l’ESO) i 
als ensenyaments elementals i professionals 
de música i dansa (cal superar una prova es-
pecífica). A partir dels 17 anys es pot accedir 
als cicles formatius de grau mitjà (cal superar 
la prova d’accés) i a partir dels 18 anys es té 
accés a la prova lliure per a l’obtenció del tí-
tol de graduat en ESO i a les escoles d’adults 
(a partir dels 18 anys).
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Els centres de la ciutat són centres oberts, 
pluralistes i democràtics al servei d’una 
educació integradora que fomenti els diver-
sos àmbits de cada persona: l’autoestima, 
l’autonomia, el rigor científic i el respecte.

Cada alumne/a té un tutor de seguiment 
que s’encarrega de mantenir una relació 
individualitzada i personal amb ell o ella 
i d’establir el contacte entre la família i 
l’institut.

L’escola ofereix diversos serveis desti- 
nats als alumnes i a les seves famílies,  
i l’Ajuntament, diferents programes educa-
tius de suport al currículum escolar.

Els centres organitzen jornades de portes 
obertes per tal que visiteu les seves instal-
lacions i pugueu conèixer els seus projectes 
educatius i curriculars. Podeu trobar les 
dates de les jornades de portes obertes al 
web www.rubi.cat/educacio.

Els ensenyaments d’educació secundària 
obligatòria es poden cursar també a distàn-
cia a través de l’IOC: 

Institut Obert de Catalunya (IOC)
www.ioc.xtec.cat

Centres educatius  
de secundària 



4949Educació secundària obligatòria

Som un centre de secundària públic on 
ens plantegem l’educació com una tasca 
col·lectiva i d’equip, adreçada al desen-
volupament integral de l’alumnat.

Treballem la planificació estratègica  
per a la millora dels resultats acadèmics  
i de la cohesió social.

Un dels nostres eixos de desenvolupament 
és la innovació educativa en diferents 
camps de l’aprenentatge i l’educació.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h.

Ofereix activitats extraescolars a les tardes.

L’Institut Duc de Montblanc col·labora 
amb l’Institut Obert de Catalunya (IOC) 
i a les seves instal·lacions està ubica-
da l’Escola Oficial d’Idiomes de Rubí.

01

Institut  
Duc de Montblanc

Av. Can Fatjó, 134-138
Tel.: 93 699 79 61 
iesducdemontblanc@xtec.cat
www.ducdemontblanc.cat
Codi del centre: 08035301
Director: Náyade Martínez Sierra 

AFA
Responsable: Marta Recolons
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L’Institut Escola Teresa Altet vetlla per 
desenvolupar les capacitats i compe-
tències dels alumnes en un projecte 
que vol anar-se concretant, definint i 
actualitzant amb la participació acti-
va i compromesa de tots els agents.

Disposa d’una ampliació horària per a 
l’etapa primària (sisena hora) que permet 
un treball ampli amb l’alumnat, abordat des 
de diferents perspectives i enfocaments 
globalitzats, estructurats i susceptibles 
d’ajustar-se singularment a les necessi-
tats de cada infant o adolescent. Volem 
educar globalment i integralment, i per 
això incidim en l’aprendre a ser (educació 
emocional, autonomia, pensament crític...), 
en l’aprendre a fer i conèixer (aprenentatge 
basat en la indagació) i en l’actuar al món.

Caracteritzen el nostre projecte: el treball 
de totes les formes d’expressió (verbal, 
escrita, gràfica, corporal, digital, audiovisu-
al...), el treball del pensament mitjançant 
la filosofia (som Filoescola), el treball 
específic de l’aprendre a ser i actuar al 

món (hem estat distingits per Unicef com 
a centre referent pel nostre treball en 
drets de la infància i el jovent), l’atenció 
individualitzada en funció de les diferents 
particularitats i estils d’aprenentatge i el 
treball fonamentat en la pràctica, l’ex-
periència i l’acció individual i col·lectiva.

L’escola segueix el model de diferents 
pràctiques avançades, a través de la seva 
participació en xarxes d’escoles de primària 
i centres de secundària, i està en un continu 
procés de transformació i innovació.

Horari lectiu:
de dilluns a dimecres, de 8,30 h a 13 h  
i de 15 h a 16,30 h; dijous i divendres,  
de 8,30 h a 14,30 h.

02

Institut Escola  
Teresa Altet

C/ Mallorca, 90-118
Tel. i fax: 93 699 80 01
a8076595@xtec.cat
www.ieteresaaltet.cat
Codi del centre: 08076595
Directora: Àngels Grado Pérez

AFA
afa@ieteresaaltet.cat
Responsables: Paqui González, Juli Reyes, 
Sandra Iruela, Mireia Caro i Pilar Guillén
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L’Estatut és un centre educatiu que 
treballa per la innovació pedagògica i per 
desenvolupar un entorn d’aprenentatge 
digital com a eina de treball i de comu-
nicació. Té com a principi l’equitat i la 
igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat.

La innovació pedagògica es vehicula 
en diferents estratègies organitzatives, 
entre les quals es troba la línia d’apre-
nentatge per projectes a l’ESO.

Oferim una educació integral amb l’objec-
tiu que els alumnes esdevinguin ciutadans 
responsables, compromesos, solidaris, amb 
consciència mediambiental i respectuosos 
amb l’entorn natural, social i cultural.

Tenim projectes de centre internivells 
molt consolidats: punt lila, convivència, 
biblioteca, escola verda i intercanvi.

Formem part de la XESC (Xarxa d’Es-
coles per a la Sostenibilitat de 
Catalunya) i tenim el reconeixement 
d’escola verda vigent fins al 2023.

La gestió del centre està reconeguda pel 
certificat de qualitat ISO 9001:2015.

A més de l’ESO, també oferim cicles 
formatius de grau bàsic:
 • Serveis administratius (SA)

Horari lectiu:
 • de dilluns a divendres, de 8 h a 14.40 h 
(amb dos patis: de 10 h a 10.25 h i  
de 12.25 h a 12.40 h). Ofereix suport 
escolar a la tarda.

Oferim:
 • Servei de cantina i servei de menjador
 • Suport escolar a la tarda, a través de 
l’Ajuntament
 • Activitats extraescolars que varien segons 
el curs, impulsades per l’AFA

03

Institut  
L’Estatut

C/ Flammarion, 1 
Tel.: 93 588 08 58 / Fax: 93 588 05 58
a8043668@xtec.cat
www.insestatut.cat
Codi del centre: 08043668
Director: Jordi Amorós Reboredo

AFA
ampa@insestatut.cat
Presidenta: Olga Gracia
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Des de l’Institut La Serreta volem inte-
grar els alumnes a la realitat catalana i 
rubinenca del segle XXI. Som un centre 
orientador, prioritzem l’acompanyament 
en les transicions educatives i potenciem 
especialment la continuïtat en els estudis 
postobligatoris, els batxillerats i la formació 
professional. Projectem la importància de 
les llengües estrangeres i apostem per les 
noves tecnologies. Ens regim pel model 
d’escola inclusiva per tal que tothom trobi 
el seu lloc al centre i s’hi senti bé. Volem 
ser un centre obert, pluralista i democrà-
tic al servei d’una educació integradora 
que fomenti el millor de cada persona. 
La gestió del centre està reconeguda 
pel certificat de qualitat ISO 9001.

Som centre vinculat al projecte Magnet 
amb aliança amb EINA, Centre Universitari 
de Disseny i Art de Barcelona.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h.

04

Institut  
La Serreta

C/ Lepant, 1
Tel.: 93 699 63 63 / Fax: 93 699 52 39
a8053182@xtec.cat
www.institutlaserreta.com
Codi del centre: 08053182
Directora: Montserrat Vendrell Aumatell

AFA
afa@serreta.cat
Responsable: Cristina Canadell  
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Som un centre petit i acollidor, amb 
dues línies d’ESO, que atén la diversi-
tat i es recolza en l’acció tutorial perquè 
l’alumne aprengui a afrontar els reptes 
de futur. Per aquest motiu, treballem 
projectes d’ILEC, plurilingüisme i orienta-
ció acadèmica, personal i professional.

Fem un acompanyament integral de l’alum-
nat des de la seva arribada al centre. Volem 
garantir la continuïtat d’estudis postobliga-
toris dels vostres fills i filles, tot oferint-los 
un camí segur amb els nostres batxillerats 
i cicles formatius de grau mitjà i superior. 

