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Presentació

Un any més, des de l’Ajuntament de Rubí
posem a les vostres mans aquesta guia, on
trobareu tota la informació sobre l’oferta
educativa del municipi, per tal que tingueu
a l’abast totes les possibilitats i els recursos
per cobrir les necessitats i inquietuds
educatives dels vostres fills i filles.
L’educació és per a nosaltres una prioritat.
És una veritable eina de cohesió social.
No hi ha millor inversió possible, per a
una ciutat o un país, que l’educació dels
nostres petits i joves, que esdevindran
futurs ciutadans, i també dels adults que
encara senten la necessitat de continuar
formant-se al llarg de la vida. És la clau
del progrés i la igualtat d’oportunitats.
Rubí sempre s’ha identificat com una ciutat
educadora, compromesa especialment amb
els infants i els joves. La intenció de
l’Ajuntament de Rubí és articular el
millor escenari possible que ens faciliti,
a tothom, créixer i aprendre al llarg de
tota la vida, i incidir i donar forma a la
societat i, naturalment, a la ciutat.
Espero que aquesta guia us sigui útil i us pugui
ajudar a prendre una decisió que sempre
és molt important. Es tracta d’un document
que serà especialment interessant per als
pares i mares que tingueu la responsabilitat
d’escollir el primer centre educatiu per al vostre
fill o filla: el que més s’adeqüi a les vostres
necessitats, però especialment a les de l’infant.
És un orgull poder disposar d’una oferta
educativa tan àmplia, diversa i de bona qualitat.
Us convido que contrasteu la informació que
us ofereix aquesta guia amb la que us brinden
els centres escolars. Visiteu les escoles, parleu
amb els docents, intercanvieu opinions amb
altres membres de la comunitat educativa
i, sobretot, aprofiteu les jornades de portes

obertes, veieu in situ els espais on aprendran
i creixeran els vostres fills i filles, coneixeu-ne
els projectes i pregunteu molt... Tot plegat
us ajudarà, de ben segur, a prendre aquesta
decisió més convençuts.
Un altre moment també rellevant de
la vida acadèmica és triar un institut o
escollir una especialització que defineixi
el camí professional. En aquesta etapa,
però, no només sou els pares i les mares
els que decidiu el camí. El jovent també
ha de prendre part en la presa de decisió
que definirà, en part, el seu futur.
Si, en canvi, sou ciutadans que us trobeu
en un moment d’interès o necessitat per a
l’aprenentatge permanent, la ciutat disposa
d’un ampli ventall de centres educatius que
abasta des de l’ensenyament reglat primari
i secundari fins a les escoles municipals de
música i d’art, l’Escola Oficial d’Idiomes,
el Servei Local de Català o les entitats
d’educació en el temps de lleure, els esplais,
els agrupaments: tots ells, fortament implicats
en l’educació de la població rubinenca.
Us convido a donar un cop d’ull a tota aquesta
informació, que també trobareu en línia a
www.rubi.cat/educacio. De ben segur que us
ajudarà a decidir amb seguretat quin recurs
educatiu o centre és el que millor s’adapta a
les vostres necessitats o a les característiques
dels vostres fills i filles, i als vostres objectius
com a pares i mares. Espero que us sigui útil
i que tingueu un molt bon curs acadèmic
Ana María Martínez
Alcaldessa de Rubí
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* Només hi ha descrits els recursos
amb què compta 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.
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Estructura del sistema educatiu
Educació infantil

Educació primària

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

••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

Graduat ESO

No graduat ESO
••Escola d’Adults
••Formació Ocupacional
••Programes de Formació i Inserció
••Curs d’accés a Cicle de Grau Mitjà

Educació secundària postobligatòria

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

Títol de Batxiller
Cicles formatius de grau
superior
•• Administració i finances
•• Educació infantil
•• Automatització i robòtica industrial
•• Projectes i direcció d’obres de decoració
•• Administració de sistemes informàtics
i xarxes
•• Integració social
•• Arquitectura efímera
•• Animació d’activitats físiques esportives
(AAFE)

Títol de Tècnic Superior

Cicles formatius
de grau mitjà
•• Cures auxiliars d’infermeria
•• Instal·lacions elèctriques i automàtiques
•• Electromecànica de vehicles
•• Assistència al producte gràfic interactiu
•• Gestió administrativa
•• Perruqueria i cosmètica capil·lar
•• Serigrafia artística
•• Explotació de sistemes informàtics
•• Atenció a persones en situació
de dependència
•• Conducció d’activitats fisicoesportives
en el medi natural

Accés a la universitat

Batxillerat

Curs d’accés cicle
grau superior

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

Documentació
que cal presentar
per a la preinscripció

••Els nens i nenes que durant l’any 2016
compleixen els 3 anys es poden matricular en un centre sufragat amb fons
públic.

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

••Cal conèixer l’oferta educativa de la
ciutat i, a més, es poden visitar els
centres en la jornada de portes obertes
o bé concertar-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.
••Cal emplenar la sol·licitud que es pot
trobar al mateix centre escolar, al web
municipal www.rubi.cat o a la pàgina
web de preinscripció de la Generalitat
de Catalunya www.gencat.cat/
preinscripcio.
••La sol·licitud s’ha de presentar al
centre educatiu escollit com a primera
opció, acompanyada de la documentació corresponent.
••Els centres estan obligats a recollir totes
les sol·licituds.
La informació relativa al procés de
preinscripció per al curs 2016-2017
es podrà consultar també a la pàgina
web www.gencat.cat/preinscripcio.

Durant el termini de la preinscripció cal
presentar la documentació juntament
amb la sol·licitud de preinscripció. Si
durant aquest termini no s’acrediten les
circumstàncies al·legades a la sol·licitud
de preinscripció, el criteri afectat no
es considera i es perden els punts
corresponents.
Documentació identificativa
(s’ha de presentar en tots els casos)
••Original i fotocòpia del llibre de família
o altres documents relatius a la filiació
••Original i fotocòpia del 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)
••Original i fotocòpia de la 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 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.
Per anar sabent al llarg del curs tota
l’actualitat dels temes relacionats amb
l’educació a la nostra ciutat, podeu
adreçar-vos a la nostra pàgina
de Facebook: Rubí Educació.
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Les adscripcions dels centres de primària són:
Educació primària

Educació secundària

••Joan Maragall, Pau Casals, Ramon Llull,
Schola, Torre de la Llebre i Rivo Rubeo

••Duc de Montblanc i J. V. Foix

••25 de Setembre, Montessori,
Mossèn Cinto Verdaguer, Teresa Altet,
Ca n’Alzamora i Escola del Bosc

••L’Estatut, La Serreta i Torrent dels Alous

••Col·legi Maristes Rubí

••Col·legi Maristes Rubí

••Liceu Politècnic

••Liceu Politècnic

••Patronat Ribas

••Patronat Ribas

••Col·legi Balmes

••Col·legi Balmes

••Escola Parroquial
Ntra. Sra. de Montserrat

••Escola Parroquial
Ntra. Sra. de Montserrat

••Regina Carmeli

••Regina Carmeli

Resultats de
la preinscripció
i matriculació
Cada centre publica al seu tauler
d’anuncis la llista de places assignades a 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.
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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 comunitat. 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 desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral 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 entorn de confiança i es comparteix
un mateix marc de referència de pautes,
normes i valors.

08

La ciutat disposa d’escoles bressol
públiques i privades que ofereixen
aquest servei.
Característiques i serveis que ofereixen els
centres:
••Equip de professionals qualificat
i amb experiència
••Català com a llengua vehicular
d’aprenentatge
••Psicomotricitat
••Servei de menjador
••Servei d’assessorament psicopedagògic
••Servei d’ampliació horària de 8 h a 9 h

Centres públics
Projecte educatiu dels centres
(EBM la Bruna, EBM Lluna
i EBM Sol, solet)
Què fem a l’escola bressol?
Les escoles bressol públiques són centres socials i educatius per a nens i
nenes de 4 mesos a 3 anys que té com
a finalitat col·laborar amb les famílies
en l’educació dels infants i en l’objectiu
de fer-los créixer més feliços i respectuosos amb el món que ens envolta.
Se segueix una metodologia pedagògica activa, global, que busca la pròpia
experimentació a partir del contacte
directe amb la realitat, tenint sempre en
compte 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.

