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de nuevo nos complace ofreceros esta guía que recoge, 
de forma ordenada y actualizada, toda la información 
sobre centros, recursos, servicios educativos y equi-
pamientos escolares que ofrece nuestro municipio; con 
detalle de toda la información y propuestas que más in-
terés pueden tener para la comunidad educativa.

por lo tanto, esta guía está pensada y elaborada para que 
sea una herramienta útil y práctica para las familias y los 
jóvenes en edad escolar, dado que en ella se relacionan 
datos de contacto y niveles educativos de los centros; 
documentación necesaria y calendario para la preinscrip-
ción y matriculación; servicios, instalaciones y actividades 
de cada uno de ellos; recursos formativos y líneas de 
actuación municipal; etc. 

Una guía destinada a facilitar la formalización y planifi-
cación de las diversas actividades docentes; además 
de contribuir a dar respuesta a la necesidad social de 
contar con actividades pedagógicas y del conocimiento 
que complementen la labor educativa de las escuelas y 
centros de secundaria.

Y es importante destacar que la guía contiene también 
todas aquellas líneas de actuación promovidas por el 
ayuntamiento en el ámbito educativo y formativo, que 
van desde la convocatoria de ayudas y becas, programas 
extraescolares de formación y talleres, para que nues-
tros jóvenes tengan acceso a conocimientos en materias 
como la música, el teatro o las artes plásticas.

Júlia Gómez

concejala
de educación



la guia que teniu a les mans, que conté tota l’oferta edu-
cativa i formativa de salou, se centra també a difondre 
tots aquells programes, iniciatives, suports i ajuts que 
han d’afavorir i complementar el desenvolupament de 
l’activitat docent; i que també formen part important de 
la vida educativa i cultural del nostre municipi.   

com administració local que ha de vetllar per les neces-
sitats ciutadanes en serveis educatius, i que procura 
per la qualitat dels equipaments i de l’ensenyament, hem 
sigut sempre molt actius i sensibles a l’hora de dotar 
de mitjans i recursos en matèria educativa. i per això 
hem estat sempre molt curosos a l’hora d’impulsar les 
oportunes adaptacions a les necessitats i demandes de 
la comunitat educativa, tenint sempre en compte el millor 
futur per als nostres joves i infants. 

salou és una ciutat implicada i compromesa amb l’en-
senyament, la formació i el coneixement, i per això per a 
nosaltres els centres educatius i els seus professionals 
són fonamentals per al foment i la promoció dels va-
lors, els principis, i la capacitació; que han de garantir la 
igualtat d’oportunitats, la convivència i la cohesió social. 

espero que aquesta guia us sigui útil per a la presa de 
les vostres decisions en la formació dels vostres fills.  

Pere Granados

alcalde 
de salou



Què he de fer si...
Què he de fer si el meu fill o la meva filla fa els tres anys 
l’any 2017? Què he de fer si el meu fill o la meva filla 
ha de fer primer curs d’educació secundària? Trobeu 
les respostes a aquesta i a moltes altres preguntes. 

el meu fill o la meva filla fa els 3 anys l’any 2017?
 ◗ L’has de preinscriure al primer curs (P-3) d'edu-

cació infantil.

si el meu fill o la meva filla ha de fer P-4 o P-5?
 ◗ Si continua en el mateix centre on ha fet P-3, no 

has de fer preinscripció. 
 ◗ Si s’incorpora al sistema educatiu per primera ve-

gada o vols canviar-lo de centre, l’has de preinscriu-
re al curs d’educació infantil que li toqui.

si el meu fill o la meva filla ha de fer 1r curs 
d’educació Primària? 

 ◗ Si continua en el mateix centre on ha fet P-5, no 
has de fer preinscripció. 
 ◗ Si s’incorpora al sistema educatiu per primera ve-

gada o no pot continuar al mateix centre perquè no 
hi ha educació primària o vols canviar-lo, l’has de 
preinscriure a l’etapa d’educació primària.

si el meu fill o la meva filla ha de fer 2n, 3r, 4t, 5è o 6è 
curs d’educació Primària?

 ◗ Si no canvia de centre, no has de fer preinscripció. 
 ◗ Si s’incorpora al sistema educatiu per primera 

vegada o vols canviar-lo de centre, l’has de preins-
criure a l’etapa d’educació primària.

si el meu fill o la meva filla ha de fer 1r curs d’eso 
(educació secundària obligatòria)? 

 ◗ Si continua al mateix centre on ha fet 6è de primà-
ria, no has de fer preinscripció. 
 ◗ Si s’incorpora al sistema educatiu per primera ve-

gada, vol canviar de centre o ha fet 6è en un centre 
públic (escola) i ha de fer la secundària en un ins-
titut públic (institut), l’has de preinscriure a l’etapa 
d’educació secundària obligatòria.

si vull fer Primer de batxillerat? 
 ◗ Si continues al mateix centre on has fet l’ESO (i 

no vols fer la modalitat d’arts), no has de fer pre-
inscripció. 
 ◗ Si vols fer la modalitat d’arts o has fet un cicle for-

matiu o vols canviar de centre, t’has de preinscriure 
a primer o segon de batxillerat.

si vull accedir a la formació Professional? 
 ◗ Si compleixes el requisits acadèmics o has superat 

la prova d’accés, has de fer la preinscripció als ci-
cles formatius de grau mitjà o als de grau superior.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció 
per alumne/a. Si en presenteu més d’una, els vostres 
drets de prioritat quedarien invalidats. Evidentment, 
això no és un problema per demanar més d’un cen-
tre: a l’imprès de sol·licitud de preinscripció es po-
den indicar, per ordre de preferència, tots els centres 
on us interessa una plaça. L’imprès de sol·licitud de 
preinscripció es pot trobar als centres, a les oficines 
municipals d’escolarització, al vostre Ajuntament i a 
www.gencat.cat.

Calendari de preinscripció i matrícula



reclamacions, recursos i suggeriments
Si voleu interposar un recurs o presentar una reclamació 
ho heu de fer per escrit i presentar-lo en un registre.