Estem acreditats amb els certificats 
ISO 9001 i ISO 14001.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h. 

Ofereix activitats extraescolars  
de teatre, hip-hop i tallers de reforç  
escolar a partir de les 15,30 h.

05

Institut  
J. V. Foix

Can Sampere, s/n
Tel.: 93 588 00 89 / Fax: 93 588 01 93
a8036330@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/insjvfoix
Codi del centre: 08036330
Director: Joan Arjona Fuentes 

AFA
ampa.jvfoix@gmail.com
Responsable: Txell Torné
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Som un equip de professors i professo-
res compromesos que volem formar un 
grup de joves des de la realitat de Rubí i 
projectar-los cap al futur en un context 
internacional. Treballem en equip i de-
senvolupem projectes d’àrea, transversals 
i amb la comunitat. Prioritzem l’atenció 
personalitzada i fomentem el gust per la 
lectura, l’esport, la natura i la creativitat.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h.

Ofereix activitats extraescolars a la tarda.

Disposa de servei de menjador de 14,30 h 
a 15,30 h.

06

Institut  
Torrent dels Alous

Ptge. Marconi, 13-15
Tel.: 93 839 37 14
a8072401@xtec.cat
www.instorrentdelsalous.cat
Codi del centre: 08072401
Directora: Teresa Pardo Sáez

AFA
ampatorrentalous@gmail.com
Responsable: Virginia Romero
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07

Escola Balmes 
Centre concertat

La nostra escola pretén ser un centre 
pluralista al servei de l’educació, on es 
fomentin els interessos i la personalitat de 
cadascun dels nostres alumnes, per tal 
d’integrar-los dins d’una societat cada dia 
més activa, i complir d’aquesta manera el 
nostre objectiu de formar ciutadans lliures i 
responsables.

Som una escola d’una línia que fomenta un 
ideari adreçat a formar persones amb valors i 
que estableix una relació entre família i 
escola totalment propera i que fa d’acompa-
nyament en la creixença de cada infant. 

Les línies pedagògiques de l’escola es 
basen en el projecte Empremta, mitjan-
çant el qual donem als nostres alumnes els 
coneixements, habilitats, competències i 
actituds necessaris per tal que tinguin plena 
consciència del seu potencial i perquè contri-
bueixin, ara i en el futur, a fer un món millor.

Aquest projecte es configura des de cinc àmbits:
 • Empremta social, amb el treball de 
l’aprenentatge-servei i seguint el projecte 
d’escola verda. 
 

 • Empremta emocional, educant les 
emocions i practicant hàbits eficients en 
dinàmiques de grup.
 • Empremta familiar, amb les aules obertes 
de creativitat i tutories continuades. 
 • Empremta competencial, treballant les 
intel·ligències múltiples i la cultura del 
pensament.
 • Empremta global, amb aprenentatge 
intensiu de l’anglès en diferents matèries i 
participant en projectes internacionals. 

En definitiva, el nostre model pedagògic 
busca la formació integral de cada infant, 
ajudant a formar persones segures emocio-
nalment, competents, amb goig per aprendre 
i compromeses amb la societat.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8,30 h 
a 13 h i de 15 h a 17 h.

Ofereix activitats extraescolars  
a partir de les 17,30 h.

Disposa de servei de menjador amb cuina 
pròpia.

Plana de Can Bertran, 38
Tel.: 93 699 78 03
a8023797@xtec.cat
escola@escolabalmes.com
www.cbalmes.com
Codi del centre: 08023797
Directora: Sònia Tudela Urbaneja 

AFA
afa@escolabalmes.com
Responsable: María del Carmen Quirante 
Daza
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08

Col·legi 
Maristes Rubí 
Centre concertat

Maristes Rubí t’activa

Utilitzem metodologies actives que afavoreixen 
la flexibilitat, la inclusió i la integració per tal 
de donar resposta a la diversitat de caracte-
rístiques de l’alumnat i potenciar el bo i millor 
de cadascú. L’alumne és part activa del seu 
aprenentatge sent crític i creatiu. Activem 
l’aprenentatge potenciant l’esport i els hàbits 
saludables. Introduïm la música com a eina 
fonamental que afavoreix l’aprenentatge de 
forma significativa involucrant la ment, el cos 
i les emocions. Fem servir la llengua anglesa 
com a llengua vehicular en diferents matèries 
i preparem l’alumnat per obtenir certificacions 
oficials de llengua anglesa i francesa.

Maristes Rubí t’acull

Volem una escola on tots sentim que aprenem i 
aportem, i on l’acollida incondicional, la confian-
ça, la inclusió, la igualtat i el respecte són la base 
per poder créixer com a persones i com a comu-
nitat educativa. Una escola on tothom té cabuda, 
on es fomenten la participació i la col·laboració. 
Una escola on s’educa en i amb valors (acompa-
nyament d’alumnes i de famílies).

Maristes Rubí t’escolta

Volem estar presents al costat dels infants 
i joves com a referents en el seu camí. Els 
acompanyem en el seu procés de descoberta 
del sentit de la vida, amb els seus èxits, dubtes, 
desencisos, problemes, alegries i reptes. Els 
oferim eines per construir un projecte vital i 
compromès.

Compartim amb les famílies moments de diàleg 
i reflexió sobre temes educatius d’incumbència 
mútua i ens ajudem a tenir un millor coneixe-
ment dels infants i joves.

Volem fomentar la interacció adequada i positi-
va entre els diversos membres de la comunitat 
educativa perquè l’escola esdevingui un espai 
de creixement personal i col·lectiu.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 13,20 h   
i de 15 h a 17 h (horari diferent segons els cursos).

Ofereix activitats extraescolars. 

Disposa de servei de menjador.

C/ Magallanes, 65
Tel.: 93 699 12 91 
rubi@maristes.cat
http://rubi.maristes.cat 
Codi del centre: 08023724
Director: Valentí Alarcón Vilardell

AFA
ampamaristesrubi@gmail.com
http://ampamaristes.blogspot.com.es
Responsable: Lluís Duran
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09

Col·legi Regina 
Carmeli 
Centre concertat

Som un centre concertat amb presència 
centenària a Rubí. Promovem l’aprenentatge 
competencial i la transmissió de valors en un 
entorn familiar de reflexió pedagògica, inno-
vació i qualitat educativa. 

Proposta educativa

Eduquem des de l’emoció i considerem 
l’alumne el protagonista de l’aprenentatge. 
El treball competencial en els àmbits dels 
idiomes, la tecnologia, l’art i la cultura és l’eix 
vertebrador de l’aprenentatge. Ajudem els 
nostres alumnes a ser competents, socialment 
responsables i compromesos amb la justícia, 
la solidaritat i la sostenibilitat, per deixar una 
empremta d’humanitat al nostre pas. Apostem 
per la innovació entesa com una revisió i actu-
alització periòdica d’eines i metodologies i per 
una formació docent continuada i oberta als 
canvis i les millores pedagògiques.

El Regina és un espai de confiança i acolli-
da. Enfortim els vincles amb els infants i les 
famílies amb el compromís d’acompanyar al 
llarg de la vida.

Metodologia 
 • Combinació de metodologies actives amb 
aprenentatges fonamentals per desenvolu-
par habilitats i construir coneixements 
amplis
 • Aprenentatge vivencial i connectat amb  
les experiències dels alumnes
 • Tasques interdisciplinàries i 
contextualitzades
 • Incorporació de la competència digital
 • Agrupacions diverses segons les etapes 
educatives (tallers, racons, desdoblament, 
dos docents per aula...)
 • Criteris inclusius i d’atenció personalitzada

 

Horari lectiu:
de dilluns a dijous, de 8 h a 13 h   
i de 15 h a 17 h; divendres, de 8 h a 14 h.

Ofereix activitats extraescolars  
a partir de les 17 h.

Disposa de servei de menjador amb cuina 
pròpia.

C/ Sant Sebastià, 34
Tel.: 93 699 03 53
info@reginacarmeli.com 
www.reginacarmeli.com
Codi del centre: 08023803
Directora: Melchora Quintana Calvo 

AFA
ampa@reginacarmeli.com
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10

Col·legi Ribas 
Centre concertat

La finalitat primordial de l’escola és aconseguir 
dels alumnes el desenvolupament i la consoli-
dació de la seva pròpia personalitat, l’adquisició 
de la llibertat responsable i l’educació en la 
seva dimensió democràtica, és a dir, en el 
respecte envers els altres i en el sentit ple de la 
solidaritat amb la comunitat humana a favor de 
la justícia i del bé comú.