Això serà possible perquè
l’infant...

Aprendrà...
••En contacte amb les coses, moventse, 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.

••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.
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Instal·lacions i serveis:

•• Aules de lactants: 1 aula de
jornada completa.
•• Aules d’1 a 2 anys: 3 aules de
jornada completa.
•• Aules de 2 a 3 anys: 4 aules
(3 de jornada completa i 1
de matí).

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).
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Instal·lacions i serveis:

•• Aules de lactants: 1 aula de
jornada completa.
•• Aules d’1 a 2 anys: 3 aules
(2 de jornada completa i 1
de matí).
•• Aules de 2 a 3 anys: 4 aules
(3 de jornada completa i 1
de matí).

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).

10

Escola Bressol
Municipal
la Bruna

C/ Calderón de la Barca, 4
Tel.: 93 588 77 06
Fax: 93 697 69 16
eb.labruna@ajrubi.es
Directora:
Txus Anmella Subirada

Horari (jornada completa):

Servei de menjador
(menjar de càtering):

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’ampliació horària
de 8 h a 9 h, amb una capacitat màxima de 30 infants.
Per poder oferir el servei cal
un mínim de 10 alumnes.

Servei d’escolarització:
127 places.

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

Servei “Espai Creixença”:

30 places. És un servei de
suport adreçat als infants
menors de 3 anys d’edat no
escolaritzats 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.

Escola Bressol
Municipal
Lluna

C/ Barcelona, 65-67
Tel. i fax: 93 588 95 26
eb.lluna@ajrubi.es
Directora:
Silvia García Infantes

Horari (jornada completa):

Servei de menjador
(menjar de càtering):

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’ampliació 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.

127 places. Horari: de 12 h
a 15 h, incloent-hi la migdiada.
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Instal·lacions i serveis:

•• Aules de lactants: 1 aula de
jornada completa.
•• Aules d’1 a 2 anys: 3 aules
(2 de jornada completa
i 1 de matí).
•• Aules de 2 a 3 anys: 4 aules
(3 de jornada completa i 1
de matí).

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).

Escola Bressol
Municipal
Sol Solet

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’ampliació 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.

C/ Joaquim Blume, 30
Tel.: 93 588 64 88
eb.solsolet@ajrubi.es
Directora:
Àngels Pina Sánchez

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,
3 d’elles amb dormitori, un
dormitori gran a part, una sala
polivalent i un pati exterior.
L’escola disposa de 8 aules
amb dormitori, una sala
polivalent, una sala de psicomotricitat i un pati exterior.

Centres privats
Autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
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Escola Bressol
Barrufets

Escola Bressol
Elefant Blau

Escola Bressol
La Maduixa

Camí de Ca n’Oriol, 9
Tel. 93 697 04 52

C/ Parellada, 19
Tel.: 93 697 05 06

C/ Càceres, 5
Tel.: 640 545 604
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Parvulari
l’Ixent

Llar d’Infants
Snoopy

Escola Bressol
Tagarot (abans Tagore)

Pg. Les Torres, 14
Tel.: 93 699 13 31

C/ Orso, 30
Tel.: 93 588 02 54

C/ Calderón de la Barca, 42
Tel.: 93 699 18 67
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Escola Bressol
Tren O’neill
C/ Bartrina, 13-15
Tel.: 93 699 11 65

Ajudes per a educació
infantil de primer cicle
Les escoles bressol municipals tenen establert un
sistema de tarifació social
del preu públic escolar ordinari i del servei de menjador, el qual es calcula en
funció de la renda familiar.
A més a més també hi
ha bonificacions per
a famílies nombroses
i monoparentals.
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Per a més informació,
us podeu adreçar al:
Servei d’Educació
Tel.: 93 588 70 00
educacio@ajrubi.es
www.rubi.cat/educacio
o a cadascun dels
centres educatius.

Educació infantil
de segon cicle i
educació primària
L’educació infantil de segon cicle correspon 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.

La finalitat principal d’aquesta etapa
educativa 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.

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 comunicació; 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.

La ciutat disposa de centres educatius
públics i privats concertats que treballen
aquestes etapes educatives.

L’educació primària és la primera etapa
de l’ensenyament obligatori. Escolaritza
els nens i nenes de 6 a 12 anys i té
caràcter obligatori. Comprèn sis cursos
acadèmics, organitzats en tres cicles
de dos anys cadascun.
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Centres públics

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

L’Ajuntament, ofereix diferents programes
educatius 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.

L’escola ofereix diversos serveis destinats
als alumnes i a les seves famílies, per
exemple el servei de menjador.

01

Som una escola oberta que
treballa per aconseguir un
bon desenvolupament individual i social de tots els nostres
alumnes amb la col·laboració de tota la comunitat
educativa en un ambient de
satisfacció professional dels
mestres, confiança, participació de les famílies i coresponsabilitat amb l’entorn, com
a escola verda que som.
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Escola
25 de Setembre

Ptge. Marconi, 12-14
Tel.: 93 551 75 82
Fax: 93 551 75 83
a8032348@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/
a8032348
Directora:
Núria Chipell Fabon

Horari lectiu:

AMPA:

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.

ampa25desetembre@
gmail.com
Responsable:
Puri Sánchez Luque

02

El nostre projecte educatiu promou el desenvolupament integral de
l’alumne basant-se en:
•• L’ús de les tecnologies de
la informació com a eines
d’aprenentatge de les
diferents àrees curriculars.
•• L’aprenentatge de l’anglès
a partir dels 3 anys, amb
un monitor d’anglès al
menjador escolar, colònies
en anglès i classes reduïdes
de llengua oral anglesa.

03

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 aprenentatges
segons les seves necessitats.
Per aconseguir-ho, utilitzem
diverses metodologies. Partim
del joc i l’experimentació perquè els nostres alumnes creïn
coneixements.

Escola
Ca n’Alzamora

C/ Antoni Sedó, 91-101
Tel.: 93 586 29 02
Fax: 93 586 29 05
a8061154@xtec.cat
www.canalzamora.cat
Directora:
M. Dolors Camps Conte

•• Plàstica en anglès i francès a
cicle superior.
•• 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.
•• La formació d’aprendre
a ser i a créixer com a
persona.

Horari lectiu:

Escola
del Bosc

C/ Anton de Borja, s/n
Tel. 93 588 16 88
a8067193@xtec.cat
Directora:
Maria Olivares Monràs

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 aprenentatge,
proporcionant-los eines per
aprendre a avaluar i regular el seu propi procés.
Es fan servir eines informàtiques des de P3: tauletes,
portàtils i pissarres digitals.

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 17,45 h.

AMPA:

canalzamora.ampa@
gmail.com
Responsable: Carolina Tudela

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 h.

AMPA:

ampaescoladelbosc@gmail.com
Responsable: Olga Gracia
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04

La nostra escola té com a
objectiu prioritari el desenvolupament personal de tots
els nostres alumnes per tal
de fer-los competents en
el món que els toca viure.
La filosofia en la qual ens
basem per aconseguir-ho és
la dels projectes de treball,
que consisteix bàsicament a
aprendre a través de processos d’investigació a les aules.

05

En el nostre projecte treballem els continguts curriculars lligats als aprenentatges
socioculturals, prioritzant els
agrupaments flexibles i reduïts. Les noves tecnologies hi
estan plenament incorporades
i potenciem la llengua anglesa
des dels 4 anys. Eduquem
per aconseguir bons resultats
acadèmics i alhora la sensibilització de valors fonamentals,
tot fomentant la investigació
i l’autonomia en els aprenentatges. Prioritzem l’educació
conjunta escola-família i
tenim la cohesió social com

16

Escola
Joan Maragall

Ctra. de Rubí a Ullastrell, 133
Tel. i fax: 93 699 38 58
a8023852@xtec.cat
www.joanmaragallrubi.cat
Directora:
Rosa Maria Masó Serra

Horari lectiu:

AMPA:

Escola
Montessori

C/ Narcís Monturiol, 53-55
Tel. i fax: 93 699 72 00
ceipmontessori@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipmontessori
Directora:
Conxita Gimeno Sorribas

a objectiu que cal aconseguir.
Des del curs 2008-09 tenim
el distintiu d’Escola Verda.

AMPA:

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.