 ◗ Contra els acords i les decisions sobre l’admissió 
d’alumnes dels consells escolars dels centres públics 
es pot interposar recurs d’alçada davant el director 
o la directora dels serveis territorials corresponents, 
la resolució del qual posa fi a la via administrativa.
 ◗ Contra els acords i les decisions de les persones ti-

tulars dels centres privats es pot presentar reclamació 
davant el director o la directora dels serveis territorials 
corresponents en el termini de tres dies, la resolució 
del qual exhaureix la via administrativa.
 ◗ Les persones interessades poden presentar recla-

macions davant la comissió d’escolarització en relació 
amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en 
el termini de tres dies hàbils. Contra les decisions de 
la comissió d’escolarització es pot interposar recurs 
d’alçada davant el corresponent director o directora 
dels serveis territorials, la resolució del qual posa fi a 
la via administrativa.
 ◗ Contra les resolucions dels directors o les directores 

dels serveis territorials relatives a l’escolarització d’alum-
nat amb necessitats educatives específiques, es pot 
presentar recurs d’alçada davant de la directora general 
d’Atenció a la Comunitat Educativa. Aquests recursos 
i reclamacions s’han de resoldre dins un termini que 
garanteixi l’adequada escolarització de l’alumne/a.   
Si voleu sol·licitar informació, fer consultes o suggeri-
ments sobre qualsevol qüestió relacionada amb el pro-
cés de preinscripció podeu adreçar un missatge de cor-
reu electrònic a info. educacio@gencat.cat. En aquesta 
adreça, però, no s’atendrà cap reclamació oficial. 

escola oficial d’idiomes

La preinscripció i matrícula es farà durant el mes de 
setembre.
La informació i el calendari de matrícula es publica-
ran al taulell i a la web de l’escola durant la primera 
setmana del mes de juliol. www.eoisalou.org

escola municiPal de mÚsica
Període de matriculació: del 12 al 26 de juny (alum-
nes oficials) i del 5 al 9 de juliol (nous alumnes).

formació de Persones adultes

Període de matriculació de nous alumnes: 
a partir del mes de setembre de 2017.
Sol·licituds de continuïtat i matrícula de l’alumnat 
propi: a partir del mes de juny de 2017.

llars d’infants municiPals
Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017.

llars d’infants Privades
Període de matriculació: del 6 al 9 de juny de 2017.

Les sol·licituds de preinscripció es formalitzen, dins 
els períodes indicats, en l’imprès que es troba a dis-
posició dels sol·licitants als centres educatius, als 
ajuntaments, a les oficines municipals d’escolaritza-
ció, als serveis territorials del Departament d’Educa-
ció i al web del Departament, a l’adreça http://www.
gencat.cat/preinscripció.



ome · oficina municiPal d’escolaritZació

L’OME és un servei municipal, creat l’any 2008, de col·laboració i informació impulsat pel Departament d’Educació 
de la Generalitat i el Departament d’ensenyament de l’Ajuntament per ajudar en la gestió del procés d’escolarització 
de l’alumnat en els centres educatius sufragats amb fons públics. L’OME ofereix informació de tota l’oferta educativa 
del municipi (reglada i no reglada), vetlla pel compliment de la normativa que regula el procés de preinscripció i 
matrícula, i procura fer efectiva una distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques 
que en permeti la seva integració, faciliti la cohesió social i afavoreixi una qualitat educativa adequada.

funcions de l’ome:

Informar-vos dels centres educatius del municipi.
Presentar les sol·licituds de preinscripció per als estudis de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i 
secundària obligatòria, així com la tramitació de peticions de plaça per a tots aquells alumnes que s’incorporin 
a la nostra ciutat, un cop iniciat el curs escolar.
Guiar-vos al llarg del procés de preinscripció i matriculació.
Demanar qualsevol altra informació relacionada amb l’escolarització dels vostres fills/es.
Les sol·licituds de preinscripció que es presentin a l’OME, caldrà fer-ho a les seves oficines situades a:
Passeig 30 d’Octubre, 4 (planta baixa) · 43840 SALOU
Horari d’atenció: de les 10h a les 14h / Telèfon: 977 309 204 / ome@salou.cat

centres educatius PÚblics i concertats

Alternativament, es pot presentar la sol·licitud al centre escollit en primer lloc. La presentació de sol·licituds a 
més d’un centre comporta que el sol·licitant perdi els drets de prioritat. A l’imprès de sol·licitud s’han d’indicar 
tots els centres per ordre de preferència.

llars d’infants Judovic i nou esPlai

Les Llars d’infants privades no es regeixen per la normativa d’inscripció general. Cal anar directament a les llars 
d’infants per tenir la informació sobre els requisits d’inscripció.

Llocs  de  presentac ió



si l’alumne/a és menor d’edat:

 ◗  Sol·licitud degudament emplenada i signada

 ◗ Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació

 ◗ Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat 
  del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet

 ◗ Original i fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a

si l’alumne/a és maJor d’edat:

 ◗  Sol·licitud degudament emplenada i signada

 ◗ Original i fotocòpia del DNI, NIE, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a

Documentació imprescindible per fer la preinscripció



escola
Europa  nivells educatius

Educació Infantil 2n cicle: de 3 a 6 anys.
Educació Primària: de 6 a 12 anys.

 instal·lacions i serveis
L’Escola disposa de totes les aules amb tecnologia digital i connexió en xarxa, 
aules de suport i per al treball amb grups reduïts, aula d’anglès, aula TIC, aula 
de música amb dotació tecnològica, pista poliesportiva i gimnàs, biblioteca amb 
servei de préstec, menjador amb cuina pròpia.
Ofereix els serveis de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), i altres 
serveis organitzats per l’AMPA: acollida matinal (de 7.30 a 9 h), menjador escolar 
obert tots els dies lectius, activitats extraescolars (pintura, converses i tallers en 
anglès, ball, judo, gimnàstica rítmica, robòtica...).
Servei de transport escolar gestionat per l’Ajuntament.