El nostre segell d’identitat és fer créixer en 
ells els valors aplicats a tots els àmbits de 
l’ensenyament i de la vida escolar, perquè els 
puguin integrar en la seva personalitat i la seva 
formació.

El centre aposta clarament per la integració de 
les noves tecnologies i les llengües estrangeres 
(anglès i francès) en les diferents metodologies 
per a l’adquisició de les competències bàsiques. 
La robòtica i la ciència són també dos aspectes 
bàsics per a la preparació del futur de les noves 
generacions.

El fet de ser un centre d’una línia ens permet 
crear un ambient de total familiaritat, en el 
qual els pares i les mares sempre poden trobar 
un canal de comunicació àgil i així resoldre els 

seus dubtes o neguits i, alhora, fer les propos-
tes de millora que considerin.

Les característiques de l’edifici i l’entorn 
natural que ens envolta ens fa únics a Rubí. 
Els nostres alumnes gaudeixen d’amplis espais 
interiors i exteriors, llum natural i jardins on 
podem observar, experimentar i aprendre de 
manera integrada. 

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 13 h   
i de 15 h a 17 h.

Ofereix activitats extraescolars de 17 h  
a 18,30 h.

Disposa de servei de menjador amb cuina 
pròpia.

C/ Lluís Ribas, 2-4
Tel.: 93 586 01 84 
secretaria@escolaribas.org
http://agora.xtec.cat/colribas
Codi del centre: 08023751
Director: Ramón José Andújar Linares

AFA
ampa@escolaribas.org
Responsable: Míriam Hernández Barrilado
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11

Escola Mare de Déu  
de Montserrat  
(Fundació Escola i Vida) 

Centre concertat

A l’Escola Mare de Déu de Montserrat tenim com 
a finalitat l’acompanyament personalitzat de 
l’alumnat perquè arribin a ser persones felices, 
compromeses i solidàries. A l’etapa de l’ESO es 
passa d’un model d’aprenentatge acompanyat pel 
mestre de primària a un model autònom coordinat 
pel tutor o tutora, amb la presència de professorat 
especialista que ajuda l’alumnat al llarg d’aquest 
procés.

Acompanyem contínuament l’alumnat i les seves 
famílies en aquest camí, aprofundint en una for-
mació integral i de qualitat, basada en els nostres 
valors: esforç, autonomia, cooperació, responsabi-
litat, innovació, creativitat i emprenedoria.

Disposem de concert educatiu amb la Generalitat 
de Catalunya i som una escola de la Xarxa 
UNESCO. Formem part de la Xarxa d’Escoles per a 
la Sostenibilitat de Catalunya (XESC) i som escola 
verda, escola multilingüe i escola TAC.

Els nostres objectius per a l’alumnat són
 • Créixer de manera autònoma, resolent 
situacions quotidianes amb actitud positiva, 
pensament crític i decisió per superar les 
dificultats.

 • Adquirir, des de l’educació emocional i en 
valors, les habilitats socials per facilitar les 
relacions interpersonals.

 • Aprendre a llegir i escriure en tres llengües 
(amb possibilitat d’una quarta) i adquirir 
habilitats matemàtiques de càlcul i raonament.

 • Seguir metodologies innovadores, com ara  
la codocència, el treball en grups cooperatius, 
el treball en xarxa, etc.

 • Aprendre i gaudir de l’aprenentatge i la creació 
artística.

 • Mantenir-nos pioners en robòtica educativa 
(hem estat guanyadors en diverses edicions de 
la First Lego League i hem col·laborat amb la 
St. Peter’s School) i en l’ús de les TIC (ús de 
robots Bee Bot, tauletes, ordinadors, pantalles 
digitals, etc.).

 • Acompanyar l’alumnat, juntament amb les 
famílies, a través d’un seguiment tutorial 
altament freqüent i personalitzat.

 

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 13,30 h  
i de 15 h a 17 h (divendres, tarda lliure).

Ofereix activitats extraescolars a partir  
de les 17 h.

Disposa de servei de menjador amb cuina 
pròpia.

C/ Cervantes 77
Tel.: 93 588 80 71
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
https://escolamontserrat.net
Codi del centre: 08023761
Directora: Iris Ortega Boguña

AFA
ampa@escolamontserrat.cat
Responsable: Mónica Álvarez
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Educació  
postobligatòria

En acabar un cicle de grau mitjà es pot 
accedir a un treball de tècnic o es pot (si es 
compleixen els requisits establerts):
• Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà
• Accedir a un cicle formatiu de grau  
 superior, si es disposa del títol de   
 batxillerat
• Accedir a un cicle formatiu de grau supe- 
 rior un cop superada la prova d’accés

Els cicles formatius de grau superior són 
mòduls professionals que donen la qualifi-
cació necessària per realitzar treballs tècnics 
propis de la professió i/o assumir respon-
sabilitats de programació i coordinació. 

Per accedir-hi és necessari estar en posses-
sió del títol de batxillerat o equivalent o bé 
tenir més de 20 anys i superar una prova 
específica. 

Podeu consultar al web de l’Ajuntament 
de Rubí (www.rubi.cat/educacio) o al de la 
Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) 
les altres titulacions necessàries per poder 
accedir a aquests cicles.

En acabar un cicle de grau superior es pot 
accedir a un treball de tècnic superior o es 
pot (si es compleixen els requisits establerts):
• Cursar un altre cicle formatiu de grau  
 superior
• Accedir a qualsevol estudi universitari 
 oficial de grau

Centres  
públics
Els centres públics són centres oberts, 
pluralistes i democràtics al servei d’una 
educació integradora que fomenti els diver-
sos àmbits de cada persona: l’autoestima, 
l’autonomia, el rigor científic i el respecte.

Cada alumne/a té un tutor de seguiment  
que s’encarrega de mantenir una relació  
individualitzada i personal amb ell o ella  
i d’establir el contacte entre la família  
i l’institut.

Els centres ofereixen diversos serveis  
destinats als alumnes i a les seves famílies,  
i l’Ajuntament, diferents programes educa-
tius de suport al currículum escolar.

Els centres us conviden a visitar les seves 
instal·lacions, on us informaran sobre els 
seus projectes educatius i curriculars.
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El centre es planteja com a primer ob-
jectiu la formació integral de l’alumnat. 
Entenem l’educació com una tasca col·lec-
tiva. Treballem per un sistema educatiu 
integrador i inclusiu, orientat pels principis 
d’igualtat, equitat i cohesió social.

Batxillerat

Modalitats: 
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h  
(el centre romanà obert fins a les 17,30 h  
els dilluns i dimecres).

L’Institut Duc de Montblanc col·labora amb 
l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i a les 
seves instal·lacions està ubicada l’Escola 
Oficial d’Idiomes de Rubí.

01

Institut  
Duc de Montblanc

Av. Can Fatjó, 134-138
Tel.: 93 699 79 61 
iesducdemontblanc@xtec.cat
www.ducdemontblanc.cat

Codi del centre: 08035301
Directora: Náyade Martínez Sierra
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Som un centre educatiu públic, laic, obert a 
l’alumnat de qualsevol procedència, que promou 
la igualtat d’oportunitats entre nois i noies, i on 
es treballa per a l’educació integral de qualitat.

Oferim una educació integral amb l’objectiu que 
els alumnes esdevinguin ciutadans responsa-
bles, compromesos, solidaris, amb consciència 
mediambiental i respectuosos amb l’entorn 
natural, social i cultural. 

Formem part de la XESC (Xarxa d’Escoles per a 
la Sostenibilitat de Catalunya) i tenim el reco-
neixement d’escola verda vigent fins al 2023.

L’alumnat que cursa els nostres cicles d’infor-
màtica de grau superior té una inserció laboral 
elevada, segons la nostra experiència dels 
darrers anys.

La gestió del centre està reconeguda pel certifi-
cat de qualitat ISO 9001:2015.

Batxillerat

Modalitats:
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,40 h  
(amb dos patis).

Cicles formatius de grau mitjà
 • Sistemes microinformàtics i xarxes (SMIX)
 • Gestió administrativa (GA)

Horari lectiu:
Matí (només 1r SMIX): de dilluns a divendres, 
de 8 h a 14.40 h (amb dos patis).   
Tarda: de dilluns a divendres, de 15 h a 21,30 h 
(amb dos patis).