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 17,45 h.

ampaescolajoanmaragallrubi
@hotmail.com
Responsable:
Pedro Fernández Michels

ampamontessorirubi@gmail.com
Responsable:
Cristina Ruiz

06

Som una escola pública,
catalana, democràtica, plural,
coeducadora i inclusiva.
Fomentem l’esforç individual
i el treball cooperatiu i oferim
un servei educatiu 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.

07

Som una escola catalana,
oberta i pluralista. Tenim en
compte on som i volem serne conscients i adaptar-nos
a la nostra realitat. Som una
escola laica que respecta les
llibertats i renuncia a tot tipus
d’adoctrinament. Pretenem
donar eines per entendre el
nostre context social i cultural,
amb la seva diversitat i complexitat. Creiem en l’escola
participativa en la qual tots
els esforços aporten quelcom
i ajuden a optimitzar la feina.
Reflexionem sobre l’activitat

Escola
Mossèn Cinto
Verdaguer

C/ Numància, 20
Tel.: 93 567 16 02
Fax: 93 567 16 03
a8034060@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/
mossencinto
Directora: Laudelina
Fernández Chimeno

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

Horari lectiu:

Escola
Pau Casals

C/ Sant Pere, 40, A
Tel. i fax: 93 699 29 69
escolapaucasalsrubi@xtec.cat
www.paucasalsrubi.cat
Director: Josep Bautista Díaz

diària i analitzem el món on
vivim. Potenciem els valors
democràtics, la solidaritat, el
respecte, el diàleg, l’autonomia personal, l’esforç, la
responsabilitat, la coherència
personal, el sentit crític, la
no-competitivitat i la no-violència. Ens agrada celebrar
les festes i tradicions populars
que ens identifiquen amb la
nostra cultura i amb
la nostra història.

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).

AMPA:

ampamossencinto@gmail.com
Responsable:
Soledad Muñoz Fernández

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.
AMPA:
ampa.escolapaucasals
@gmail.com
http://ampapaucasals.
blogspot.com
Responsable:
Eulàlia Formiguera Vila
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Els nostres projectes d’escola: lingüístic, matemàtic,
tecnològic i de convivència i
equitat facilita la millora dels
resultats educatius dels nostres alumnes. Som una escola
acollidora, on es creen espais
de comunicació i de creixement per ajudar a formar
persones competents i preparades per viure en societat.

09

L’escola té la voluntat d’anar
avançant cap a un model
d’escola inclusiva que tingui
de referent les intel·ligències
múltiples i anar definint una
línia metodològica basada
en la pedagogia activa. Idees
clau: partir de la realitat,
coneixements previs, experimentació i observació directa,
escola verda, treball global de
valors, aprendre a aprendre.
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Escola
Ramon Llull

Av. Can Fatjó, 100-120
Tel.: 93 554 20 30 / 93 699 00 59
Fax: 93 699 88 84
a8034382@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/
ceipramonllull
Directora:
Yolanda Giménez Díaz

Horari lectiu:

AMPA:

Escola
Rivo Rubeo

C/ Gràcia, 32
Tel.: 93 551 75 86
ceiprivorubeo@xtec.cat
www.rivorubeo.cat
Directora: Lola Miró i Albert

Horari lectiu:

AMPA:

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.

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.

amparamonllullrubi
@hotmail.com
Responsable:
Paula Andrea Rivera Urbina

ampa.rivo.rubeo
@hotmail.com
Responsables:
Josep Cosín i Eva García

10

Som una escola catalana
i laica que, a partir de la
comunicació directa amb les
famílies, pretén “formar persones” tenint com a objectius
prioritaris l’assoliment de les
competències que demana
la societat actual i el respecte al proïsme i a l’entorn.

11

L’escola vetlla per desenvolupar les capacitats i
competències dels alumnes en un projecte que
vol anar-se concretant i
definint amb la participació
activa de tots els agents.
Disposa d’una ampliació horària (sisena hora) que permet
el treball de l’alumnat des de
diferents perspectives i enfocaments que fan realitat educar globalment i integralment.
Caracteritzen el nostre projecte: el treball de totes les
formes d’expressió (verbal,
escrita, gràfica, corporal,
digital, audiovisual...), l’atenció
individualitzada en funció de
les diferents particularitats

Escola
Schola

C/ Sant Pere, 12
Tel. i fax: 93 699 08 31
direccio@schola.cat
www.schola.cat
Directora: Esther Soria Jaén

Horari lectiu:

AMPA:

Escola
Teresa Altet

C/ Mallorca, 90-118
Tel. i fax: 93 699 80 01
a8034394@xtec.cat
www.escolateresaaltet.cat
Directora:
Dolors Oliver Agüera

i estils d’aprenentatge i el
treball fonamentat en la
pràctica, l’experiència i l’acció
individual i col·lectiva.

AMPA:

de dilluns a divendres, de 8,30
h a 12 h i de 15 h a 16,30 h.
Ofereix activitats extraescolars de 16,30 h a 18 h.

Horari lectiu:

ampa@schola.cat
Responsable:
Juanfra Hueso Mora

ampaceipteresaltet
@gmail.com
Responsables: Josep Maria
Esteve i Mar Martínez

•• 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 de
8 h a 9,30 h i activitats extraescolars a partir de les 16,30 h.
Acull un casal d’infants
per a tota la ciutat.
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La nostra escola sempre ha
defensat el respecte pels
valors de convivència, igualtat
i solidaritat, per tal d’educar
els nostres alumnes en els
principis fonamentals de tot
ciutadà compromès amb la
seva comunitat. L’escola vol
consolidar-se com una escola
integradora, inclusiva i reguladora, que respecti els diferents ritmes d’aprenentatge;

Escola
Torre de
la Llebre

Av. Massana, 16
Tel. i fax: 93 699 27 66
a8041601@xtec.cat
www.torredelallebre.cat
Directora:
Montserrat Julià Torras

vinculada al seu entorn natural, on desenvolupi valors
de respecte envers el medi
ambient; que desenvolupi
valors humans i socials i que
integri el treball cooperatiu
i la cultura de l’esforç; i que
sigui un centre participatiu.

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 8,30
h a 12 h i de 14,30 h a 16 h.
Ofereix activitats extraescolars de 16 h a 17 h.

AMPA:

ampatorrellebre@gmail.com
http://ampatorrellebre.com
Responsable:
Elsa Buenaventura

Centres privats concertats
13

Col·legi Balmes
C/ Xile, 5
Tel.: 93 699 78 03 /
93 699 81 17
Fax: 93 588 30 45
a8023797@xtec.cat
www.cbalmes.com
Directora:
Rosa M. Solvas Millanes

20

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.

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 19 h.
Compta amb servei de
menjador amb cuina pròpia.

AMPA:

salirene_1@hotmail.com
Responsable:
María Ángeles Gómez Tejada

14

Col·legi
Maristes Rubí
C/ Magallanes, 65
Tel.: 93 699 12 91
Fax: 93 588 22 16
rubi@maristes.cat
www.maristes.cat/rubi
Director:
Valentí Alarcón Vilardell
Volem una escola de caràcter
cristià i de qualitat, que continuï promovent un desenvolupament integral de la persona
i atenta als nous reptes educatius, com l’aprenentatge
d’idiomes, les noves tecnologies, etc., tot donant resposta
a la diversitat de l’alumnat.
Afavorim una educació en
els valors accentuant el de
la llibertat, el sentit crític, la
convivència i la solidaritat.

15

Escola Parroquial Liceu Politècnic
C/ Apel·les Mestres, 5
N. S. de
Tel.: 93 699 08 99
Montserrat
(Fundació d’Escoles
del Bisbat de Terrassa)

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.
Compta amb servei
de menjador.

C/ Cervantes, 77
Tel.: 93 588 80 71
Fax: 93 699 12 10
escolamontserrat@
escolamontserrat.cat
www.escolamontserrat.cat
Director: Lluís A. Laliga Díaz
Fundada pel beat Josep Guardiet
l’any 1919, la nostra escola té com
a finalitat l’educació integral dels
alumnes, perquè puguin desenvolupar les seves capacitats personals,
intel·lectuals i socials, i forjar una
voluntat que els faciliti assolir
aquells objectius que lliurament
es proposin. Forma part de la
Fundació d’Escoles Diocesanes i
Parroquials del Bisbat de Terrassa,
participa de la missió docent i
evangelitzadora de l’Església catòlica, i està oberta a persones de totes
les condicions socials. Tenim concert educatiu amb la Generalitat
de Catalunya i som una escola de
la Xarxa UNESCO, escola verda,
escola multilingüe i escola TAC.