 vida escolar
Ensenyaments reglats, programa de desenvolupament de càlcul mental, desenvo-
lupament del projecte per a l’aplicació a l’aula de les tecnologies de l’aprenentatge i 
la comunicació (TAC), atenció a la diversitat, ensenyament de l’anglès a partir de P3, 
Cant Coral, sortides pedagògiques, estada a la neu en finalitzar l’Etapa de Primària 
(6è), activitats culturals (projectes interdisciplinaris, Certamen Literari, programa de 
salut a l’escola coordinat pel CAP de Salou, esmorzars saludables), participació 
en les activitats organitzades per l’Ajuntament de Salou (curs de natació a 2n de 
primària, educació viària, educació mediambiental, curs d’iniciació a la sardana a 
cicle mitjà, taller d’expressió oral i corporal, programa Acosta’t al mar i conversa en 
anglès), participació al Pla Educatiu d’Entorn i assessorament de l’àrea de plàsti-
ca. Celebració de festes tradicionals, revista escolar i bloc de l’escola en tots els 
nivells. Festa de comiat de 6è. Festa de fi de curs. Estudi assistit i repàs a l’escola.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Del 23 de març al 4 d’abril.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



 nivells educatius
Educació Infantil 2n cicle de 3 a 6 anys.
Educació Primària: de 6 a 12 anys.

 instal·lacions i serveis
Acollida Matinal. Menjador escolar amb cuina pròpia. Activitats extraescolars 
i de lleure (AMPA). Equip d’assessorament psicopedagògic. Pistes polies-
portives i gimnàs. Aula d’informàtica i aula d’informàtica mòbil (notebooks i 
tablets).  Laboratori d’idiomes, aula de música, biblioteca escolar (bibliopati), 
aula de ciències i aules de suport. Totes les aules estan dotades de pissarres 
digitals interactives.
Servei de transport escolar gestionat per l’Ajuntament.

 vida escolar
Projecte de socialització de llibres de text de 3r a 6è. Treball per projectes i 
centres d’interès a Educació Infantil.  Racons d’aprenentatge a Educació Infantil 
i Primària. Treball sistemàtic de la lectura en tots els nivells. Padrins lectors. 
Llegim i escrivim en parella. Utilització de recursos digitals 2.0: “Google APPS 
for education”, “Edmodo”, “Class Dojo”, programació i robòtica educativa, ús 
de dispositius mòbils. Ensenyament d'anglès des de P3. Participació en les 
activitats organitzades per l’Ajuntament de Salou: Natació a 2n de primària, 
Taller d’expressió oral i corporal, Auxiliar de conversa en anglès, Estudi assistit, 
Assessorament en l’àrea d’Educació Visual i Plàstica, Iniciació a les sardanes 
a Cicle Mitjà. Hort escolar. Coral escolar. Suport escolar personalitzat lectiu i 
postlectiu (grups de reforç i ampliació) i atenció a la diversitat. Certamen literari 
escolar (Premis Sant Jordi). Pla de consum de fruita. Jornades Culturals. Sortides 
pedagògiques. Participació de les famílies en la vida escolar.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Del 23 de març al 4 d’abril.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE

escola
santa maria
dEl mar



escola
salou

 nivells educatius
Educació Infantil 2n cicle: de 3 a 6 anys.
Educació Primària: de 6 a 12 anys.

 instal·lacions i serveis
L’Escola disposa de menjador amb cuina pròpia, pista poliesportiva i gimnàs/sala 
d’actes. Servei d’acollida matinal des de les 7.30 h. Activitats extraescolars organit-
zades per l’AMPA. Equip d’assessorament psicopedagògic (EAP). Assessorament 
d’arts plàstiques, aula de teatre i expressió oral d’anglès. Biblioteca escolar amb 
servei de préstec (Bibliopati). Equipaments audiovisuals multimèdia, canons de 
projecció a totes les aules d’infantil i primària. Pissarres digitals a totes les aules de 
primària, dues aules mòbils amb ordinadors portàtils i un aula mòbil amb tauletes 
digitals. Connexió Wi-Fi a tot el recinte. Entorn virtual (Moodle i Blog de l’escola). 
Programa de reutilització de llibres de text (Banc de llibres). Pla Educatiu d’Entorn.
Servei de transport escolar gestionat per l’Ajuntament. 

 vida escolar
Ensenyaments reglats d’Educació Infantil i Educació Primària. L’escola potenciarà una 
línia metodològica inclusiva, basada en el principi de respecte a la diversitat, tant de 
capacitats, interessos, ritmes de treball i del procés evolutiu dels alumnes. Potenciarà el 
coneixement de les llengües com a eina de comunicació intercultural. Utilitzarà les noves 
tecnologies com a eines mediadores per a l’aprenentatge: metodologia de treball per 
projectes i tallers internivells a Educació Infantil. Aprenentatge de la llengua estrangera, 
l’anglès i la informàtica a partir P3. Àrea de Medi Natural en anglès a Cicle Mitjà i projecte 
en anglès a Cicle Superior. Aplicació de les Tecnologies de l’Aprenentatge i la Comuni-
cació a les activitats educatives del centre. Programa d’immersió lingüística. Projectes, 
atenció a la diversitat, SEP (suport escolar personalitzat), Estudi Assistit. Programa d’in-
centivació a la lectura: 30 minuts de lectura diària, Llegim en parella i Padrins de lectura. 
Robòtica, Escacs i Bibliopati a l’hora d’esbarjo, Cant coral, Programes de salut a l’escola, 
Pla de Consum de Fruita, Educació Mediambiental, Educació Viària, Curs d’iniciació a la 
sardana, Natació escolar, Programa Acosta’t al mar. Sortides pedagògiques i de lleure, 
Colònies. Participació de les famílies en les festes tradicionals, Setmana Cultural, Teatre 
pares de P3, Festa de final d’educació infantil dels alumnes de P5, Festa de comiat dels 
alumnes de 6è i Festa de final de curs de tota l’escola.  

