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Batxillerat

Presentació de sol·licituds: del 20 al 26 d'abril

Matrícula: del 22 de juny al 3 de juliol

Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març

Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: 

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària

obligatòria
                                      
Presentació de sol·licituds:

Matrícula:

        del 20 al 28 de juny

Cicles de formació professional i d'arts plàstiques i disseny de grau

superior

Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l'1 de juny

Matrícula: del 19 al 24 de juliol

Cicles d'arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Presentació de sol·licituds: del 12 al 18 d'abril i del 9 al 15 de maig

Matrícula: del 30 de juny al 7 de juliol

Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 12 al 18 d'abril

Resta d'alumnat: del 9 al 15 de maig

Cicles de formació professional de grau mitjà

Presentació de sol·licituds:

Matrícula dels participants en els dos processos: del 3 al 7 de juliol

Des de l’Oficina de suport al tràmit telemàtic (Nexe- Espai de Cultura)

s’ajudarà a fer el tràmit online de preinscripció.  

Caldrà demanar cita prèvia al telèfon 93 878 97 01. 

DATES DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ



CONÈIXER EL CALENDARI DEL PROCÉS 

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta per correu electrònic 

a l’adreça oficial de correu del centre, junt amb la documentació acreditativa

(escanejada o fotogra ada per les dues cares), dins el termini indicat. 

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant i municipi. 

QUÈ CAL FER 

CONSULTAR ELS CENTRES 

CONÈIXER ELS CRITERIS DE PRIORITAT AMB QUÈ

S’ORDENEN LES SOL·LICITUDS I REUNIR LA

DOCUMENTACIÓ QUE ELS ACREDITA, SI ÉS EL CAS,

PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ 

CONSULTAR ELS RESULTATS DE LA PREINSCRIPCIÓ

QUAN ES PUBLIQUEN LES LLISTES DE SOL·LICITUDS 

AMB LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL I QUAN ES PUBLIQUEN

AQUESTES LLISTES AMB LA PUNTUACIÓ UN COP

RESOLTES LES RECLAMACIONS 

CONSULTAR EL CENTRE ASSIGNAT 

I FER LA MATRÍCULA 



La Llar d’Infants Municipal Les Oliveres som un centre educatiu de gestió

directa per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, destinat a infants

de 16 setmanes a 3 anys, amb l’objectiu d’ajudar des d’una intervenció

educativa de qualitat al desenvolupament de l’infant en tots els seus àmbits:

afectiu, social, motriu i cognitiu.

Adoptem una metodologia que promou la

curiositat, la creativitat, el descobriment,

l’experimentació, la manipulació i la comunicació

de l’infant, tot respectant el seu propi ritme

maduratiu, en un marc de seguretat i estabilitat.

Donem importància al treball per Ambients.

Organitzem i presentem als nostres alumnes

diferents espais on construeixen els seus

aprenentatges de manera espontània, passant a

ser els protagonistes, aprenent per ells mateixos i

lliurement. Aquesta llibertat els hi permet satisfer

les seves inquietuds i necessitats bàsiques, tot

construint, modelant i desenvolupant les seves

capacitats.

Vetllem l’educació en valors desenvolupant

actituds de no agressivitat, de respecte a un

mateix i als altres, de desenvolupament positiu i

potenciador dels Drets Humans. Valors com el

respecte, la sinceritat, l’estimació, l’empatia, la

superació, el saber compartir, ajudar, .... és

important que els percebin i els interioritzin des

de ben petits.



Nivells: 

1r Cicle d’Educació Infantil (de 16 setmanes a 3 anys)

Horari lectiu: Matí de 9:00h a 13:00h / Tarda de 15:30h a 18:00h

Calendari escolar

Inici de curs: 12 de setembre de 2023 /  Fi de curs: 22 de juliol de 2024

Serveis

- Tic-Tac de 8:00h a 9:00h

- Menjador de 12:30h a 15:30h

- Jocs de 18:00h a 19:00h

Preinscripcions i matrícula

Lliurament de sol·licituds i documentació de les preinscripcions: 

Dilluns, dimarts i divendres de 9:00h a 11:00h

Dimecres i dijous de 12:00h a 13:30h i de 16:00h a 17:30h

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes dona suport i col·labora amb l’equip

docent en les festes i altres activitats del curs.

La nostra Llar d’Infants valora el caràcter participatiu de les famílies, que

afavoreix el diàleg i el treball conjunt entre escola-família.