AMPA:

Horari lectiu:

Horari lectiu:

ampamaristesrubi@gmail.com
http://ampamaristes.blogspot.
com.es
Responsable:
Juan Jurado Lozano
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de dilluns a divendres, de 9 h
a 13 h i de 15 h a 17 h.
Ofereix servei de bon dia de 7,30
h a 9 h i activitats extraescolars de 17 h a 19,30 h.
Compta amb servei de
menjador amb cuina pròpia.

Fax: 93 697 54 33
secretaria@liceupolitecnic.es
www.liceupolitecnic.es
Directora:
Montserrat Aymar Novell
La nostra escola vol oferir una
educació realista i de qualitat,
en un context de profunda
crisi social i educativa, sovint
no reconeguda ni assumida. Amb una atenció a cada
alumne i amb un equip de
mestres unit i compromès,
treballem per treure de cada
alumne el millor per tal
que pugui afrontar la vida
sencera amb seguretat. Fem
una aposta decidida per les
matemàtiques i les llengües,
fent especial èmfasi en les
llengües estrangeres (anglès i
alemany), tant dins com fora
del currículum. Alhora, oferim
atenció tant als alumnes d’altes capacitats com a aquells
que tenen més dificultats i
s’esforcen per tirar endavant.

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 de tarda de 17 h
a 18 h, així com activitats
extraescolars fins a les 18,15 h.
Compta amb servei de menjador i amb serveis d’orientació
i assessorament pedagògic.

AMPA:

ampa@escolamontserrat.net
Responsable:
Josep González Fernández

Educació infantil de segon cicle i educació primària 21

17

18

Patronat Ribas

Regina Carmeli

C/ Lluís Ribas, 2-4
Tel.: 93 586 01 84
Fax: 93 586 05 96
a8023751@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/colribas
Director: Ramón Ignacio
Andújar Álvarez
La finalitat primordial de l’escola és la formació integral
de l’alumnat, en la seva triple
dimensió: personal, social
i religiosa.
L’assumpció de la realitat
socio-cultural de Catalunya
i el compromís de servei al
poble són, també, expressió concreta de l’escola.

C/ Sant Sebastià, 34
Tel.: 93 699 03 53
Fax: 93 699 00 93
secretaria@reginacarmeli.com
direccio@reginacarmeli.com
www.reginacarmeli.com
Directora:
Melchora Quintana Calvo
Objectius prioritaris de l’escola: Educar els alumnes com
a ciutadans lliures, solidaris i
compromesos amb la societat
de la qual formen part (aquesta educació ha de tenir una
visió multicultural i pluralista).
Facilitar als alumnes, amb la
col·laboració de la família, una
educació integral, mitjançant el desenvolupament
harmònic de tots els valors
humans, cristians,morals,
intel·lectuals i afectius.
Estimular les capacitats
dels alumnes atenent a la
seva diversitat i valorant
el seu procés educatiu.

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.
Compta amb servei
de menjador.

AMPA:

amparibas@gmail.com
Responsable:
M. Jesús Garrido Gutiérrez

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.
Compta amb servei de
menjador amb cuina pròpia.

AMPA:

ampa@reginacarmeli.com
Responsable:
Carmen García Meroño
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Ajudes per
a educació
de segon
cicle i
primària
Hi ha diverses ajudes que
es poden sol·licitar: ajudes
individuals de menjador,
ajudes individuals de desplaçament i ajudes per
a l’adquisició de llibres i
material didàctic complementari i informàtic.
Podeu consultar tota la informació i el procés de sol·
licitud als llocs següents:
Ajuntament de Rubí, Àrea
de Serveis a les Persones
c/ General Prim,
33-35, 2n pis
Direcció de cadascun
dels centres docents:
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/
ensenyament

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 les necessitats del qual
no poden ser ateses adequadament
en centres ordinaris.
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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.

CEE
Ca n’Oriol

C/ Granada, 31
Tel.: 93 697 83 90
Fax: 93 587 30 58
cee-canoriol@xtec.cat
Directora:
Dolors Castaño Ferrer

Nombre de grups: 12

Assessorament extern:

Nivells educatius:

educació infantil (2 grups),
educació primària (5 grups)
i ESO adaptada (1 grup); 2
grups de prefuncional: 1
grup de funcional i 1 grup de
transició a la vida adulta.

Serveis:

servei de logopèdia
i servei de fisioteràpia.

Horari lectiu:

•• Del setembre al juny: de
dilluns a divendres, de 9,30 h
a 13 h i de 15 h a 16,30 h.
•• A partir de la segona
setmana de juny: de dilluns
a divendres, de 9,30 h a
15,30 h (amb servei de
menjador inclòs).
Servei de menjador amb
cuina pròpia, de 13 h a 15 h.
Servei de transport: amb
diferents rutes que cobreixen
Rubí, Sant Cugat, les Fonts
(Sant Quirze del Vallès), Santa
Perpètua i Castellbisbal.

Activitats
complementàries:

piscina (infantil i primària)
i educació física al pavelló
de Can Rosés (secundària); musicoteràpia; teràpia
assistida amb gos (alumnes
amb discapacitat motriu).
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CREVD (ONCE Barcelona),
CSMIJ Rubí (Centre
de Salut Mental Infantil
i Juvenil), EAP Rubí.

AMPA:

lcabre@ya.com
Responsable: Lluís Cabré Sans

Centres especials de treball
Rubí compta amb 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.

02

Finca Font
del Ferro SL

(Societat Municipal)
Viver i jardineria

Ajudes per a
alumnes amb
necessitats
educatives
especials
Els alumnes amb necessitats educatives 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·licitant estigui matriculat durant el curs
acadèmic 2016-2017. El mateix centre
proporcionarà l’imprès que cal emplenar.

C/ Mallorca, s/n
Tel.: 93 588 75 75
info@fontdelferro.com
fontdelferro@ajrubi.cat

Horari de venda al viver:
de dilluns a divendres, de 9
h a 11 h i d’11,30 h a 13 h.

Horari d’atenció al públic:

de dilluns a divendres, de 8 h
a 15 h.
El centre agrari Font del Ferro
es va constituir l’any 1986,
impulsat per l’Ajuntament
de Rubí i l’Associació ProMinusvàlids Psíquics de Rubí,
amb l’objectiu d’oferir una
alternativa formativa i laboral
a les persones amb discapacitats psíquiques de la població.
Els treballadors són persones
amb discapacitat psíquica
formades tècnicament en
viverisme i jardineria. Ens
dediquem a la producció i
comercialització de plantes
de temporada i aromàtiques.

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.
Educació especial 25

Educació
secundària
obligatòria
L’educació secundària obligatòria (ESO)
comprèn els ensenyaments que han de
seguir 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
alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la
formació instrumental de l’ensenyament
primari i completi la formació cultural.
En superar l’ESO s’obté el títol de graduat en educació secundària (GES), el
qual possibilita l’accés als batxillerats, als
cicles formatius de grau mitjà de formació
professional, als ensenyaments esportius
(si se supera la prova específica d’accés)
o d’arts plàstiques i disseny i al món
del treball.
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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’idiomes (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 específica).
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 títol de graduat en ESO i a les escoles
d’adults (a partir dels 18 anys).

Centres públics

Els centres públics són centres oberts,
pluralistes i democràtics al servei
d’una educació integradora que fomenti els diversos 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.

01

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

L’escola ofereix diversos serveis destinats als alumnes i a les seves famílies, i
l’Ajuntament, diferents programes educatius 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.