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Del 23 de març al 4 d’abril.
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



escola
vora mar

 nivells educatius
Educació Infantil 2n cicle: de 3 a 6 anys.
Educació Primària: de 6 a 12 anys.

 instal·lacions i serveis
Edifici i instal·lacions noves, conformes a l’última normativa i tendències en cons-
trucció d’escoles. Menjador escolar, amb cuina pròpia. Recursos informàtics i au-
diovisuals a totes les aules: PDI, tabletes, Internet. EAP (Equip d’assessorament 
psicopedagògic). Biblioteca. Gimnàs i sala polivalent. Pla Educatiu d’Entorn i Pla 
Català de l’Esport Escolar. AMPA. Acollida matinal i activitats extraescolars i d’iniciació 
a l’esport. Unitat de suport a l’Educació Especial (USEE) amb programa d’interacció 
educativa amb gossos “Tan amics”. Aula d’Acollida Lingüística.
Servei de transport escolar gestionat per l’Ajuntament.

 vida escolar
Ensenyaments reglats d’Educació Infantil i Primària. Metodologia i programes específics 
de treball, fonamentats en l’aprenentatge cooperatiu, competencial, individualitzat i in-
clusiu: “Projectes”, “Racons i tallers”, “Grups interactius amb intervenció continuada de 
les famílies”, “Grups internivells”, “Grups reduïts”, “Elaboració de materials propis”, etc. 
Hort escolar. Esport extraescolar emmarcat en el Pla Català de l’Esport. Tecnologies de 
l’Aprenentatge i la Comunicació en l’activitat diària. Anglès i Música amb especialistes 
des de l’Educació Infantil. Anglès aplicat a dues àrees de l’Educació Primària. Activitat 
motriu espontània i Programa innovador d’Educació Física. Programa de Filosofia 3-18. 
Projecte d’aprenentatge per ambients a Educació Infantil. Pla d’Acollida i Lingüístic. 
Programes d’Immersió Lingüística. Sortides Pedagògiques i Colònies a cada cicle, 
amb activitats per autosubvencionar-les. Coral. Laboratori i projecte d’experiments. 
Participació de les famílies directa a l’aula i altres modalitats. Programa: “A l’escola 
mengem +fruita”. Pla d’impuls de la lectura i l’escriptura programa “Llegim i escrivim 
en parella”. Marató de poemes . Marató de poemes. Jocs Florals. Programa SI de Salut 
Integral. Activitats organitzades per l’Ajuntament: curs de natació a 2n, Assessorament 
de Plàstica, Auxiliar de conversa en anglès, Expressió oral, Educació viària, Iniciació a la 
sardana i Programa “Acosta’t al mar”. Extraescolars en diferents horaris i Casal d’estiu en 
anglès. Festes i tradicions. Teatre trilingüe anual per part de l’alumnat a “Tastet de teatre”.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Del 23 de març al 4 d’abril.
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



escola
ElisaBEtH

 nivells educatius
Llar d’infants de 0 a 3 anys. Nivells subvencionats.
Educació Infantil de 2n Cicle: de 3 a 6 anys (tres línies). Nivells concertats.
Educació Primària de 6 a 12 anys (tres línies fins 5è de Primària.  Creixement d’un 
nivell anualment). Nivells concertats.
ESO. Educació Secundària Obligatòria de 12 a 16 anys (dos línies). Nivells concertats.
Batxillerat: Humanístiques i Ciències Socials / Ciències i Tecnologia / Assignatures 
de Batxillerat Artístic.

 instal·lacions i serveis
Totes les aules disposen de connexió a Internet i estan equipades amb ordinadors, 
projector, so i pissarra digital interactiva. L’escola disposa de laboratoris, aules d’infor-
màtica, d’idiomes, de plàstica, de música, de desdoblament per al treball diversificat, 
biblioteca, auditori, gimnàs, pista poliesportiva coberta i pistes descobertes. Gabinet 
psicopedagògic i d'orientació en tots els nivells. Equip de mediació. Menjador amb 
cuina pròpia. Dos torns. Entrades diferenciades segons edats: Llar d’Infants i Parvulari, 
i Primària, ESO i BAT. Servei d’acollida matinal (a partir de les 7.45 h), diversificada 
per edats: Llar, Infantil i Primària. Servei d’acollida de tarda (fins les 18 hores) en el 
cas que les famílies ho necessitin. Activitats i tallers per a pares i mares. Setmana 
Cultural. Activitats extraescolars per a pares i mares de l’escola. Àmplia oferta d’ac-
tivitats extraescolars esportives i culturals per a alumnes a partir d’Educació Infantil. 
Activitats d’estiu: llar d’infants oberta durant els mesos de juliol i agost. Esplai d'estiu 
en anglès. Colònies escolars per a alumnes de Primària i 1r d’ESO. Rutes diverses 
(Menorca, Pirineu o Camí de Sant Jaume) per als més grans (a partir de 2n d’ESO). 
Campus multiesportius. Cursos de repàs i reforç a la mateixa escola.