Camí de les Oliveres, s/n / 93 878 89 51 / a8062602@xtec.cat

llardinfantslesoliveres.blogspot.com.es

ampalesoliveres@gmail.com

Jornada de portes obertes

Dissabte 22 d’abril de 2023



L’escola Pla del Puig és una escola pública d’Infantil i Primària, situada al

sector del Puig.

La nostra és una escola petita, propera i familiar, on entenem l’ensenyament

dels nostres alumnes com una responsabilitat compartida entre mestres,

famílies, municipi i entorn.

El respecte, la responsabilitat, l’esforç i la constància en el treball són valors

imprescindibles en el procés d’aprenentatge que transmetem als nostres

alumnes.

És una escola arrelada a l’entorn i oberta al món, on es dona gran valor a la

nostra història, tradicions, paisatge, llengua i gent. Per això, durant tota

l’escolarització es treballen temes d’història i es realitzen sortides i colònies

que permeten observar i comparar entorns i realitats diferents. També

s’introdueix la llengua anglesa des de I3 i es fomenta l’educació artística,

musical i física.



Acollida matinal de 7:45h a 9:00h

Acollida de migdia de 12:30h a 13:30h

Menjador amb cuina pròpia gestionada pel Consell Comarcal del Bages

Transport Escolar

Activitats extraescolars organitzades per l’AFA

Nivells

2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària

Horari lectiu

Matí de 9:00h a 12:30h / Tarda de 15:00h a 16:30h

Calendari escolar

D’acord amb el calendari fixat pel Departament d’Educació.

Serveis

Preinscripcions

Preinscripcions i presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març

Tota la informació la trobareu actualitzada a la pàgina web del centre.

Segons la normativa vigent la sol·licitud i la presentació de documentació

serà electrònica.

AFA

L’Associació de Famílies d’Alumnes porta a terme projectes i accions que

complementen i ajuden a tirar endavant les iniciatives previstes per l’equip

docent i altres que promouen la cohesió i la col·laboració entre les famílies.

JORNADA DE PORTES OBERTES

Dissabte 11 de març de les 10:30h i a les 13:00h.

Reunió informativa 12:00h.



L’Escola és pública i catalana, arrelada a la realitat històrica, social i cultural

del nostre país. Per tant volem promoure actituds positives envers les

diverses manifestacions culturals.

L’escola considera imprescindible fomentar i potenciar unes relacions

positives, d’afecte i col·laboració entre els alumnes, tant dins del seu grup-

classe com amb la resta de companyes i companys de l’escola. 

L’alumnat és el protagonista de l’aprenentatge i mitjançant diferents

metodologies (experimentació, anàlisi, comparació, debat, creació,

cooperació...) arriben a construir el seu propi coneixement.

Ambients: de I3 a 2n

Padrins de lectura

La ràdio a l’escola

Projecte maletes viatgeres

Pla català de l’esport

30 minuts de lectura diària

Projecte “Ukelelé Ukelelà”

Projecte música 2h setmanals

L’hort escolar a infantil i primària

Treball per projectes en les àrees de

medi

Projecte transversal de les emocions

Taules d’experimentació a educació

infantil

QUÈ I COM TREBALLEM A L’ESCOLA:



Hora despertador: de 7:45 a 9:00 h

Activitats extraescolars: organitzades per l’AMPA 

Menjador: amb cuina pròpia 

Transport escolar: pels alumnes no residents al nucli de Sant Fruitós de

Bages.

Serveis Externs: atenció psicopedagògica (EAP) i logopèdia (CREDA)

Serveis propis de l’escola: aula d’acollida, aula SIEI (suport intensiu

d’escolarització inclusiva), TEI (tècnica d’educació infantil i mestres

d’educació especial i mestra d’audició i llenguatge).

Treball de la llengua anglesa de forma competencial i comunicativa a partir de

plataformes digitals i materials interactius.

Nivells: 

2n cicle d’Educació Infantil i Educació Primària

Horari lectiu: 

Matí de 9:00h a 12:30h / Tarda de 15:00h a 16:30h

Calendari escolar: 

D’acord amb el calendari fixat pel Departament d’Educació.

Serveis

Preinscripcions i matrícula

Preinscripció: Del 6 al 20 de març de 2023.