Institut
Duc de
Montblanc

Av. Can Fatjó, 134-138
Tel.: 93 699 79 61
Fax: 93 697 23 55
iesducdemontblanc@xtec.cat
http://iesducdemontblanc.
xtec.cat
Directora:
Anna García Monell

Horari lectiu:

AMPA:

de dilluns a divendres, de 8 h
a 14,30 h.
Ofereix activitats extraescolars de 17,30 h a 19,00 h.
L’Institut Duc de Montblanc
és seu de l’Institut Obert de
Catalunya (IOC) i a les seves
instal·lacions està ubicada
l’Escola Oficial d’Idiomes
de Rubí.

ampainsducmontblanc
@gmail.com
Responsable:
Delia Delgado
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02

La missió dels nostre centre
s’estructura en dos
grans eixos:
Formar acadèmicament i
personalment l’alumnat per
tal que desenvolupin les
competències bàsiques i
ajudar-los a prendre decisions
amb vista a la seva continuïtat en les estudis o la seva
inserció en el món laboral.
Oferir una educació integral amb l’objectiu que

03

Des de l’Institut La Serreta
volem integrar els alumnes a
la realitat catalana i rubinenca
del segle XXI. El nostre institut
sempre ha apostat per la qualitat del servei (tenim el segell
de qualitat educativa ISO 9001
des de fa tres cursos) i actualment ens trobem en unes
bones condicions per afrontar
nous reptes, per la qual cosa
els nostres docents posen tots
els mitjans necessaris per millorar l’ensenyament. Volem
que el nostre institut formuli
la seva pròpia identitat, el seu
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Institut
l’Estatut

C/ Flammarion, 1
Tel.: 93 588 08 58
Fax: 93 588 05 58
a8043668@xtec.cat
www.xtec.cat/ies-estatut
Director:
Víctor García Correas

els alumnes esdevinguin
ciutadans responsables,
compromesos, solidaris, amb
consciència mediambiental
i respectuosos amb l’entorn
natural, social i cultural.

AMPA:

ampaiestatut@gmail.com
Responsable: Pepi López

Horari lectiu:

ESO: de 8 h a 14,30 h.
Ofereix activitats extraescolars esportives, de teatre i de
reforç escolar de 16 h a 20 h.

Institut
la Serreta

projecte com a centre educatiu; que defineixi bé el seu
perfil i que sàpiga projectar-lo,
és a dir, que l’entorn (pares i
mares, alumnes, barri, ciutat)
el pugui identificar fàcilment.

Horari lectiu:

ESO: de 8 h a 14,30 h.
Ofereix activitats extraescolars
a partir de les 17 h.

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

AMPA:

ampaserreta@gmail.com
Responsable:
Montserrat Belchi Martínez

04

Som un centre acollidor
on atenem la diversitat i
l’ensenyament personalitzat, recolzant-nos en
l’acció tutorial, perquè
l’alumne aprengui a aprendre en cada nou context.

05

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 per projectes,
prioritzem l’atenció personalitzada i fomentem el gust per
la lectura, l’esport,
la natura i la música.

Institut
J. V. Foix

Can Sampere, s/n
Tel.: 93 588 00 89
Fax: 93 588 01 93
a8036330@xtec.cat
www.xtec.cat/iesfoix
Director:
Joan Arjona Fuentes

Horari lectiu:

AMPA:

Institut
Torrent
dels Alous

Ptge. Marconi, 13-15
Tel.: 93 699 88 44
Fax: 93 551 75 83
a8072401@xtec.cat
www.instorrentdelsalous.cat
Directora:
Anna Malonda Mena

Horari lectiu:

AMPA:

de dilluns a divendres,
de 8 h a 14,30 h.
Ofereix activitats extraescolars esportives, teatre,
percussió i tallers d’estudi
assistit a partir de les 15,30 h.

de dilluns a divendres, de 8
h a 14,30 h (amb dos patis).
Ofereix activitat extraescolar de cant coral els dimecres de 15,30 h a 16,30 h.

Responsable:
Emilia Girona García

ampatorrentalous@gmail.com
Responsable:
Lídia Martín Tornero

Els ensenyaments d’educació
secundària obligatòria
es poden cursar també
a distància a través de:

IES Obert de Catalunya
www.ioc.xtec.cat
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Centres privats concertats
06

Col·legi Balmes
Pg. Bullidor, 3-5
Tel.: 93 699 81 17
a8023797@xtec.cat
www.cbalmes.com
Directora:
Rosa M. Solvas Millanes
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’integrarlos dins d’una societat cada
dia més activa, i complir
d’aquesta manera el nostre
objectiu de formar ciutadans lliures i responsables.

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de
9 h a 13 h i de 15 h a 17 h.
Ofereix activitats extraescolars a partir de les 17,30 h.
Compta amb servei de
menjador amb cuina pròpia.

AMPA:

salirene_1@hotmail.com
Responsable:
María Ángeles Gómez Tejada

07

Col·legi
Maristes Rubí
C/ Magallanes, 65
Tel.: 93 699 12 91
Fax: 93 588 22 16
rubi@maristes.cat
www.maristes.cat/rubi
Director:
Valentí Alarcón Vilardell
Volem una escola de caràcter
cristià i de qualitat, que continuï promovent un desenvolupament integral de la persona
i atenta als nous reptes educatius, com l’aprenentatge
d’idiomes, les noves tecnologies, etc., tot donant resposta
a la diversitat de l’alumnat.
Afavorim una educació en
els valors accentuant el de
la llibertat, el sentit crític, la
convivència i la solidaritat.

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.
Compta amb servei de menjador.

AMPA:

ampamaristesrubi@gmail.com
http://ampamaristes.blogspot.
com.es
Responsable:
Juan Jurado Lozano
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08

Escola Parroquial
N. S. de
Montserrat
(Fundació d’Escoles
del Bisbat de Terrassa)

C/ Pintor Coello, 7-9
Tel.: 93 588 80 71
Fax: 93 699 12 10
escolamontserrat@
escolamontserrat.net
www.escolamontserrat.net
Director: Lluís A. Laliga Díaz
Fundada pel beat Josep Guardiet
l’any 1919, la nostra escola té com
a finalitat l’educació integral
dels alumnes, perquè puguin
desenvolupar les seves capacitats
personals, intel·lectuals i socials,
i forjar una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que
lliurament es proposin. Forma
part de la Fundació d’Escoles
Diocesanes i Parroquials del
Bisbat de Terrassa, participa de la
missió docent i evangelitzadora
de l’Església catòlica, i està oberta
a persones de totes les condicions socials. Tenim concert
educatiu amb la Generalitat de
Catalunya i som una escola de
la Xarxa UNESCO, escola verda,
escola multilingüe i escola TAC.

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 8 h
a 13,30 h i de 15 h a 17 h.
Ofereix activitats extraescolars de 17 h a 19,30 h.
Compta amb servei de
menjador amb cuina pròpia.

AMPA:

ampa@escolamontserrat.net
Responsable: Josep
González Fernández

09

10

11

Liceu Politècnic

Patronat Ribas

Regina Carmeli

Camí de Ca n’Oriol, s/n
Tel.: 93 699 08 99
Fax: 93 697 54 33
secretaria@liceupolitecnic.es
www.liceupolitecnic.es
Directora: María Natividad
Cuesta Lerma
La nostra escola vol oferir una
educació realista i de qualitat,
en un context de profunda
crisi social i educativa, sovint
no reconeguda ni assumida. Amb una atenció a cada
alumne i amb un equip de
mestres unit i compromès,
treballem per treure de cada
alumne el millor per tal
que pugui afrontar la vida
sencera amb seguretat. Fem
una aposta decidida per les
matemàtiques i les llengües,
fent especial èmfasi en les
llengües estrangeres (anglès
i alemany), tant dins com fora
del currículum. Alhora, oferim
atenció tant als alumnes d’altes capacitats com a aquells
que tenen més dificultats i
s’esforcen per tirar endavant.
Alhora, l’escola creix per tenir
batxillerat i cicles formatius.

C/ Lluís Ribas, 2-4
Tel.: 93 586 01 84
Fax: 93 586 05 96
a8023751@xtec.cat
www.agora.xtec.cat/colribas
Director: Ramón Ignacio
Andújar Álvarez
La finalitat primordial de
l’escola és la formació
integral de l’alumnat, en la
seva triple dimensió: personal, social i religiosa.
L’assumpció de la realitat
sociocultural de Catalunya
i el compromís de servei al
poble són, també, expressió concreta de l’escola.

C/ Sant Sebastià, 34
Tel.: 93 699 03 53
Fax: 93 699 00 93
secretaria@reginacarmeli.com
direccio@reginacarmeli.com
www.reginacarmeli.com
Directora:
Melchora Quintana Calvo
Objectius prioritaris
de l’escola:
Educar els alumnes com a
ciutadans lliures, solidaris i
compromesos amb la societat
de la qual formen part (aquesta educació ha de tenir una
visió multicultural i pluralista).
Facilitar als alumnes, amb
la col·laboració de la família,
una educació integral, mitjançant el desenvolupament
harmònic de tots els valors
humans, cristians, morals,
intel·lectuals i afectius.
Estimular les capacitats
dels alumnes atenent a la
seva diversitat i valorant
el seu procés educatiu.