 vida escolar
Escola extensiva de 0 a 18 anys. Ensenyaments reglats i complementaris amb jornada 
de matí i tarda fins als 16 anys (6 hores diàries a Infantil i Primària i 6.30 hores a ESO). 
Model pedagògic basat en l’assoliment de coneixements en el marc de l’estimula-
ció de la curiositat intel·lectual, a partir del treball per projectes, amb la recerca de 
respostes i/o la formulació de preguntes, aprenent a aprendre a través de mètodes 
i eines pedagògiques eficaces i exigents, on s’atenen les necessitats educatives de 
l’alumnat, amb un ensenyament individualitzat i coherent amb les seves capacitats, 
que fomenta una activitat creativa en totes les facetes de la vida escolar, el gust per 
la bellesa i la sensibilitat per les manifestacions artístiques. Es potencia una educació 
no sexista en el marc de la coeducació i la relació de l’alumnat amb l’entorn social i 
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escola
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natural, així com l’actitud lligada a l’aprenentatge del diàleg, a l’acceptació i la toleràn-
cia a les diferències de tot tipus, i a la formació del caràcter crític per a la millora de la 
societat i la defensa del medi ambient.
Com a escola, restem oberts als canvis socials i metodològics, de coneixements, d’or-
ganització, de recursos, d’aprenentatge, etc., com poden ser l’organització interna, 
la selecció i formació del professorat, les activitats extraescolars, el coneixement de 
llengües, l’emprenedoria, la tecnologia, la robòtica, les eines interactives, el treball 
cooperatiu, la pàgina web, les xarxes socials ... per tal d’anar-los incorporant a la 
praxis escolar per a una formació integral i adaptada a les necessitats que la societat, 
en cada moment, ens reclama. Atenció especial a l’aprenentatge i el domini de les 3 
llengües: català, castellà i anglès. Des de les edats primerenques, immersió en llengua 
anglesa en àrees curriculars al llarg de la Primària i la Secundària, amb una aposta 
seriosa per la figura dels assistents de conversa potenciant  l’anglès com a llengua 
vehicular.  Avaluació externa Cambridge, al final de cada cicle educatiu, per constatar 
el nivell adquirit per cada alumne. Exàmens a la mateixa escola. S’ofereix l’alemany 
com a segona llengua estrangera, a partir de 2n d’ESO, i es certifica externament el 
nivell d’aprenentatge. Intercanvis lingüístics a Secundària i possibilitat d’estades d’apre-
nentatge de la llengua anglesa a l’estranger. Possibilitat d’aprofundir en l’aprenentatge 
de les llengües estrangeres (anglès, rus i xinès) en horari extraescolar de tarda a la 
mateixa escola. Tallers i activitats en llengua anglesa en horari extraescolar de migdia i 
tarda. Desplegament tecnològic a tots els nivells com a eina que acompanya un canvi 
metodològic per adaptar-se a les demandes socials actuals i al nou perfil d’estudiant 
que la pròpia societat demanda. Introducció de les tauletes digitals i els ordinadors a  
l’aula i la inclusió de la robòtica en el currículum entre d’altres aspectes significatius. 
Ampli ventall de tallers i activitats culturals i esportives al migdia com a complement al 
Projecte Educatiu de Centre. Col·laboració activa amb els programes de la Regidoria 
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Salou relacionats amb l’educació viària, mediam-
biental, plàstica, expressió oral, natació, programa de salut, etc.
Sortides pedagògiques relacionades amb el medi natural, social i artístic al llarg de tota 
l’escolaritat. Convivències a tots els nivells de Primària per fomentar la cohesió i el treball 
en grup a l’inici o al final de curs. Activitats relacionades amb les festes tradicionals: 
Castanyada, Nadal, Festa Major, Carnaval i Sant Jordi.

 dates de PreinscriPció curs 2017– 2018
INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO: Del 23 de març al 4 d’abril.
LLAR D’INFANTS: Del 2 al 12 de maig.
BATXILLERAT: Del 16 al 24 de maig.
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



escola 
internacional
dEl camp

 nivells educatius
Educació Infantil: d’1 a 6 anys.
Educació Primària: de 6 a 12 anys.
Educació Secundària Obligatòria: de 12 a 16 anys.
Batxillerat nacional:  ■ Ciències i Tecnologia
       ■ Humanitats i Ciències Socials
Batxillerat internacional (IB).

 instal·lacions i serveis
Espais interiors que possibiliten propostes educatives flexibles i innovadores 
adaptades al nostre projecte educatiu Sòcrates Educa. Espais exteriors amb 
clara funció pedagògica i educativa: la plaça del Fòrum, punt de trobada i reunió 
de la comunitat educativa; l’hort i el jardí, espais per treballar els valors de la 
sostenibilitat, l’ecologisme, el servei a la comunitat, la creativitat, el respecte i la 
responsabilitat, i zones multiesportives (bàsquet, futbol, handbol, voleibol, escacs, 
esgrima, dansa, ioga, judo). Excel·lència en l’ús de noves tecnologies. Escola 
seleccionada per Apple com a “light house” a nivell europeu. Aules polivalents 
per a conferències. Sales de reunions i trobada, laboratori de Química i de Física i 
Tecnologia. Aula de música, aula d’art i sala d’estudis per a l’alumnat. Biblioteca i 
biblioteca infantil. Gimnàs. Cafeteria i botiga oberta a les famílies. Dos menjadors 
(petit i gran) i cuina pròpia. Ús d’energies renovables. Àrea de Desenvolupament 
Psicopedagògic (ADEPP) que ofereix un servei d’atenció, suport i assessorament 
a les famílies, alumnat i professorat. Serveis d’orientació acadèmica i professional. 
Servei d’acollida matí i tarda. Professors de suport per a alumnes nouvinguts. 
Atenció a la diversitat. Taller de tècniques d’estudi. Agrupacions flexibles per 
atendre la singularitat del projecte educatiu i les necessitats de l’alumnat. Pla 
d’acció tutorial. Intranet obert a les famílies. Activitats extraescolars per a alumnes 
i famílies al voltant de quatre eixos: escola de llengües, escola d’esport, escola 
de música i escola d’art. Transport escolar. 



escola 
internacional
dEl camp

 vida escolar
Model pedagògic propi que fomenta l’aprenentatge de quatre llengües. Els 
alumnes acaben l’escolaritat sent trilingües amb el domini de l’anglès, el català 
i el castellà. A partir de tercer de primària, iniciem l’aprenentatge del xinès. 
Immersió a l’anglès de P1 a P5. Ús de noves tecnologies des de P1. Treball 
transversal per projectes. Apostem pel desenvolupament global de l’alumne, 
fomentant el sentit crític i la creativitat des de l’inici, donant una especial re-
llevància a l’expressió oral. Mentalitat oberta i internacionalitat: professors i 
alumnes d’arreu del món. Batxillerat local i Batxillerat internacional. Participació 
molt activa de l’alumnat mitjançant assemblees i altres formes de participació 
activa. Implicació de les famílies i altres agents externs a la comunitat educa-
tiva, a través de la creació de clubs. Conferenciants per a l’alumnat i Cicle de 
Conferències EIC per a la comunitat. Sortides pedagògiques. Revista pròpia 
feta pels alumnes i professors del centre. Celebració de racons culturals, 
convivències i Summer Camp (campus d’estiu). Celebració de festes tradi-
cionals catalanes i d’arreu del món. Setmanes especials de les Ciències, les 
Matemàtiques, la Literatura, els Avis i l’Esport.
Ampli programa amb més de 30 activitats extraescolars d’idiomes, esports, 
robòtica, teatre, música, circ, art, escacs...