Cicles formatius de grau superior
 • Administració de sistemes informàtics i 
xarxes (ASIX), programa d’FP dual.

 • Desenvolupament d’aplicacions multiplatafor-
ma, perfil professional d’informàtica aplicada  
a la logística (DAM), programa d’FP dual.

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 15 h a 21,30 h  
(amb un únic pati).

Cursos d’especialització
• Intel·ligència artificial i big data (CEIA)

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 18 a 20 h.

02

Institut  
L’Estatut

C/ Flammarion, 1 
Tel.: 93 588 08 58 / Fax: 93 588 05 58
a8043668@xtec.cat
www.insestatut.cat

Codi del centre: 08043668
Director: Jordi Amorós Reboredo
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Des de l’Institut La Serreta volem integrar els 
alumnes a la realitat catalana i rubinenca del 
segle XXI. Som un centre orientador, prioritzem 
l’acompanyament en les transicions educa-
tives i potenciem especialment la continuïtat 
en els estudis postobligatoris, els batxillerats i 
la formació professional. Projectem la impor-
tància de les llengües estrangeres i apostem 
per les noves tecnologies. Ens regim pel model 
d’escola inclusiva per tal que tothom trobi el 
seu lloc al centre i s’hi senti bé. Volem ser un 
centre obert, pluralista i democràtic al servei 
d’una educació integradora que fomenti el 
millor de cada persona. El centre està reconegut 
pel certificat de qualitat ISO 9001 i vinculat al 
projecte Magnet amb aliança amb EINA, Centre 
Universitari de Disseny i Art de Barcelona.

Batxillerat

Modalitats: 
 •  Arts (s’ofereix la possibilitat de fer doble 
titulació 3×2, de batxillerat artístic i CFGM 
Assistència al producte gràfic interactiu amb 
EDRA, Escola d’Art i Disseny)
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

 • Batxibac (possibilita la doble titulació 
batxillerat-baccalauréat)

Cicles formatius de grau mitjà
 • Perruqueria i cosmètica capil·lar, programa 
d’FP dual
 • Atenció a persones en situació de 
dependència, programa d’FP dual

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h.

Cicles formatius de grau superior
 • Educació infantil, programa d’FP dual
 • Integració social, programa d’FP dual

Horari lectiu:
de dilluns a dijous, de 15,30 h a 21,25 h; divendres, 
de 15,30 h a 18,15 h.

Programes de formació i inserció
 • Auxiliar en imatge personal: perruqueria i 
estètica

 • Auxiliar en fabricació mecànica i 
instal·lacions electroniques

 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic

C/ Lepant, 1
Tel.: 93 699 63 63 / Fax: 93 699 52 39
a8053182@xtec.cat
www.institutlaserreta.com

Codi del centre: 08053182
Directora: Montserrat Vendrell Aumatell

03

Institut  
La Serreta
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Fem un acompanyament integral de l’alum-
nat des de la seva arribada al centre. Volem 
garantir la continuïtat d’estudis postobliga-
toris dels vostres fills i filles, tot oferint-los 
un camí segur amb els nostres batxillerats 
i cicles formatius de grau mitjà i superior.

Estem acreditats amb els certificats   
ISO 9001 i ISO 14001.

Batxillerat

Modalitats: 
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h.

Cicles formatius de grau mitjà
 • Electromecànica de vehicles automòbils, 
programa d’FP dual
 • Instal·lacions elèctriques
 • Manteniment electromecànic

Horari lectiu:
Matí: de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h.

Tarda: de dilluns a divendres,  
de 15 h a 21,30 h.

Cicles formatius de grau superior
 • Automatització i robòtica industrial, 
programa d’FP dual

 • Automoció, programa d’FP dual

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 15 h a 21,30 h.

Can Sampere, s/n
Tel.: 93 588 00 89 / Fax: 93 588 01 93
a8036330@xtec.cat
http://insjvfoix.cat
http://agora.xtec.cat/insjvfoix

Codi del centre: 08036330
Director: Joan Arjona Fuentes 

04

Institut  
J. V. Foix
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Som un equip de professors i professores  
compromesos que volem formar un grup de 
joves des de la realitat de Rubí i projectar-los 
cap al futur en un context internacional. 
Treballem en equip i desenvolupem 
diferents projectes. Prioritzem l’atenció 
personalitzada i fomentem el gust per la 
lectura, l’esport, la natura, la creativitat i la 
sensibilització social. Al batxillerat potenciem 
la recerca i fem activitats d’apropament al 
món universitari.

Batxillerat

Modalitats: 
 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14,30 h.

Disposa de servei de menjador.

Ptge. Marconi, 13-15
Tel.: 93 839 37 14 
a8072401@xtec.cat
www.instorrentdelsalous.cat

Codi del centre: 08072401
Directora: Teresa Pardo Sáez

05

Institut  
Torrent dels Alous
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Cicles formatius de grau mitjà
Serigrafia artística
950 hores, distribuïdes en un curs acadèmic (a més d’un 
quadrimestre per fer el projecte final i la formació en 
centres de treball)

En aquest cicle s’exploren la tècnica de la serigrafia i les 
diverses possibilitats d’aplicació, alhora que es proposen 
processos de treball per estimular el pensament creatiu. La 
tècnica serigràfica s’incorpora com a llenguatge artístic en 
camps diversos com la il·lustració, el disseny de producte 
o la moda, entre d’altres. La dinàmica del curs busca 
relacionar totes les matèries en projectes comuns que es 
formalitzen de manera molt variada, passant per la imatge, 
l’objecte i les instal·lacions.

Assistència al producte gràfic interactiu
1.600 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics 
En aquest cicle, l’alumnat desenvolupa projectes en 
entorns interactius, com ara webs, aplicacions interactives, 
realitat virtual, edició de vídeo, animació, etc. S’ofereixen 
eines que el capaciten per idear, conceptualitzar, 
investigar, analitzar i, finalment, produir productes gràfics 
interactius adaptats a diferents objectius comunicatius.

Itinerari 3x2 BATART+CFGM
Permet cursar el Batxillerat Artístic combinat amb el CFGM 
d’Assistència al producte gràfic interactiu en tres cursos 
acadèmics.

Cicles formatius de grau superior APD
Projectes i direcció d’obres de decoració (interiorisme)
Aquests estudis capaciten l’alumnat per desenvolupar 
solucions espacials funcionals que milloren l’experiència 
de l’usuari (en l’hàbitat, en espais comercials, culturals, 
d’oci, efímers...). Es treballa valorant i interactuant amb 
les necessitats, usos, espais, formes, materials, tècniques 
i processos artístics relacionats amb el disseny dels espais 
decoració. L’alumnat adquireix també competències en 

generació d’amidaments, pressupostos d’obra i les tasques 
pròpies de la direcció d’obres d’interiorisme.

1.950 hores, distribuïdes en dos cursos acadèmics

Gràfica audiovisual

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics (1.720 
en un centre educatiu i 280 en un centre de treball).

Els estudis d’aquest cicle capaciten per idear, organitzar 
i dur a terme les diferents fases d’un projecte de gràfica 
audiovisual, a través de l’aprenentatge de tècniques de 
disseny, vídeo, animació i 3D. 

S’estimula el pensament creatiu i es proporcionen eines 
per desenvolupar diferents tipus de propostes audiovi-
suals: títols de crèdit, capçaleres de programa, espots 
publicitaris, mock up, gif animats, mappings, audiovisuals 
per espectacles, realitat virtual.

Gràfica publicitària 

2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics (1.720 
en un centre educatiu i 280 en un centre de treball).

Els estudis d’aquest cicle capaciten per idear, organitzar i 
comunicar eficientment solucions gràfiques en projectes 
de l’especialitat de gràfica publicitària.

Es treballa des de dissenys interactius (webs, apps, xarxes, 
mappings...) fins aplicacions vinculades a la comunicació 
gràfica, (disseny de marques, packaging, disseny editorial, 
retolació...). L’alumnat participa en tot el procés de disseny; 
la cerca, l’anàlisi, la ideació i conceptualització, l’execució, 
el seguiment posterior i el control de qualitat correspo-
nent, fins a obtenir un producte adequat als objectius 
comunicatius incials.