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 de tarda de 17 h
a 18 h, així com activitats
extraescolars fins a les 18,15 h.
Compta amb servei de menjador i amb serveis d’orientació
i assessorament pedagògic.
Estudi dirigit diari gratuït fins a les 19 h.

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.
Compta amb servei
de menjador.

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 8 h
a 13 h i de 15 h a 17 h.
Ofereix activitats extraescolars a partir de les 17 h.
Compta amb servei de
menjador amb cuina pròpia.

AMPA:

ampa@reginacarmeli.com
Responsable:
Carmen García Meroño
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Ajudes per a educació
secundària obligatòria
Hi ha diverses ajudes que
es poden sol·licitar: ajudes
individuals de desplaçament, ajudes per a l’adquisició de llibres i material
didàctic complementari
i informàtic, i beques
per a l’alumnat amb bon
rendiment escolar a l’ESO.

Podeu consultar tota la
informació i el procés de
sol·licitud als llocs següents:
Ajuntament de Rubí, Àrea
de Serveis a les Persones
c/ General Prim, 33-35,
2n pis
Direcció de cadascun
dels centres docents:
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/ensenyament

32

Educació
postobligatòria
Batxillerat
Forma part dels ensenyaments postobligatoris, que els vostres fills i filles poden
seguir quan acabin l’ESO, i habitualment
s’estudia entre els 16 i els 18 anys, tot i
que es pot estudiar a qualsevol edat, de
manera presencial o a distància.
Els estudis de batxillerat són polivalents,
integradors, flexibles i orientadors, tenen
una durada de dos cursos i s’organitzen en les següents modalitats: Arts;
Ciències i tecnologia; i Humanitats i
ciències socials.
Els alumnes poden triar la modalitat en
funció dels seus interessos, dels estudis
que vulguin fer posteriorment o de les
seves perspectives de futur.
Es pot estudiar el batxillerat de manera
presencial diürna durant un màxim de
quatre anys, que poden ser seguits o
no. En el batxillerat presencial nocturn,
el límit és de sis anys, mentre que en el
batxillerat a distància no hi ha límit de
convocatòries.
Per accedir a 1r de batxillerat cal estar en
possessió del títol de graduat en educació
secundària. 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-hi.

Què es pot fer després del batxillerat:
••Estudis universitaris (cal superar les
proves d’accés a la universitat, PAAU)
••Cicles formatius de grau superior
••Cicles formatius artístics de grau
superior (cal superar una prova d’accés)

Cicles formatius
Els cicles formatius de grau mitjà són
ensenyaments de formació professional
específica de durada variable, segons
l’especialitat, que donen la qualificació
necessària per executar les tasques
pròpies de la professió. Normalment
s’estudien a partir dels 16 anys, tot i que
també es poden estudiar a qualsevol edat,
de manera presencial o a distància.
Per accedir-hi és necessari estar en possessió del títol de graduat en educació secundària o bé tenir més de 18 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.
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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
superior un cop superada la prova
d’accés
••Cursar el CAS (curs d’accés a grau
de formació professional superior)
Els cicles formatius de grau superior són mòduls professionals que
donen la qualificació necessària per
realitzar treballs tècnics propis de la
professió i/o assumir responsabilitats de programació i coordinació.
Per accedir-hi és necessari estar en
possessió 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
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Centres
públics
Els centres públics són centres oberts,
pluralistes i democràtics al servei d’una
educació integradora que fomenti els
diversos 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 destinats
als alumnes i a les seves famílies, i l’Ajuntament, diferents programes educatius
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.

01

El centre es planteja com
a primer objectiu la formació integral de l’alumnat.
Entenem l’educació com
una tasca col·lectiva. Treballem per un sistema educatiu
integrador i inclusiu, orientat pels principis d’igualtat,
equitat i cohesió social.

02

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. Tenim
el distintiu d’Escola Verda
del Departament d’Educació
i el Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

Institut
Duc de
Montblanc

Av. Can Fatjó, 134-138
Tel.: 93 699 79 61
Fax: 93 697 23 55
iesducdemontblanc@xtec.cat
http://iesducdemontblanc.
xtec.cat
Directora:
Anna García Monell

Batxillerat

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

Modalitats:

•• Ciències i tecnologia
•• Humanitats i ciències socials

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 8 h
a 14,30 h.

Institut
l’Estatut

C/ Flammarion, 1
Tel.: 93 588 08 58
Fax: 93 588 05 58
a8043668@xtec.cat
www.xtec.cat/ies-estatut
Director:
Víctor García Correas

Batxillerat
Modalitats:

Cicles formatius
de grau mitjà

•• Ciències i tecnologia
•• Humanitats i ciències socials

•• Sistemes microinformàtics
i xarxes (SMIX)

Horari lectiu:

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 8 h
a 14,30 h.

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

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

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 15 h
a 21,30 h.
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Des de l’Institut La Serreta
volem integrar els alumnes a
la realitat catalana i rubinenca
del segle XXI. El nostre institut
sempre ha apostat per la qualitat del servei (tenim el segell
de qualitat educativa ISO 9001
des de fa tres cursos) i actualment ens trobem en unes
bones condicions per afrontar
nous reptes, per la qual cosa
els nostres docents posen tots
els mitjans necessaris per millorar l’ensenyament. Volem
que el nostre institut formuli
la seva pròpia identitat, el seu
projecte com a centre educatiu; que defineixi bé el seu
perfil i que sàpiga projectar-lo,
és a dir, que l’entorn (pares i
mares, alumnes, barri, ciutat)
el pugui identificar fàcilment.
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Institut
la Serreta

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

Batxillerat

Horari lectiu:

Modalitats i itineraris:
•• Arts
•• Ciències de la salut i la
naturalesa:
· Itinerari de ciències
de la salut
· Itinerari tecnològic
•• Humanitats i ciències socials:
· Itinerari de ciències socials
· Itinerari d’humanitats

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 8 h
a 14,30 h.

Cicles formatius
de grau mitjà
•• Perruqueria i cosmètica
capil·lar
•• Atenció a persones en
situació de dependència

de dilluns a divendres, de 8 h
a 14,30 h.

Cicles formatius
de grau superior
•• Educació infantil
•• Integració social

Horari lectiu:

de dilluns a divendres, de 15 h
a 21,30 h.
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Som un centre petit i acollidor, amb dues línies d’ESO,
on atenem la diversitat recolzant-nos en l’acció tutorial
perquè l’alumne aprengui a
afrontar els reptes de futur.
Som un centre acreditat
amb el certificat de qualitat
ISO 9001.

Batxillerat
Modalitat:

Institut
J. V. Foix

Can Sampere, s/n
Tel.: 93 588 00 89
Fax: 93 588 01 93
a8036330@xtec.cat
www.xtec.cat/iesfoix
Directora:
Joan Arjona Fuentes

Cicles formatius
de grau mitjà

Cicles formatius
de grau superior

•• Tècnic en instal·lacions
elèctriques i automàtiques
(FP dual)
•• Tècnic en gestió
administrativa i comerç
(FP dual)
•• Tècnic en electromecànica
de vehicles automòbils
(grups de matí i de tarda)

•• Tècnic superior en
administració i finances
•• Tècnic superior en
automatització i robòtica
industrial

•• Ciències i tecnologia
•• Humanitats

Horari lectiu:

Horari lectiu:

de dilluns a divendres,
de 15 h a 21,30 h.
També s’hi imparteix un curs
d’accés als cicles formatius
de formació professional
de grau superior (CAS)
en horari de 9 h a 14 h.

de dilluns a divendres, de 8 h
a 14,30 h.
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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 per
projectes, prioritzem l’atenció
personalitzada i fomentem
el gust per la lectura, l’esport,
la natura i la música.