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Matrícula oberta durant tot el curs escolar.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



insti tut
jaumE i  nivells educatius

> ESO: Educació Secundària Obligatòria
> Batxillerat: Ciències i Tecnologia,  Humanitats i Ciències Socials, i Batxillerat Arts  
    (Via d’arts plàstiques, imatge i disseny i Via d’arts escèniques, música i dansa).
> Formació Professional:

	 ■ Cicles formatius de grau mitjà:
	 	 ■		Gestió Administrativa (2 cursos)
	 	 ■		Atenció a persones en situació de dependència  (2 cursos)
	 ■	Cicles formatius de grau superior:
	 	 ■		Administració i finances (2 cursos)
	 	 ■		Animació sociocultural i turística (2 cursos) nou
 ■	Ensenyaments Esportius:
	 	 ■		Vela (1 curs) 
	 	 ■		Salvament i Socorrisme – Grau Mitjà (1 curs) i Grau Superior (1 curs)

 instal·lacions i serveis

Projecte d’innovació eduCAT 2.0 i Projecte de Qualitat i Millora contínua. Cer-
tificació ISO 9001: 2008. Projecte AICLE (Aprenentatge integrat de Continguts 
i Llengües Estrangeres – Anglès). Centre referent per a l’alumnat que segueix 
programes esportius d’alt rendiment o de tecnificació esportiva en l’àmbit dels 
Serveis Territorials de Tarragona. Pla estratègic per al foment de la Competència 
Emprenedora. Pla d’impuls a la Lectura. Entorns Virtuals d’Aprenentatge (Mood-
le, Intraweb, Blogs d’Aula i Correu corporatiu). Centre Pràcticum del Màster de 
Formació del Professorat de secundària. Programa Acredita’t i Serveis d’asses-
sorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral. Projectes Kitcaixa 
Joves emprenedors.
Gimnàs i pistes poliesportives. Ascensor per a persones amb discapacitats físiques. 
Aula d’acollida. Unitat de Suport a l’Educació Especial (USEE). AMPA i Escola de 
pares i mares. Biblioteca. Laboratoris de ciències i idiomes. PIM (Programa Intensiu 
de Millora) i Tallers (Aules d’Atenció Individualitzada). Tallers d’Expressió Oral. Cant 
coral. Conjunt Instrumental. Aules d’informàtica i connexió WIFI. Pissarres digitals 



insti tut
jaumE i

i equipaments audiovisuals multimèdia. Formació de Centre de Treball (FCT). Pàr-
quing per a bicicletes. Zones enjardinades. Servei de cantina. Pla d’Entorn. Aules 
específiques (música, dibuix, cicles formatius, tecnologia...). Agent de la Salut. 
Punt d’informació juvenil. Participació al Fòrum TRICS. Agenda i carnet escolar. 
Facebook, Twitter, Canal YouTube i Revista digital e-Jaume I Magazine.
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS (En horari de tarda)
Projecte Actua! amb els tallers de teatre (Fem teatre!), cant coral (Cor Crescen-
do),  d’esports (Enforma’t), i de disseny d’APP (APPINVENTOR) i de Robòtica 
(LEGO). Biblioteca en línia (ePèrgam) i oberta les tardes de dilluns i dimecres. 
Aula de Cinema.
Servei de transport escolar gestionat per l’Ajuntament. 

 vida escolar
Web de comunicació amb les famílies i de control d’assistència de l’alumnat. 
Sortides pedagògiques, activitats culturals de potenciació de la creativitat entre 
l’alumnat (cicles de conferències, concursos literaris, fotogràfics i matemàtics, ex-
posicions, concerts, teatre...) Jornades de portes obertes. Orientació professional i 
acadèmica, educació per a la salut i educació viària. Formació en TIC (Tecnologies 
de la informació i la comunicació). Apadrinament d’alumnat nouvingut. Educació 
emocional i Coaching. Seguiment tutorial personalitzat estimulant el respecte, la 
cultura, l’esforç, la solidaritat, l’empatia, la tolerància i la curiositat intel·lectual, en 
pro de la millora en el rendiment personal i acadèmic.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018

ESO: Del 23 de març al 4 d’abril.
BATXILLERAT I CF DE GRAU MITJÀ: Del 16 al 24 de maig.
CF DE GRAU SUPERIOR: Del 25 al 31 de maig.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



insti tut
marta 
mata

 nivells educatius

ESO: Educació Secundària Obligatòria
Batxillerat:  ■		Ciències i Tecnologia
      ■		Humanitats i Ciències Socials
PFI – PTT. Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis. 
Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Salou.

 instal·lacions i serveis

Equipament audiovisual multimèdia a totes les aules (pissarres digitals, projec-
tors, connexió WIFI). Aules addicionals per al treball en grups flexibles. Gimnàs i 
pistes multiesportives. Aules específiques de música, dibuix, tecnologia, 4 aules 
d’informàtica. Laboratoris de ciències naturals, física, química i fotografia. Bibli-
oteca multimèdia. Ascensor per a persones amb discapacitat física. Hort esco-
lar i zona enjardinada. Pàrquing per a bicicletes. Entorn virtual d’aprenentatge 
propi: correu corporatiu, classroom, moodle. Intranet per a la comunicació amb 
les famílies i seguiment de l’alumnat a temps real. Orientació psicopedagògica i 
acadèmica personalitzada amb professorat especialitzat. Atenció específica per 
a l’alumnat amb altes capacitats. Treballem la diversitat amb plans individuals, 
grups flexibles i desdoblaments per millorar el rendiment de cada alumne. Plurilin-
güisme: Ús de l’anglès en matèries no lingüístiques (metodologia AICLE). Alemany 
com a segona llengua estrangera. Pla d’impuls a la lectura, servei de biblioteca 
escolar. Classes de xinès en horari extraescolar. Escola Verda: Matèries optati-
ves i activitats específiques relacionades amb el medi ambient. Agent de salut. 
Servei de transport escolar gestionat per l’Ajuntament.