Matriculació: Del 20 de juny al 28 de juny de 2023 (prèvia preinscripció)

AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) gestiona les activitats

extraescolars i col·labora en les festes i altres activitats.

ampamgibert@gmail.com

Jornada de portes obertes

Dissabte 4 de març de 10:00 a 11:00h. i d’11:00 a 12:00h.

Plaça Pau Casals, 1

93 876 02 97 / a8026464@xtec.cat

www.escolamonsenyorgibert.cat



Som una cooperativa de mestres compromesos amb l’educació des de fa

més de 50 anys.

El nostre projecte educatiu està basat en estimular el desenvolupament

harmònic dels nens i nenes i totes les seves capacitats físiques,

intel·lectuals, afectives i socials a través de l’educació emocional, com a eina

imprescindible del nostre dia a dia.

Promocionem la pràctica esportiva com a eix principal per a uns hàbits de vida

saludables i per a fomentar el sentiment de pertinença i cooperació.

Potenciem l’autonomia personal, l’adquisició de seguretat afectiva i

emocional, així com la força del grup i el treball cooperatiu.

Som capdavanters en l’ús de la tecnologia com a eina d’aprenentatge i en

l’educació telemàtica.

Desenvolupem la capacitat d’observar, explorar i experimentar amb els

elements naturals i socials de l’entorn i de respecte al medi ambient.

Iniciem l’aprenentatge de l’anglès a la Llar d’Infants i incorporem

progressivament matèries en aquesta llengua des de 1r de Primària. (AICLE)

Treballem sobre la base d’una metodologia integradora que respecta les

deferències individuals i ajuda a acceptar-les. I disposem d’un servei

d’orientació i atenció psicopedagògica al mateix centre.

La nostra Llar d’infants és un espai de coneixements i de vivències

emocionals, d’interacció i integració social. I compta amb un equip específic

per atendre els infants en un marc de confiança i d’acompanyament en el

seus primers passos. (Horaris flexibles)



Orientació i atenció psicopedagògica

Menjador amb cuina pròpia

Acollida matinal de 8:00h a 9:00h

Activitats extraescolars els migdies i de 17:30h a 18:30h

PIDCES (Punt d’informació juvenil)

Escola de música

Centre examinador CAMBRIDGE

Activitats d’estiu

Campus esportiu (setembre)

Ed. Infantil (2n cicle) i Primària: Del 7 al 21 de març

ESO: Del 9 al 21 de març

Pla Català de l’Esports

International Projects

Robòtica a partir d’E.I 3

Projecte d’Aprenentatge i Comunitat

Hort ecològic

Cooperativa d’alumnes: “La força del grup”

Padrins de lectura

Projectes intercentres de la Fundació Tr@ms

Projecte ODS’s 2030

Nivells: 

1r i 2n cicle d’Ed. Infantil (de 0 a 6 anys) / Educació Primària (de 6 a 12 anys) 

 Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

Horari Llar d'Infants: 

Horari FLEXIBLE de les 8.00 h a les 18.30 h.

Serveis:

Preinscripcions:

Altres projectes:

Jornada de portes obertes

25 de febrer de 10.30 a 13.00h.

Avinguda Girona, 41-73

93 876 02 71 / 93 876 01 24

paidos@escolapaidos.cat

www.escolapaidos.cat



Intercanvi ERASMUS+ de mobilitat d’alumnes 

Intercanvi amb el lycée Jean Giraudoux de Châteauroux (França)

Programa GEP (generació plurilingüe) del departament d’Ensenyament

per fer matèries no lingüístiques en anglès

Pla de suport a la lectura

Teatre a ESO i a batxibac (en francès)

Aula de suport (1r i 2n d’ESO) i aula oberta (3r i 4t d’ESO)

Aula d’acollida per a alumnat nouvingut

Estada a l’empresa al batxillerat

Servei comunitari en conveni amb l’Ajuntament i diverses entitats del

poble

Projecte de prevenció i lluita contra l’assetjament escolar: “stopbuylling”

Projecte Rock’in a música d’ESO en conveni amb l’Ajuntament i la Casa de

la Música

Accés prioritari als exàmens DELF de francès

Projecte amb l’Amical de Mauthausen (Xarxa Mai més)

Programa de sensibilització per la igualtat

PROJECTES RELLEVANTS:

Som l’institut públic de Sant Fruitós de Bages i un dels més ben qualificats de

la comarca. Col·laborem amb les famílies en la millora del rendiment acadèmic

dels alumnes. 