Institut
Torrent
dels Alous

Ptge. Marconi, 13-15
Tel.: 93 699 88 44
Fax: 93 551 75 83
a8072401@xtec.cat
www.instorrentdelsalous.cat
Directora:
Anna Malonda Mena

Batxillerat
Modalitat:
•• Ciències i tecnologia
•• Humanitats i ciències socials

Horari lectiu:

de dilluns a divendres,
de 8 h a 14,30 h.
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Curs d’introducció
al disseny
Curs preparatori dirigit a
adquirir uns coneixements
bàsics que permetin superar
les proves específiques d’accés als cicles formatius de
grau mitjà o superior d’arts
plàstiques i disseny (durada
d’octubre a maig), i també a
totes aquelles persones que
tinguin inquietuds artístiques
i vulguin iniciar-se en el món
del disseny (interiorisme,
disseny gràfic i serigrafia
artística).

Cicles formatius
de grau mitjà
Serigrafia artística

(950 hores, família
professional de les arts del
llibre)
Us permetrà desenvolupar
els vostres projectes creatius.
Coneixereu la multiplicitat
de camps d’aplicació que
té la serigrafia i la diversitat de
productes que ofereix el
mercat, explorareu i experimentareu sobre diferents
superfícies i podreu personalitzar els vostres dissenys.
Treballem la gràfica per
aplicar-la sobre paper, tèxtil,
pell, ceràmica, vidre, metall,
fusta...

EDRA,
Escola d’Art
i Disseny

C/ Joaquim Blume, 28
(l’Escardívol)
Tel.: 93 588 77 02 /
93 588 70 00 Ext. 4407
Fax: 93 588 25 94
info@artedra.net
www.artedra.net
Director: Candi Casadevall

Assistència al producte
gràfic interactiu

Aquest cicle ofereix un model
d’interiorisme profundament
relacionat amb els camps més
actius de la societat actual,
proposant projectes propers a
la realitat i en col·laboració
amb el món
de l’empresa privada i les
institucions públiques.

(1.600 hores, família
professional de comunicació
gràfica i audiovisual)
L’objectiu d’aquest cicle és
formar professionals capaços
de portar a terme treballs de
disseny gràfic en forma de
comunicació visual interactiva, com ara anuncis, publicacions, webs, animacions,
infografies, jocs...

Cicles formatius
de grau superior
(1.950 h.)
Projectes i direcció
d’obres de decoració
(PIDO), interiorisme
gràfic (família professional

de disseny d’interiors)
Treballem en el disseny d’espais utilitzant la creativitat com
a fil conductor, en projectes
on la comunicació visual i
l’experiència espacial són
determinants: oci, comunicació i disseny de producte.

Espais efímers i entorns
virtuals

(família professional
de disseny d’interiors)
L’objectiu és dotar els
estudiants de criteris i
metodologies que els
capacitaran per al
desenvolupament de
projectes relacionats amb
la definició d’espais amb
continguts de comunicació:
realitat virtual, espais
interactius i aplicacions
gràfiques.

Els ensenyaments
postobligatòris es
poden cursar també
a distància a través de:

INS Obert de Catalunya
www.ioc.xtec.cat

38

Centres privats concertats
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Col·legi
Maristes Rubí
C/ Magallanes, 65
Tel.: 93 699 12 91
Fax: 93 588 22 16
rubi@maristes.cat
www.maristes.cat/rubi
Director:
Valentí Alarcón Vilardell
Promovem la formació integral de les persones. Eduquem
per a la solidaritat
i la convivència, fomentant
el sentit crític des dels
valors cristians i humans.

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 14,20 h;
i dimarts, de 8 h a 13,20 h
i de 15 h a 17 h.
Compta amb servei
de menjador.
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Regina Carmeli
C/ Sant Sebastià, 34
Tel.: 93 699 03 53
Fax: 93 699 00 93
secretaria@reginacarmeli.com
direccio@reginacarmeli.com
www.reginacarmeli.com
Directora:
Melchora Quintana Calvo
Som un centre que educa
amb il·lusió, un centre que
acull, un centre que acompanya. La finalitat de l’escola és
promoure una formació integral, un aprenentatge basat en
l’esforç, el desenvolupament
de les capacitats individuals i
els valors humanocristians.

Cicles formatius
de grau mitjà
•• Gestió administrativa
•• Cures d’auxiliar d’infermeria
•• Conducció d’activitats
fisicoesportives en el medi
natural

Cicles formatius
de grau superior
•• Animació d’activitats físiques
esportives (AAFE)

Horari lectiu:

de dilluns a divendres,
de 8 h a 14 h.
També s’hi imparteix un curs
d’accés als cicles formatius
de formació professional
de grau superior (CAS).
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Programa de Formació i Inserció –
Pla de Transició al Treball (PFI-PTT), Rubí
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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PFI-PTT Rubí
C/ Terrassa, 61
Tel. i fax: 93 699 46 54
pttrubi@xtec.cat
Organitzen:
Departament d’Ensenyament
i Ajuntament de Rubí
A Rubí es pot cursar:
•• Auxiliar de vendes, oficina
i atenció al públic
•• Auxiliar d’imatge personal:
perruqueria i estètica

Curs d’accés a cicles formatius
de grau mitjà
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 ensenyaments professionals d’arts plàstiques i
disseny, permeten l’exempció de la part comuna de
la prova d’accés, i en el cas
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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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Escola d’Adults
C/ Terrassa, 61
Tel. i fax: 93 588 77 04
a8060277@xtec.net
Directora:
Consol Torres Villar

Curs d’accés a cicles formatius
de grau superior
Aquests estudis permeten a les persones que el
superen l’accés directe als
cicles formatius de formació professional inicial de
grau superior; en el cas
dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques
i disseny, permet 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. La durada mínima
d’aquest curs és de 700 h.

11
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Institut J. V. Foix

Regina Carmeli

Can Sampere, s/n
Tel.: 93 588 00 89
Fax: 93 588 01 93
a8036330@xtec.cat
www.xtec.cat/iesfoix
Director:
Joan Arjona Fuentes

C/ Sant Sebastià, 34
Tel.: 93 699 03 53
Fax: 93 699 00 93
secretaria@reginacarmeli.com
direccio@reginacarmeli.com
www.reginacarmeli.com
Directora:
Melchora Quintana Calvo

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.
Consultar 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
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Formació
permanent
L’ensenyament d’adults posa a l’abast
de la població de més de 16 anys 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.
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Escola d’Adults
C/ Terrassa, 61
Tel. i fax: 93 588 77 04
a8060277@xtec.net
Directora:
Consol Torres Villar
•• Cursos de català i castellà
per a estrangers i
informàtica inicial i bàsica:
matí i vespre
•• Anglès inicial i bàsic: matí i
vespre
•• Formació instrumental: matí
i tarda
•• Graduat en educació
secundària (2 nivells): matí
i tarda
•• Curs d’accés als cicles
formatius de grau mitjà
•• Prova d’accés a grau
superior: matí, tarda i vespre
•• Prova d’accés a la
universitat: vespre
•• 3r nivell d’anglès per accedir
a 2n nivell de l’Escola
d’Idiomes
•• 1r nivell d’informàtica
(COMPETIC 1) per obtenir
el títol d’ACTIC 1
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Escola Oficial
d’Idiomes
de Rubí
Av. Can Fatjó, s/n
(Institut Duc de Montblanc)
Tel.: 93 554 27 99
eoirubi@xtec.cat
www.xtec.cat/eoirubi
Director: Josep Solé Fontova
Es poden cursar idiomes: anglès i francès
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Servei Local
de Català
Servei Local de Català de Rubí
(Centre de Normalització
Lingüística de Terrassa i Rubí)

C/ Santa Maria, 17, 1r i 2n pisos
Tel.: 93 697 54 05
rubi@cpnl.cat
www.cpnl.cat

Cursos de català per a adults

Tots els nivells (A, B, C i D). Expedició dels certficats oficials.

Servei d’assessorament
lingüístic (consultes i correcció)

Servei gratuït destinat a tota la
població (ciutadans, empreses,
comerços, associacions...).