 vida escolar

Ambient acollidor i proper que afavoreix les relacions personals. Disposem d’un 
PLA d’ACCIÓ TUTORIAL que treballa els valors de l’esforç, ordre i feina ben 
feta, la convivència i el respecte envers un mateix i els altres. Ens coordinem 
amb les escoles del municipi per garantir una bona adaptació de l’alumnat a la 
secundària. Fomentem el treball en equip  i la participació activa de l’alumnat 
a la vida del centre mitjançant assemblees de classe, Consell de delegats i 



insti tut
marta 
mata

organització d’activitats culturals i festives (coral, activitats de teatre, festivals, 
festes de graduació ESO i BAT). “Aprenem fent”, potenciem l’aprenentatge 
actiu, l’observació directa i l’experimentació: revista del centre elaborada per 
l’alumnat de 3r d’ESO, programa de sortides pedagògiques, projecte cièn-
cia activa de pràctiques de laboratori per a tots els nivells. Participació en 
intercanvis lingüístics (Alemanya), viatge de 4t d’ESO a Londres. Estimulem 
la motivació amb la participació en concursos de disciplines diverses (gua-
nyadors 2016 del Gust per la lectura i Jocs Florals catalans). Fòrum TRICS de 
treballs d’investigació i recerca. Organitzem tallers i activitats en col·laboració 
amb entitats de l’entorn: educació viària, salut, seguretat, esports (programa 
“Acosta’t al mar”). Projecte d’aprenentatge i servei comunitari. Donem suport 
i acompanyament a l’alumnat en la presentació de beques, exàmens oficials i 
programes d’excel·lència (Talent Jove, Anem x+matemàtiques...). 
Per a més informació de la nostra vida escolar segueix-nos a les xarxes socials: 
facebook, twitter i instagram. YOUR FUTURE IS OUR COMMITMENT / EL TEU 
FUTUR ÉS EL NOSTRE COMPROMÍS.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018

ESO: Del 23 de març al 4 d’abril.
BATXILLERAT I CF DE GRAU MITJÀ: Del 16 al 24 de maig.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



llar d'infants 
municipal
BalEna 
Blava

 nivells educatius
Infants de 0 a 3 anys.

 instal·lacions i serveis
Servei d’educació i atenció a l’infant amb horari escolar de 8.45 h a 13.15 h i de 
14.45 h a 17.15 h.
Servei d’acollida de 7.45 h a 8.45 h (i de 17.15 h a 18 h, segons demanda). Servei 
de menjador de 12 h a 14.45 h. Quotes diferenciades mig dia i dia sencer. Oberta 
durant tot l’any, amb l’horari habitual. Sala de psicomotricitat . Sala d’usos múltiples. 
Sala de descans. Gran zona d’esbarjo (patis diferenciats per edats). Tutora per aula 
i educadora de reforç per curs. Pedagoga especialista en psicomotricitat (detecció 
i seguiment a l’aula, recursos d’intervenció, orientació a pares). En el nivell 2-3 
anys, iniciació a la llengua anglesa a través de jocs i cançons. Informació diària a 
les famílies mitjançant agenda virtual (aplicació per al telèfon mòbil). Hort escolar. 
Suport del CDIAP ONA (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) i de 
l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). Sortides educatives i celebració 
de festes tradicionals amb les famílies. AMPA. Consell Escolar de Centre.

 vida escolar
Descobrim i aprenem a partir del joc.
Respectem la individualitat i el ritme d’aprenentatge de cada infant.
Afavorim el desenvolupament de l’autonomia de l’infant i l’adquisició d’hàbits.
Fomentem la participació de les famílies en la vida escolar.
Incloem la cultura catalana dins la vida quotidiana de l’escola.
Organitzem sortides per conèixer l’entorn immediat.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Del 2 al 12 de maig de 2017.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



llar d'infants 
municipal
cavallEt 
dE mar

 nivells educatius
Infants de 0 a 3 anys.

 instal·lacions i serveis
Servei d’educació i atenció a l’infant amb horari escolar de 8.45 h a 13.15 h i de 
14.45 h a 17.15 h.
Servei d’acollida de 7.45 h a 8.45 h (i de 17.15 h a 18 h, segons demanda). Servei 
de menjador de 12 h a 14.45 h. Quotes diferenciades mig dia i dia sencer. Oberta 
durant tot l’any, amb l’horari habitual. Sala de psicomotricitat . Sala d’usos múltiples. 
Sala de descans. Gran zona d’esbarjo (patis diferenciats per edats). Tutora per aula 
i educadora de reforç per curs. Pedagoga especialista en psicomotricitat (detecció 
i seguiment a l’aula, recursos d’intervenció, orientació a pares). En el nivell 2-3 
anys, iniciació a la llengua anglesa a través de jocs i cançons. Informació diària a 
les famílies mitjançant agenda virtual (aplicació per al telèfon mòbil). Hort escolar. 
Suport del CDIAP ONA (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) i de 
l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic). Sortides educatives i celebració 
de festes tradicionals amb les famílies. AMPA. Consell Escolar de Centre.

 vida escolar
Descobrim i aprenem a partir del joc.
Respectem la individualitat i el ritme d’aprenentatge de cada infant.
Afavorim el desenvolupament de l’autonomia de l’infant i l’adquisició d’hàbits.
Fomentem la participació de les famílies en la vida escolar.
Incloem la cultura catalana dins la vida quotidiana de l’escola.
Organitzem sortides per conèixer l’entorn immediat.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Del 2 al 12 de maig de 2017.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



 nivells educatius
Infants de 2 a 3 anys

 instal·lacions i serveis
L’horari escolar és de 8.45 h a 13 h i de 15 h a 17 h. 
Orientació i suport de l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), acompa-
nyament a l’aula i orientació als pares.
Sala d’usos múltiples, espai de psicomotricitat i àmplia zona d’esbarjo.

 vida escolar
La tasca educativa que portem a terme potencia el desenvolupament del nen 
en els àmbits: emocional, físic, comunicatiu, de sociabilització, de coneixement. 
En l’activitat i en el fer de cada dia, transmetem als nens uns hàbits que els per-
metran d’aconseguir autonomia, seguretat i els facilitaran l’adquisició de nous 
aprenentatges en el seu progrés personal (ordre, neteja). Ajudem que els nens 
trobin els valors de col·laboració, respecte pels altres, d’amistat, atenent els nens 
d’una manera individual i personalitzada. Potenciem la iniciativa dels nens per tal 
que ells vagin adquirint la seva pròpia autonomia. Ajudem en el coneixement de 
les festes i tradicions  pròpies de Catalunya.