El nostre projecte potencia l’aprenentatge de les llengües estrangeres amb el

batxibac (un batxillerat bilingüe en francès), els programes Erasmus+, les

classes de matèries no lingüístiques en anglès a l’ESO amb metodologia CLIL i

les classes d’alemany a ESO i batxillerat. També treballem l’educació

emocional a l’aula.



NIVELLS:

Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

Batxillerat (de 16 a 18 anys)

Batxibac, currículum mixt batxillerat – baccalauréat (de 16 a 18 anys)

HORARI LECTIU: 

de dilluns a divendres: matí de 8:00 a 14:30 h

SERVEIS: 

Transport escolar  /  PIDCES (punt d’informació juvenil)  /  Biblioteca 

Espai per fer deures  /  Orientació i atenció psicopedagògica

PREINSCRIPCIONS I MATRÍCULA:

Es fa de manera telemàtica (consultar-ho a la nostra web i a la del

Departament d’Educació)

AFA: 

L’Associació de Famílies i d’Alumnes dona suport i col·labora amb l’institut.

afa.insgerbert@gmail.com

JORNADES DE PORTES OBERTES:

ESO, batxillerat i batxibac : Dissabte 4 de març (inscripció amb cita prèvia per

mitjà de la web)

PROVA D’ACCÉS AL BATXIBAC: 

Data pendent de confirmació (cal telefonar o consultar-ho a la web)

Avinguda Lluís Companys, s/n

Tel. 93 876 18 21   //   iesgerbert@xtec.cat 

www. https://agora.xtec.cat/iesgerbert/

mailto:afa.insgerbert@gmail.com


L’escola d’educació especial Jeroni de Moragas de la Fundació AMPANS, forma part del

Servei d’educació de Calalunya presta el seu servei a les comarques de la Catalunya

Central (Bages, Solsonès i Moianès); l’escola està orientada a l’alumnat que presenta

necessitats de suport intensiu i addicional per tal de garantir el seu accés a

l’aprenentatge. També desenvolupa tasques de suport i de provisió de serveis als

alumnes dels centres ordinaris i que necessiten un pla de suports que garanteixi l’accés

a l’aprenentatge i una educació exitosa (CEEPSIR). 

La nostra acció pedagògica està basada en el reconeixement i valoració de les diferents

característiques i necessitats d’aprenentatge i socialització de l’alumnat , garantint les

expectatives d’èxit de cadascun d’ells. 

Disposem d’un projecte educatiu en entorns d’aprenentatge flexible i ajustats a els

necessitats, personalitzant els aprenentatges i dissenyat activitats amb materials i

recursos que permetin l’accés universal a tots ells (DUA) 

Tenim en compte les diferències de capacitats, les aptituds, ritmes i interessos dels

alumnes, per establir una bona gradació dels aprenentatges que facilitin la percepció, la

compressió i la mateixa expressió dels coneixements. 

Disposem d’un marc d’accions preventives a fi de crear entorns segur i predictibles (en

conducta, aprenentatges, comunicació) mitjançant metodologies com ara: aplicació del

suport conductual positiu, sistemes de comunicació total – Schaaffer, metodologies per

l’ abordatge del TEA (TEACCH ). 

Adeqüem mesures i suports d’acord a les característiques dels alumnes i del context

(familiar, social, i entorns en general) que garanteix el desenvolupament personal, social i

l’assoliment de competències al llarg de tota l’escolarització obligatòria i post obligatòria

(ESO, Programes de Transició a la Vida Adulta, PFI i IFE) i per orientar cap a vides més

autònomes i independents i/o programes d’inserció laboral i professionalitzadors. 

Treballem en xarxa amb escoles d’educació especial i ordinàries per tal de compartir el

model educatiu i contribuir al desplegament del decret d’inclusió, pel que fa a la

prestació de serveis adreçats a l’alumnat que necessita suports intensius i addicionals i

de suport en els centres ordinaris. 

Desenvolupar el CEEPSIR (Centre d’educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos)

com a recurs específic per l’alumnat amb NEE (necessitats educatives específiques)

escolaritzat en els centres ordinaris a partir de la cartera de serveis específica. 