3x2 Gràfica audiovisual + Gràfica publicitària

Itinerari que permet obtenir ambdós títols en 3 cursos 
acadèmics. (pendent de resolució)acadèmics. (pendent de 
resolució)

06

EDRA,  
Escola d’Art  
i Disseny

C/ Joaquim Blume, 28 (l’Escardívol)
Tel.: 935887702
info@artedra.net
www.artedra.net

Codi del centre: 08044041
Director: Candi Casadevall Carreras
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Centres privats concertats 

07

Escola Balmes

Som un centre acollidor i familiar, on la 
transmissió de valors i el tracte personal 
acompanyen els joves en la seva formació. 
L’actualitat pedagògica i la relació amb 
el món laboral garanteixen l’estructu-
ra d’uns cicles complets i dirigits a una 
perfecta integració en el seu futur.

Diploma dual
Els nostres alumnes tenen l’oportunitat 
d’obtenir una doble titulació, l’espanyola 
i la nord-americana, de manera simul-
tània. El programa dual consisteix en la 
superació d’un nombre de crèdits que 
s’imparteixen en línia a través d’una 
plataforma virtual. Totes les assigna-
tures són impartides en anglès, la qual 
cosa permet al nostre alumnat perfec-
cionar el seu coneixement de l’idioma.

 
 

Cicles formatius de grau mitjà
Properament:
 • Sistemes microinformàtics i xarxes

Cicles formatius de grau superior
 • Dietètica (2.000 hores) (horari de matí)

El cicle superior de dietètica té per objec-
tiu formar els futurs tècnics en nutrició. 

Per tal d’assolir els objectius educatius 
del cicle apostem per les metodologies 
actives d’aprenentatge, l’ús de recursos 
tecnològics (laboratoris virtuals, programari 
nutricional, etc.) i les sessions pràctiques, 
on l’alumne posa de manifest tot allò 
que aprèn en l’àmbit teòric (pràctiques 
de tècniques culinàries i de laboratori 
de microbiologia i control alimentari).

Properament:
 • Administració de sistemes informàtics en 
xarxa (perfil de ciberseguretat)

Plana de Can Bertran, 38
Tel.: 93 699 78 03
cicles@cbalmes.com
www.cbalmes.com

Codi del centre: 08023797
Directora: Sònia Tudela Urbaneja
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Col·legi 
Maristes Rubí

Maristes Rubí t’activa
Utilitzem metodologies actives que afavoreixen la 
flexibilitat, la inclusió i la integració per tal de donar 
resposta a la diversitat de característiques de l’alumnat i 
potenciar el bo i millor de cadascú. L’alumne és part 
activa del seu aprenentatge sent crític i creatiu. Activem 
l’aprenentatge potenciant l’esport i els hàbits 
saludables. Introduïm la música com a eina fonamental 
que afavoreix l’aprenentatge de forma significativa 
involucrant la ment, el cos i les emocions. Fem servir la 
llengua anglesa com a llengua vehicular en diferents 
matèries i preparem l’alumnat per obtenir certificacions 
oficials de llengua anglesa i francesa.
Maristes Rubí t’acull
Volem una escola on tots sentim que aprenem i 
aportem, i on l’acollida incondicional, la confiança,  
la inclusió, la igualtat i el respecte són la base per 
poder créixer com a persones i com a comunitat 
educativa. Una escola on tothom té cabuda, on es 
fomenten la participació i la col·laboració. Una escola 
on s’educa en i amb valors (acompanyament 
d’alumnes i de famílies).
Maristes Rubí t’escolta
Volem estar presents al costat dels infants i joves com a 
referents en el seu camí. Els acompanyem en el seu 
procés de descoberta del sentit de la vida, amb els seus 
èxits, dubtes, desencisos, problemes, alegries i reptes. Els 
oferim eines per construir un projecte vital i compromès.
Compartim amb les famílies moments de diàleg i 
reflexió sobre temes educatius d’incumbència mútua i 
ens ajudem a tenir un millor coneixement dels infants 
i joves.
Volem fomentar la interacció adequada i positiva entre 
els diversos membres de la comunitat educativa 
perquè l’escola esdevingui un espai de creixement 
personal i col·lectiu.

Batxillerat
Modalitats: 
 • Ciències i tecnologia

 • Itinerari de ciències de la naturalesa
 • Itinerari de ciències de la salut
 • Itinerari tecnològic
 • Humanitats i ciències socials

 • Itinerari de ciències socials
 • Itinerari d’humanitats

Horari lectiu:
dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8 h a 14 h 
(horari diferent segons els cursos).
Ofereix activitats extraescolars.
Disposa de servei de menjador.

Batxillerat dual
Paral·lelament al batxillerat oficial de Catalunya, 
oferim la possibilitat d’obtenir l’American High School 
Diploma, programa oficial de convalidació internacio-
nal de títols de batxillerat que permet obtenir el 
batxillerat americà. Segons el resultat acadèmic es 
convalida el B2 (First Certificate) en llengua anglesa.

Sortides internacionals
Impulsem l’ús oral de la llengua anglesa amb viatges 
internacionals a Irlanda i Gran Bretanya que permeten 
conviure amb famílies de parla anglesa, viure noves 
experiències i conèixer altres cultures.

Horari lectiu:
dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 8 h 
a 14,30 h; dimarts, de 8 h a 13,30 h i de  
15 h a 17 h.

C/ Magallanes, 65
Tel.: 93 699 12 91
rubi@maristes.cat
www.rubi.maristes.cat

Codi del centre: 08023724
Directora: Valentí Alarcón Vilardell
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Col·legi 
Regina Carmeli

Al Regina Carmeli apostem per la formació 
professional com a opció de futur després dels 
estudis obligatoris. La formació professional obre 
les portes del món laboral i universitari. Al centre 
trobaràs un entorn proper, amb atenció individu-
alitzada i docents professionals amb experiència 
en el seu sector.

També hi trobaràs:

 • Pràctiques en empreses orientades a les 
necessitats i interessos dels alumnes

 • Borsa de treball
 • Orientació acadèmica i professional a càrrec 
del nostre Departament d’Orientació 
Psicopedagògica

 • Metodologia ABP (aprenentatge basat en 
projectes)

 • Formació professional dual
 • Seminaris, tallers i sortides

 • Atenció i tutoria personalitzades 
 
Cicles formatius de grau mitjà

 • Gestió administrativa dual 
(s’ofereix en modalitat presencial i en línia) 

 • Cures d’auxiliar d’infermeria (horari de matí i 
tarda)

 • Guia en el medi natural i de temps de lleure

Cicles formatius de grau superior

 • Condicionament físic, programa d’FP dual
 • Ensenyament i animació socioesportiva, 
programa d’FP dual

 • Higiene bucodental 
(s’ofereix en modalitat presencial i en línia)

 • Comerç internacional, programa d’FP dual
 • Modelisme industrial (horari de tarda)
 • Educació infantil, programa d’FP dual 
(s’ofereix en modalitat presencial [tardes] 
 i en línea) 

Horari lectiu:
de dilluns a divendres, de 8 h a 14 h; i de dilluns 
a divendres, de 15 h a 21 h (un grup del cicle de 
cures d’auxiliar d’infermeria, un del cicle de mode-
lisme industrial i un del cicle d’educació infantil).

C/ Sant Sebastià, 34
Tel.: 93 699 03 53 
info@reginacarmeli.com
www.reginacarmeli.com

Codi del centre: 08023803
Directora: Melchora Quintana Calvo
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Escola Mare de Déu  
de Montserrat   
(Fundació Escola i Vida) 

L’arternativa que busques ara, per al món que 
faràs demà
L’objectiu de l’fp.escolamontserrat és contribuir 
al teu creixement amb una formació integrado-
ra, amb valors ètics i actualitzada en les noves 
tecnologies i tendències, preparant el teu camí 
professional i desenvolupant el lideratge que 
demanen les organitzacions.
Els cicles formatius són una etapa d’ensenyament 
postobligatori que ofereix uns estudis específics, 
integradors i flexibles per garantir la formació in-
tegral dels alumnes i una bona orientació laboral 
que els permeti transformar el seu futur  
i construir el present. Es tracta d’una proposta 
educativa de qualitat, sense massificació, amb 
un entorn favorable i positiu que no rebutja sinó 
que integra i busca l’excel·lència individual de 
cadascun dels nostres alumnes. 
Els nostres cicles formatius s’estructuren en  
tres eixos fonamentals que vertebren l’acció 
pedagògica: la recerca de l’excel·lència acadèmi-
ca, l’acompanyament constant a l’alumnat i les 
famílies; i un compromís amb la realitat social, 
tecnològica i professional del nostre entorn. 
Els nostres valors afegits són:
 • Formació professionalitzadora basada en un 
concepte adaptat al món laboral i amb 
professorat expert i professional del sector en 
exercici, a més de competències docents

 • Entorn educatiu adaptat a les necessitats 
formatives del cicle (aules dotades d’eines 
tecnològiques, pantalles interactives, sistema de 
formació en línia, programari adaptat i equip 
informàtic) 

 • Seminaris amb professionals del diferents 
àmbits dels nostres cicles formatius

 • Xarxa Escola-Empresa 3.0, per consolidar i donar 
visibilitat al compromís amb l’ocupabilitat i l’èxit 
professional dels nostres alumnes

Cicles formatius de grau mitjà

 • Farmàcia i parafarmàcia (àrea de sanitat), 
programa d’FP dual. Torn de matí.