Dinamització de la llengua
Disseny de campanyes i
activitats per estendre l’ús
del català en els diversos
àmbits de la societat.
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Servei d’Impuls
a l’Ocupació
Rambleta Joan Miró, s/n
Tel. 93 581 39 00
Fax: 93 588 61 95
Oficina d’informació i orientació
Oficina d’inserció
Oficina de formació
L’oficina de formació de
l’Ajuntament de Rubí està
homologada per impartir
els certificats de professionalitat següents:
•• Operacions auxiliars de
muntatge de xarxes
elèctriques
•• Muntatge i manteniment
d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió
•• Muntatge i manteniment
d’instal·lacions solars
fotovoltaiques
•• Muntatge i manteniment de
sistemes d’automatització
industrial
•• Organització i gestió de
magatzems
•• Treball domèstic
•• Atenció sociosanitària a
persones en el domicili
•• Atenció sociosanitària a
persones dependents en
institucions socials
•• Mecanització per
arrencament de ferritja
•• Soldadura amb elèctrodes
revestits i TIG
•• Activitats de gestió
administrativa
•• SEFED (simulació d’empreses
amb finalitats educatives)
•• Anglès: gestió comercial,
nivells A2 i B1 (certificació de
nivell d’acord amb el Marc
europeu comú de referència
per a les llengües)
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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 artístics: música, art i dansa. 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 concentra 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’Art
(inclòs dins d’EDRA,
Escola d’Art i Disseny)
C/ Joaquim Blume, 28
(l’Escardívol)
Tel.: 93 588 77 02 /
93 588 70 00, ext. 4407
info@artedra.cat
http://tallersdart.blogspot.com.es
Director:
Candi Casadevall Carreras
Dependència:
Ajuntament de Rubí
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 desenvolupa el potencial
creatiu de cada persona.
Cursos monogràfics: ceràmica, escultura, dibuix i pintura,
dibuix de model al natural,
serigrafia artística, robòtica, etc. El descobriment de
noves possibilitats expressives estimula la creativitat,
mentre que la formació
individualitzada 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.
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Escola
Municipal
de Música de
Rubí Pere Burés
C/ Joaquim Blume, 28
(l’Escardívol)
Tel.: 93 588 70 00, ext. 4410
Fax: 93 588 25 94
escola.musica@ajrubi.cat
Director: Xavier Galí Gorina
Dependència:
Ajuntament de Rubí
Som un centre educatiu que
pretén facilitar als ciutadans,
col·lectius i agents socioculturals de la ciutat un espai i unes
propostes per fer música d’una
manera pràctica i creativa.
Volem donar resposta als
interessos i necessitats expressives en la faceta musical.

Oferta educativa:

•• Música en família: de 0 a 3 anys
•• Música i moviment:
de 4 a 7 anys
•• Llenguatge musical i cant
coral: cursos formals per a
nens i adults a partir de 8 anys
•• Cant coral, a partir de 4 anys,
sense coneixements musicals
previs
•• Corals amateurs, sense
coneixements musicals
previs
•• Corals descentralitzades a les
escoles i els instituts
•• Instruments: classes
individuals i col·lectives
•• Formacions instrumentals
clàssiques i modernes, de
tots els instruments, obertes
a la població

•• Tallers oberts sense
necessitat de tenir un nivell
musical de llenguatge
•• Curs de seitai (treball corporal)
i curs “La música i el seu entorn”
•• Musicoteràpia
•• Preparació per a les proves
d’accés als conservatoris

Activitats acadèmiques:

•• Passejades literariomusicals
•• Audicions mensuals “Tardes
en clau de sol” obertes a la
població
•• Concert de Santa Cecília
•• Concert de Nadal obert a la
població
•• Setmana Cultural
•• Cicle de música de cambra
obert a la població
•• Concert de final de curs
•• Colònies musicals
•• Activitats d’intercanvi de
coneixements musicals
amb altres escoles de música
i conservatoris
•• Actuacions proposades per
les entitats de Rubí obertes
a la població
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Associacionisme
educatiu

46

04

01

Agrupament
Escolta Albada
C/ Magallanes, 65
Tel.: 93 699 12 91
aealbada.rubi@gmail.com
www.aealbada.org
Associat a:
Centre Marista d’Escoltes

La Clau d’Ulele

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 8 a 18 anys

Activitats:

•• Tots els dissabtes, de 16 h
a 20 h
•• Campaments: Nadal,
Setmana Santa i estiu
Edats: de 8 a 18 anys
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Agrupament
Escolta Guspira
Pl. Pompeu Fabra (el mateix
local que el del Centre
Excursionista de Rubí)
Enric Escofet (671 728 044)
Eulàlia Serrat (655 029 216)
aeguspira@agrupaments.
escoltes.org
aeguspirarubi@gmail.com
aeguspirarubi.wix.com/
aeguspira
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’empatia i l’autonomia, sempre
analitzant primer les necessitats de cada grup de nens
per tal d’aconseguir fer-los
millors persones i intentar
deixar un món una mica
millor de com l’hem trobat.
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Centre d’Esplai
l’Eixam
C/ Molí, 21
Contacte: Miki (682 550 821)
ceeixam@gmail.com
esplaieixam.blogspot.com
Associat a: Esplac (Esplais
Catalans)
Som una entitat d’educació en
el lleure laica amb més de 40
anys d’experiència. Eduquem
i ens eduquem per transformar
la societat a favor del lliure
pensament, la tolerància, la
diferència, els drets humans
i la ciutadania. Coordinem els
nostres recursos i esforços cap
a una única finalitat: educar
la persona per tal que aconsegueixi el desenvolupament
màxim i integral de la seva
personalitat, com a individu i alhora com a membre
d’un grup i de la societat.

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

C/ Mallorca, 90-118
(instal·lacions de l’Escola
Teresa Altet)
Tel.: 697 82 80 27 /
622 06 90 88
laclauulele@gmail.com
http://laclauulele.jimdo.com
Associat a: Esplac (Esplais
Catalans)
Som una entitat que educa de
manera integral i lúdica a través
de dinàmiques constructives
amb l’objectiu de fomentar
les responsabilitats individuals
i col·lectives. Treballem fent
tallers, jocs, sortides i altres
activitats treballant valors
com la cooperació, l’empatia,
la cohesió o el respecte, així
com, en l’àmbit individual,
l’autoconcepte i l’autoestima.

Activitats:

•• Tots els dissabtes, de 16,30 h
a 19,30 h
Edats: de 4 a 17 anys
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Associació
Esplai Riu Roig
(Pendent nova adreça.
Informació: General Prim,
33-35 2n)
Tel.: 653 804 732
riuroig@fundesplai.org
riuroig@hotmail.com
Associat a: Federació
catalana de l’esplai

Activitats:
•• Tots els dissabtes, sortides,
casals i colònies
Edats: de 3 a 16 anys
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Xarxa de camins
escolars
La xarxa de camins escolars vol fer
del carrer un entorn acollidor per
als infants que hi circulen i, per
extensió, per a tots els vianants, per
tal d’afavorir un accés a peu saludable
d’anada i tornada de l’escola.
Els principals objectius de la Xarxa
de camins escolars són:
La promoció de valors cívics que
afavoreixen que els nens i les nenes
de la ciutat guanyin autonomia
personal, responsabilitat i qualitat
de vida mentre van i vénen sols de
l’escola o passegen pel barri.
La promoció d’un compromís ciutadà
de participació i coresponsabilitat tant
en la millora de l’espai públic com en les
oportunitats educatives de la comunitat.
La pedagogia del projecte promou
la implicació de tots els agents
de la ciutadania que conviuen en
l’entorn escolar: tota la comunitat
educativa dels centres escolars,
els establiments comercials i les
entitats ciutadanes de l’entorn.
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En els carrers que formen part de la
Xarxa de Camins escolars, a més de
l’establiment de mesures concretes
com limitacions en el trànsit, adaptacions
de les vies i senyalitzacions especials,
s’ha previst la col·locació de punts de
referència tant per als infants com per a
les famílies: els Punts de Trobada, en els
espais estratègics propers a les escoles,
els Comerços Amics de la Infància i
establiments col·laboradors que es troben
o són propers a les rutes de referència.
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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/ensenyament
www.gencat.cat/joventut
www.gencat.cat/universitats
www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

Serveis Educatius del Valles Occidental
sector III Rubí i Castellbisbal
C/ Numància, 11
Rubí 08191
Tel.: 93 588 20 71
Fax: 93 697 90 15
Serveis Territorials Vallès Occidental
C/ Marquès de Comillas, 67-69
Sabadell 08202
Tel.: 93 748 44 55
st_valles.ensenyament@gencat.cat
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
C/ Via Augusta, 202-226
Barcelona 08021
Tel.: 93 551 69 00

50

www.rubi.cat/educacio
www.facebook.com/rubieducacio