CEE Jeroni de Moragas

Avinguda Girona, 77 93 826 94 89 / 93 832 19 56 acortina@ampans.cat 

 escola@ampans.cat



AIS (Aula Integral de Suport)

CEEPSIR (Centre Proveïdor de Serveis i Recursos Educatius) 

Nivells: 

Educació Infantil, Primària i Secundària 

Horari escolar: 

De 9:30 a 12:30 i de 15:30 a 17:30 (lectiu) 

De 12:30 a 15:30 (menjador i esbarjo) 

Formació Post-Obligatòria 

IFE (Itineraris formatius Específics) | PFI (Programes de Formació Inicial) 

Serveis Educatius 

Modalitats Educatives 

Escolaritat complerta | Escolaritat Compartida 

Calendari Escolar 

D’acord amb el calendari fixat pel Departament d’Educació. 

Serveis 

Menjadors | Transport | Servei despertador 

Matricules 

Es formalitzen les matricules una vegada els alumnes disposen de l’informe

tècnic emès per l’EAP. 

Jornada de Portes Obertes 

14 de maig (reunint les condicions de seguretat sanitària d’acord a les

instruccions del Departament d’Educació). 



La música és una de les disciplines més completes que contribueix directament al

desenvolupament integral de les persones i, sobretot, dels infants. A l'Escola de Música i

Arts Navarcles-Sant Fruitós treballem per ajudar a nens, nenes, adolescents i adults a

viure una vida més plena i a afavorir el seu benestar i felicitat.

El nostre centre ja fa 10 anys que és present a Sant Fruitós de Bages i 40 a Navarcles. En

tot aquest temps hem acompanyat el creixement personal de centernars d’alumnes que

han incorporat la música a les seves vides, tant si aquesta s’ha convertit en la seva

professió com si no. 

Volem compartir aquesta vivència amb vosaltres, per això us convidem a formar-ne part.

NIVELL INICIAL de 3 anys a 1r de primària

Dues sessions setmanals treballant la música de manera lúdica i vivencial. Possibilitat

d’un grup d’extra-escolar (EI 3 anys) a l’Escola Monsenyor Gibert.

NIVELL ELEMENTAL a partir de 2n de primària

Classes individuals i col·lectives per adquirir una base musical que inclouen instrument,

veu, formacions i coneixement del llenguatge musical.

NIVELL POST-ELEMENTAL a partir de 1r d’ESO

Programa obert i flexible que permet escollir les assignatures que s’adaptin als interessos

de cada adolescent, amb la possibilitat de convalidar hores al centre de Secundària.

ENSENYAMENT ADULTS a partir de 18 anys

Classes individuals i col·lectives adaptades al nivell i ritme d’aprenentatge de cadascú.

ALTRES ESTUDIS

Combo, guitarra, ukulele, cor, mòduls i altres. Classes col·lectives per gaudir de tots els

beneficis que ens aporta la música.

Informació i Contacte:  93 827 67 19 (ext.2)  secretaria.emansf@gmail.com

MATRÍCULA    Del 3 al 17 de maig

mailto:secretaria.emansf@gmail.com


Punts al pati

Material i recursos de suport al professorat

Catàleg amb propostes d’activitats i dinamitzacions 

Programa de corresponsals 

Cal Clic-Espai socioeducatiu 

Servei municipal des del qual es porta a terme una tasca socioeducativa

adreçada als inants i adolescents de Sant Fruitós. Servei dirigit i assistit per

un educador social.

Es realitza un treball educatiu amb grups d’infants a través de sessions que

combinen taller, ludoteca, suport a l’aprenentatge i sortides. 

Dies: un o més dies a la setmana

Horari: de 17:00h a 18:30h i de 18:30h a 19:00h

Edats: de 4 a 12 anys

Lloc: Altell de la secció infantil de la Biblioteca

Inscripció i informació: al mateix servei o a l’o cina de l’Àrea de Serveis a les

Persones (c/Padró, 72-74)

Preu: gratuït 

Programa PIDCES 

L’ANNEXE és el nom que se li va donar al Programa d’Inormació i Dinamització

als Centres d’Ensenyament Secundari (PIDCES) de l’Àrea de Joventut de

l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages a l’INS Gerbert d’Aurillac i l’Escola

Paidos. Va néxier el curs 2006-2007. 

Els serveis que s’ofereixen als centres es concreten en: 

PROJECTES
MUNICIPALS 



Àrea d’ensenyament 

C/Padró, 72-74 

93 878 80 31 

 

 

Punt d’Informació Juvenil Nexe Jove

 Pl. Alfred Figueres, s/n

 93 878 89 83 

 

 

 www.preinscripcio.gencat.cat

www.santfruitos.cat 

 

+INFORMACIÓ

http://www.preinscripcio.gencat.cat/