 • Gestió administrativa d’àmbit sanitari (àrea  
de sanitat), programa d’FP dual. Torn de tarda.

Cicles formatius de grau superior

 • Documentació i administració sanitària (àrea  
de sanitat), programa d’FP dual. Torn de tarda.

 • Màrqueting i publicitat (àrea d’administració  
i empreses), programa d’FP dual. Torn de matí.

Horari lectiu:
Torn de matí: aprox. de 8 h a 14,30 h. Torn de 
tarda: aprox. de 15 h a 21,30 h.

C/ Cervantes 77
Tel.: 93 588 80 71
escolamontserrat@escolamontserrat.cat
https://escolamontserrat.net

Codi del centre: 08023761
Directora: Iris Ortega Boguña
Coordinador de cicles formatius:   
Marc Galceran
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Programes  
de formació  
i inserció 
(PFI)

Organitza: Ajuntament de Rubí 
 • Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering

11

PFI-PIP  

(Pla d’Iniciació Professional)

Rambleta de Joan Miró, s/n
Tel.: 93 581 39 00, ext. 6612
www.rubiforma.cat

Organitzen:  
Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya i Ajuntament de Rubí 
 • Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
 • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions 
electrotècniques

12

PFI-PTT 

(Pla de Transició al Treball)

Rambleta de Joan Miró, s/n
Tel.: 93 581 39 00, ext. 6612
pttrubi@xtec.cat

Són programes per als joves que  
finalitzen l’etapa de l’educació  
secundària obligatòria (ESO) sense 
haver obtingut el títol de graduat.

Els vostres fills poden matricular-se 
en un programa de formació i inserció 
si han fet els 16 anys (o els fan abans 
del 31 de desembre de l’any d’inici del 
programa) i són menors de 21 anys.

La finalitat d’aquests programes és  
proporcionar als alumnes una formació  
bàsica que els permeti la continuïtat  
educativa en els ensenyaments de  
formació professional i els faciliti  
la incorporació al món laboral.
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Curs d’accés  
a cicles  
formatius  
de grau mitjà

C/ Terrassa, 61
Tel. i fax: 93 588 77 04
Directora: Manuela Simancas Genicio
secretaria@cfapaucasals.net

C/ Lepant, 1
Tel.: 93 699 63 63

Organitza: Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya

 • Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica

13

PFI  
Institut La Serreta 

C/ Flammarion, 1
Tel.: 93 588 08 58

Organitza: Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya

 • Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips 
informàtics

14

PFI  
Institut L’Estatut

15

Escola  
d’Adults

Aquests estudis permeten a les persones que el 
superen l’accés directe als cicles de grau mitjà de 
formació professional inicial; en el cas dels ense-
nyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, 
permeten l’exempció de la part comuna de la prova 
d’accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, 
l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits: 
àmbit de la comunicació, àmbit social i àmbit 
cientificotecnològic. 

La durada mínima d’aquest curs és de 600 h.
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Ajudes per  
a educació 
postobligatòria

Podeu sol·licitar les beques i ajudes a 
l’estudi de caràcter general per a l’alumnat 
de nivells postobligatoris no universitaris.

Consulteu tota la informació i el procés  
de sol·licitud als llocs següents:

Direcció de cadascun dels centres docents

Web del Ministeri d’Educació 
www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-
mecd/becas-ayudas.html

A l’Espai Jove Torre Bassas, durant el 
període de sol·licitud de beques, s’obre  
un espai d’orientació i acompanyament  
per a la sol·licitud de beques per a la 
continuïtat dels estudis (formació postobli-
gatòria) on us poden ajudar a tramitar  
la beca des del Servei d’Assessorament 
 i Orientació Formativa Demaneu hora a 
bequesestudiants@ajrubi.cat.

Servei d’Assessorament  
i Orientació Formativa

Tel.: 93 699 16 63  
WhatsApp: 630 766 379 

rubijove@ajrubi.cat

www.rubijove.cat
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Formació  
permanent

L’ensenyament d’adults posa a l’abast de 
la població de més de 16 anys la possibili-
tat d’accedir als diferents nivells d’estudis 
i col·labora en la formació integral i contí-
nua de la població adulta de la ciutat.

Es tracta d’un conjunt d’activitats d’apre-
nentatge gràcies a les quals les persones 
adultes desenvolupen les seves capacitats,  
enriqueixen els seus coneixements i millo-
ren les seves competències tècniques  
i professionals.     
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Escola 
d’Adults

L’ensenyament d’adults posa a l’abast de la 
població la possibilitat d’accedir als diferents 
nivells d’estudis i col·labora en la formació 
integral i contínua de la població adulta de la 
ciutat. Es tracta d’un conjunt d’activitats 
d’aprenentatge gràcies a les quals les persones 
adultes desenvolupen les seves capacitats, 
enriqueixen els seus coneixements i milloren les 
seves competències tècniques i professionals.
Poden accedir-hi totes les persones que tenen més 
de 18 anys (o que els compleixen durant l’any 
natural en què inicien la formació). Quan hi ha un 
motiu justificat, també hi poden accedir les 
persones menors que tenen més de 16 anys (o que 
els compleixen durant l’any natural en què inicien 
la formació).

 • Llengua catalana i llengua castellana per a 
estrangers

 • Llengua anglesa: nivells 1, 2 i 3 (l’alumnat que 
supera el nivell 3 d’anglès pot accedir 
directament al nivell 3 de l’Escola Oficial 
d’Idiomes)

 • Formació instrumental: nivells II i III
 • Educació secundària obligatòria per a adults: 
nivells 1 i 2

 • Informàtica: COMPETIC inicial i COMPETIC 1 
(l’alumnat que supera el curs de COMPETIC 1 
pot obtenir el certificat d’equivalència a l’ACTIC 
bàsic)

 • Curs específic d’accés als cicles formatius de 
grau mitjà (CAM)

 • Curs de preparació de la prova d’accés als 
cicles formatius de grau superior

 • Curs de preparació de la prova d’accés a la 
universitat per a majors de 25 anys

Horari d’obertura: de dilluns a dijous , de 9,30 h a 
13,30 h i de 15,30 h a 21,30 h i divendres de 9,30 h 
a 13,30 h.
Horari de secretaria: dilluns i dimecres, de 10 h a 
13 h i de 15 h a 17 h.

C/ Terrassa, 61
Tel. i fax: 93 588 77 04
secretaria@cfapaucasals.net

Directora: Manuela Simancas Genicio
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Escola Oficial  
d’Idiomes de Rubí

L’EOI de Rubí és un centre públic, no universitari, 
d’ensenyament d’idiomes moderns que imparteix 
els cursos d’ensenyaments especialitzats 
regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE)  
i la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa (LOMCE). 
Els idiomes que hi impartim són l’anglès i el 
francès.
El pla d’estudis s’estructura en tres nivells (bàsic, 
intermedi i avançat), d’acord amb els nivells del 
Marc Europeu Comú de Referència.
 • Anglès: nivells bàsic (A1, A2), intermedi (B1, B2) 
i avançat (C1)

 • Francès: nivells bàsic (A1, A2) i intermedi  
(B1, B2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per accedir als ensenyaments d’idiomes en les 
EOI cal tenir 16 anys complerts l’any que es 
comencen els estudis. També hi poden accedir 
els més grans de 14 anys per seguir els 
ensenyaments d’un idioma diferent del cursat a 
l’ESO.
La preinscripció, unificada per a totes les EOI de 
Catalunya, es formalitza per Internet en els 
terminis establerts, normalment els primers dies 
de setembre. Cal informar-se a la pàgina web 
d’aquests terminis.
També gestionem les certificacions acadèmiques 
corresponents a aquests ensenyaments i 
impartim cursos monogràfics de millora de 
l’expressió oral.

Av. Can Fatjó, s/n (l’EOI està ubicada   
dins l’Institut Duc de Montblanc)
Tel.: 93 554 27 99

Codi del centre: 08072590
eoirubi@xtec.cat
www.xtec.cat/eoirubi 
Directora: Maria Antònia Rus Núñez
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Servei Local  
de Català
Servei de Rubí (Centre de Normalització 
Lingüística de Terrassa i Rubí)

Formació
 • Cursos de català per a adults amb titulacions 
oficials equivalents a la de la Secretaria de 
Política Lingüística de la Generalitat  
i corresponents al Marc europeu comú de 
referència per a les llengües (MECR). Nivells A1, 
A2, B1, C1 i C2 (corresponents a l’antiga 
nomenclatura d’A1, A2, B, C i D)

 • Sessions puntuals d’aspectes concrets de la 
llengua

 • Sessions d’informació sobre recursos lingüístics 
a la xarxa

 • Diferents tipologies de cursos: presencials,  
en línia i virtuals

 
 
 
 

Assessorament
 • Atenció a les consultes lingüístiques i correcció 
de textos breus. Servei gratuït destinat a tota  
la població (ciutadans, empreses, comerços, 
entitats...)

 • Assessorament en matèria de gestió lingüística  
a oficines, empreses de servei, indústries, 
associacions...

 • Diferents tipologies de cursos: presencials, en 
línia i virtuals

Dinamització de la llengua
 • Foment de l’ús del català mitjançant activitats  
i disseny de campanyes

Edifici La Cruïlla
Urbanització del Pinar
Tel.: 637 389 764 (provisional)

rubi@cpnl.cat
www.cpnl.cat
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Rubí  
Forma

Formació ocupacional

Certificats de professionalitat de nivell I

 • Operacions auxiliars de serveis administratius i 
generals

 • Operacions auxiliars de muntatge d’instal·laci-
ons electrotècniques i de telecomunicacions en 
edificis

 • Operacions bàsiques en el muntatge i 
manteniment d’instal·lacions d’energies 
renovables

 • Operacions de fontaneria i calefacció-climatit-
zació domèstica

 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i 
locals

 • Activitats de gestió administrativa

Certificats de professionalitat de nivell II
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
elèctriques de baixa tensió

 • Muntatge i manteniment de sistemes 
d’automatització industrial

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques

 • Soldadura amb elèctrodes revestits i TIG

 • Mecanització per arrencament de ferritja

 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions 
frigorífiques

 • Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions socials

Certificats de professionalitat de nivell III
 • Organització i gestió de magatzems

Programa FPO dual
 • Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars 
fotovoltaiques

 • Certificació energètica d’edificis

Idiomes
 • Anglès: nivells A2 i B1

Formació contínua
 • Formació a mida per a les empreses i adreçada 
a persones treballadores ocupades 
 
Per als diversos cursos es demanen requisits 
d’accés específics que cal acreditar.

Rambleta de Joan Miró, s/n
Tel.: 93 581 39 00 / Fax: 93 588 61 95

www.rubiforma.cat
www.oficinadetreball.gencat.cat/
socfuncions/CercadorCursosSimple.do
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Ensenyaments  
artístics

Al marge dels cicles formatius que ofereix 
EDRA, Escola d’Art i Disseny, hi ha a Rubí  
la possibilitat de seguir altres estudis ar-
tístics: música i art. Amb aquesta formació 
es pretén donar una formació sòlida i 
viva que ensenyi a gaudir de l’art en les 
diferents vessants.

Tota aquesta formació artística es concen-
tra a l’Escardívol: l’Escola de Música i els 
Tallers d’Art municipals (dins d’EDRA,  
Escola d’Art i Disseny).
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Tallers d’expressió plàstica per a infants i 
joves de 4 a 16 anys. El llenguatge plàstic  
permet a l’infant i als joves aprendre a 
observar i descriure el seu entorn: vivències, 
pensaments, sentiments, sensacions...  
A partir de l’experimentació es desenvolu-
pa el potencial creatiu de cada persona.

Oferta educativa:

Infants de 4 a 12 anys

 • Expressió creativa
 • Ceràmica (a partir de 6 anys)

Joves de 13 a 16 anys

 • Expressió creativa
 • Ceràmica 
 • Il·lustració digital

Adults a partir de 17 anys

 • Ceràmica
 • Escultura
 • Dibuix i pintura (diferents tècniques)
 • Dibuix de model al natural
 • Il·lustració digital
 • Tallers de curta durada de temàtiques 
diverses

Cursos monogràfics per a adults

Ceràmica, escultura, dibuix i pintura, dibuix 
de model al natural, serigrafia artística, 
robòtica, gravat, etc. El descobriment de 
noves possibilitats expressives estimula 
la creativitat, mentre que la formació in-
dividualitzada fa possible adaptar-se al 
ritme d’aprenentatge de cada alumne.

Activitats complementàries

 • Conferències, xerrades i taules rodones 
 • Organització i participació en concursos  
i exposicions
 • Celebració de les festivitats locals i nacionals:  
Castanyada, Nadal, Carnestoltes, etc.

C/ Joaquim Blume, 28 (l’Escardívol)
Tel.: 93 588 77 02
info@artedra.cat
http://tallersdart.blogspot.com.es
Director: Candi Casadevall Carreras

Dependència: Ajuntament de Rubí

01

Tallers d’art
(inclosos dins d’EDRA, Escola d’Art  
i Disseny)
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Oferta educativa:

 • Música en família: de 0 a 3 anys
 • Ensenyament inicial: de 4 a 5 anys
 • Ensenyament bàsic: de 6 a 11 anys
 • Ensenyament mitjà (especialitats: clàssica 
i moderna): de 12 a 15 anys
 • Ensenyament amateur: a partir de 12 anys
 • Programa per a joves: de 9 a 15 anys
 • Programa per a adults: a partir de 16 anys
 • Cor Jove: per a alumnes de 12 a 18 anys
 • Taller d’estimulació musical adreçat a 
persones amb diversitat funcional
 • Cors d’aula oberta (sense coneixements 
musicals previs)
 • Instruments: classes individuals
 • Formacions instrumentals de música 
clàssica i música moderna
 • Taller de seitai (treball corporal)
 • Servei de musicoteràpia
 • Preparació per a proves d’accés als 
conservatoris
 • Cicle de l’Orquestra de Cambra

Activitats obertes a la ciutadania

 • Audicions mensuals “Tardes en clau de sol”
 • Concert de Santa Cecília
 • Concert de Nadal
 • Cicle de música de cambra
 • Jornades culturals
 • Concert final de curs
 • Tallers d’estiu
 • Activitats d’intercanvi de coneixements 
musicals amb altres escoles de música i 
conservatoris
 • Actuacions en col·laboració amb les 
entitats de Rubí
 • Tallers de curta durada de temàtiques 
diverses

Activitats dirigides als centres escolars

 • Espectacle a les escoles bressol municipals
 • Coneguem l’escola de música
 • Tastet de cant coral

C/ Joaquim Blume, 28 (l’Escardívol)
Tel.: 93 588 70 00, ext. 6391
escola.musica@ajrubi.cat
Director: Eduard Sáez Palenciano

Dependència: Ajuntament de Rubí

02

Escola Municipal  
de Música de Rubí 
Pere Burés
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Associacionisme 
educatiu
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Agrupament  
Escolta Albada
C/ Magallanes, 65 
aealbada.rubi@gmail.com
www.aealbada.org
Associat a: Centre Marista d’Escoltes

L’Agrupament Escolta Albada és una enti-
tat educativa formada per agrupaments dels 
col·legis maristes de Catalunya que promou, 
mitjançant activitats i dinàmiques, que els nens 
i les nenes s’eduquin en valors i creixin per-
sonalment i socialment. L’entitat és activa en 
l’organització d’actes solidaris amb algunes ONG.

Activitats:
 • Tots els dissabtes, de 16 h a 20 h
 • Campaments: Nadal, Setmana Santa i estiu

Edats: de 8 a 18 anys

02

Agrupament  
Escolta Guspira
Pl. Pompeu Fabra 
(mateix local que el Centre Excursionista de Rubí)
aeguspirarubi@gmail.com
Facebook: AE Guspira
Twitter: @ae_guspira
Associat a: Escoltes Catalans
Som una entitat de lleure que educa sobre la base 
d’uns valors predeterminats i amb uns objectius 
clars, com ara el respecte a la natura, l’empa-
tia i l’autonomia, sempre analitzant primer les 
necessitats de cada grup de nens per tal d’acon-
seguir fer-los millors persones i intentar deixar 
un món una mica millor de com l’hem trobat.

Activitats:
 • Cau: tots els dissabtes, de 16,30 h a 18,30 h
 • Campaments de primavera (4 dies)
 • Campaments d’estiu (conjunts), normalment  
de 10 a 12 dies

Edats: de 6 a 17 anys
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Centre  
d’Esplai L’Eixam
C/ Molí, 21
ceeixam@gmail.com
https://esplaieixam.wordpress.com
Tel.: 671 857 774 (Paula)     
Associat a: ESPLAC (Esplais Catalans)

El Centre d’Esplai L’Eixam es construeix a partir 
del voluntariat i esdevé així un grup de perso-
nes unides amb un projecte comú que utilitzen 
l’associacionisme com a mitjà. Entenem el 
voluntariat com la implicació en aquest projecte 
sense cap tipus de recompensa material, tenint 
presents el compromís i la responsabilitat amb 
les infants i la societat. També entenem l’esplai 
com un procés d’aprenentatge continu, on tant 
les infants que participen del projecte com les 
monitores que el duem a terme ens decons-
truïm i construïm com a persones. Les infants 
no només participen de l’esplai sinó que el 
constitueixen, juntament amb les seves famílies 
i les monitores. Ens considerem: laiques, femi-
nistes, antifeixistes, ecologistes i assembleàries. 

Activitats:
 • Tots els dissabtes, de 16 h a 18,30 h
 • Sortides de cap de setmana i excursions de dia
 • Campaments i rutes a l’estiu

Edats: de 4 a 15 anys

 

04

Esplai MuBe
Ubicat al CRAC (Centre Rubinenc d’Alternatives 
Culturals), c. Sant Joan 1
esplaimube@gmail.com
http://esplaimube.wixsite.com/mube
Facebook: Esplai MuBe  
Associat a: FUNDESPLAI

Som una associació amb finalitat educati-
va no formal d’infants i joves, dinamitzada 
per monitores i monitors que hi treballen de 
manera voluntària. L’ideari de l’esplai gira 
entorn de valors que creiem fonamentals per 
a un bon desenvolupament: utopia, felicitat, 
iniciativa, solidaritat, felicitat, protagonis-
me i participació, inclusió, coeducació.

Activitats:
 • Dissabtes, de 16,30 h a 19 h, i excursions  
esporàdiques

 • Colònies i casals d’estiu, d’hivern i de 
primavera en els períodes de vacances
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Rubí 360º

Rubí es renova com a Ciutat Amiga de 
la Infància durant el període 2021-2025. 
Compartint objectiu i repte, el carnet Rubí
360 ens permet promoure activitats edu-
catives gratuïtes per a tots els rubinencs 
i rubinenques en edat escolar i generar 
oportunitats de viure i aprendre a la ciutat, 
a temps complet i més enllà de l’escola. 

Des de l’Ajuntament, el curs 2021-2022  
es va posar en marxa el carnet Rubí 360, per tal 
de sumar esforços com a ciutat educadora. 
Aquest carnet és una eina per vehicular la xarxa 
educativa de Rubí i vol sumar els recursos del 
municipi per promoure l’equitat educativa i la 
igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes.

Es tracta d’una proposta que vol acostar els 
infants a les moltes activitats educatives 
que es fan a la ciutat fora de l’horari escolar. 
La proposta s’emmarca en el Pla local d’in-
fància i adolescència i respon al compromís 
municipal amb la xarxa Educació 360.

El carnet inclou un rusc amb nou com-
petències educatives que cal aconseguir 
completar. Aquests nou competències són: 
lleure i jocs; arts, cultura i disseny; esports 
i benestar; nombres i lletres; igualtat; co-
munitat i participació; tecnologia i món di-
gital; terra i ciència; i transició ecològica. 

A través del web www.rubi.cat, els infants i les 
seves famílies accediran al catàleg d’activitats 
Rubí 360. Quan un infant en facin una, rebrà 
mig adhesiu de la competència que correspon-
gui. El carnet quedarà complet, doncs, quan 
hagi fet dues activitats de cada competència.

La majoria de les activitats familiars de la 
programació de l’Efecte E s’integren en les 
propostes del carnet Rubí 360 i són les prime-
res que donaran adhesius de competències.

Els nens i nenes de primària que vulguin el 
carnet Rubí 360 poden demanar-lo gratuïtament 
en el moment de fer la primera activitat vàlida.

L’Efecte E aglutina tota l’oferta que l’Ajuntament 
posa a disposició de les famílies a través del 
Servei d’Educació, l’Espai Jove Torre Bassas i els 
diferents equipaments culturals: la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí Tauler, el Celler, l’Ateneu, 
el Teatre Municipal La Sala i el Museu Municipal 
Castell (MMUC). Es tracta d’una programació 
trimestral que reuneix una gran diversitat d’acti-
vitats, com ara tallers, cursos, xerrades, itineraris, 
espectacles en família, hores del conte, etc.

Consulteu la pàgina web rubi.cat/educació 
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És un servei per informar la població i gestionar l’oferta 
de places escolars dels centres sostinguts amb fons públics 
de la ciutat, com també fan els centres educatius.

És l’intrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres 
finançats amb fons públics en l’àmbit del municipi corresponent.

Atenció personalitzada a la qual us podeu adreçar per:

• Sol·licitar plaça escolar de 3 a 16 anys.

• Informar-vos de l’oferta escolar en el nostre municipi.

• Informar-vos dels centres educatius de la ciutat.

• Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.

• Conèixer els criteris de baremació.

• Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l’escolarització
 dels vostres fills i filles.

L’OME és un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí 
i la Generalitat de Catalunya.

És un servei per informar la població i gestionar l’oferta 
de places escolars dels centres sostinguts amb fons públics 
de la ciutat, com també fan els centres educatius.

És l’intrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres 
finançats amb fons públics en l’àmbit del municipi corresponent.

Atenció personalitzada a la qual us podeu adreçar per:

• Sol·licitar plaça escolar de 3 a 16 anys.

• Informar-vos de l’oferta escolar en el nostre municipi.

• Informar-vos dels centres educatius de la ciutat.

• Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.

• Conèixer els criteris de baremació.

• Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l’escolarització
 dels vostres fills i filles.

L’OME és un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí 
i la Generalitat de Catalunya.

d’Educació

C/Cal demanar cita prèvia
93 588 70 00   Ext. 6369



93

Adreces  
d’interès

Trobareu tot el directori de centres  
educatius i serveis, així com altres  
dades d’interès, a:

www.rubi.cat/educacio

www.gencat.cat/educacio

www.preinscripcio.gencat.cat

www.gencat.cat/joventut

www.gencat.cat/universitats

www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Serveis Educatius del Vallès Occidental 
(sector III: Rubí i Castellbisbal)

C/ Numància, 11 
08191 Rubí 
Tel.: 93 588 20 71 
Fax: 93 697 90 15

Serveis Territorials del Vallès Occidental

C/ Marquès de Comillas, 67-69 
08202 Sabadell 
Tel.: 93 748 44 55    
st_valles.educacio@gencat.cat 

Generalitat de Catalunya.
Departament d’Educació

Via Augusta, 202-226 
08021 Barcelona 
Tel.: 93 551 69 00 / 93 400 69 00 
Fax: 93 241 53 42

És un servei per informar la població i gestionar l’oferta 
de places escolars dels centres sostinguts amb fons públics 
de la ciutat, com també fan els centres educatius.

És l’intrument de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament en el procés d’escolarització de l’alumnat als centres 
finançats amb fons públics en l’àmbit del municipi corresponent.

Atenció personalitzada a la qual us podeu adreçar per:

• Sol·licitar plaça escolar de 3 a 16 anys.

• Informar-vos de l’oferta escolar en el nostre municipi.

• Informar-vos dels centres educatius de la ciutat.

• Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.

• Conèixer els criteris de baremació.

• Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l’escolarització
 dels vostres fills i filles.

L’OME és un instrument de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí 
i la Generalitat de Catalunya.
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