 dates de matriculació curs 2017 – 2018
Del 6 al 9 de juny de 2017.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE

llar d'infants
judovic



 nivells educatius
Infants de 4 mesos a 3 anys.

 instal·lacions i serveis
Horari escolar de 8.45 h a 13.15 h i de 15 h a 17.30 h.
Servei d’acollida matinal de 7.45 h a 8.45 h. Quotes migdia i dia sencer.
Servei de menjador. Zona de descans. Aula d’ usos múltiples. 
Gran zona d’esbarjo. Assessorament i suport de l’EAP (Equip d’Assessorament 
psicopedagògic).

 vida escolar
La tasca educativa de l’escola es basa en el respecte, el diàleg, la reflexió, la 
col·laboració i la solidaritat. Afavorim l’autonomia de l’infant en tots els aspectes. 
El joc és la base de tots els aprenentatges. Potenciem la iniciativa dels nens i les 
nenes. Fomentem en l’infant una actitud curiosa i investigadora. Fem atenció a 
la individualitat pròpia de cada infant. Coeducació família-escola. Gaudim de les 
festes tradicionals i locals. Sortides a l’entorn. Tenim cura de l’hort escolar. Treball 
per projectes. Iniciació a la llengua anglesa.

 dates de matriculació curs 2017 – 2018
Del 6 al 9 de juny de 2017.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE

llar d'infants
nou Esplai



emms
Escola 
municipal
dE música

 nivells educatius
Coneixements inicials: Sensibilització I (4 anys), Sensibilització II (5 anys), Iniciació/
Roda d'instruments (6 anys), Aprenentatge bàsic (7 anys).
Nivell elemental: 1r, 2n, 3r, 4t i accés a Nivell Mitjà.
Nivell mitjà: 1r, 2n, 3r i 4rt.
Règim Lliure.

 esPecialitats
Instruments: Piano, flauta travessera, saxo, clarinet, trompeta, percussió, violoncel, 
violí, guitarra. Aula de música moderna: Combo, Piano Jazz, Guitarra elèctrica. 
Agrupacions: Orquestra infantil i juvenil de corda, Grup de percussió, orquestres 
infantil i juvenil de guitarra, cor d’A.B., cor infantil, mitjà i cor Duorum, cor de pares, 
petita Banda i Banda de l’EMMS.

 activitats
Participació en activitats dins i fora del municipi. Audicions d’alumnes i concerts 
extraordinaris.
Intercanvis amb altres centres de dins i fora de Catalunya. Activitats departa-
mentals. 

 esPais disPonibles
Auditori, 17 aules de música, 2 aules per a l’estudi del piano i aula d’estudi de 
percussió.

 dates de PreinscriPció i matriculació curs 2017 – 2018
Preinscripció: del 8 al 19 de maig de 2017.
Matriculació: del 12 al 26 de juny (alumnes oficials) i del 5 al 9 de juliol (nous 
alumnes).

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE



uec
unitat
d’Escolarització
compartida

 nivells educatius
ESO – Educació Secundària Obligatòria.
Formació Professional Inicial (inclòs a l’Educació Secundària Obligatòria).

 instal·lacions i serveis
Aules: 3 aules de matèries instrumentals, aula polivalent, aula taller, aula d’infor-
màtica i sala de projeccions.
Programa d’Orientació Acadèmica i Professional (individual i grupal).
Programa de Formació Professional Inicial.
Servei de Tutoria Individual i grupal.
Projecte Família: atenció a les famílies dels alumnes.
Projecte “Absentisme”: seguiment i intervenció dels alumnes absentistes.

 vida escolar
Ensenyaments obligatoris de primer i segon cicle d’ESO, sortides pedagògiques 
i culturals, Formació Professional Inicial, Informàtica i Noves tecnologies. Tast 
d’oficis. Taller de fusteria, marqueteria i pintura. Taller de cuina i pastisseria. Ori-
entació laboral, acadèmica i personal.
Projecte “Salou t’inclou” (Pla Educatiu d’Entorn): curs d’auxiliar de cuina, curs 
de pastisseria.
Aprenentatge - Servei: treball comunitari amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Salou i centres educatius del municipi.

 dates de PreinscriPció curs 2017 – 2018
Presentació de sol·licituds i matrícula als Instituts de Salou (Jaume I i Marta Mata) 
i a l’Escola Elisabeth en les dates fixades.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ALS INSTITUTS 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE SALOU (Jaume I, Marta Mata i a l’Escola 
Elisabeth)



 obJectius
La finalitat dels ensenyaments d’idiomes és la capacitació de l’alumnat en l’ús 
efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

 nivells educatius
Durant el curs l’Escola Oficial d’Idiomes de Salou oferirà l’obtenció dels certifi-
cats de nivells Bàsic, Intermedi i Avançat d’anglès, Bàsic i Intermedi de francès 
i Bàsic de rus.
També es proposaran cursos especials i monogràfics al llarg de l’any.  Aquests 
són cursos de més curta durada enfocats a àrees i necessitats específiques 
de cada idioma.

 activitats
Durant el curs escolar, els departaments organitzen diferents activitats culturals 
com ara teatre, xerrades sobre temes d’actualitat, exposicions, conferències, etc.

 serveis
Biblioteca i club de conversa.

 dates de PreinscriPció curs 2017 - 2018
Per obtenir informació sobre el calendari de matrícula cal consultar la web de 
l’escola a partir de la primera setmana de juliol: www.eoisalou.org.
Els cursos anuals tenen un torn de preinscripció i matrícula al setembre i els 
cursos quadrimestrals que es puguin oferir, en funció de la demanda, tenen dos 
torns de preinscripció i matrícula: un al setembre i un altre al gener.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE

eoi
Escola 
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el centre
El Centre de Formació de persones Adultes Àgora de Salou és un centre de 
titularitat municipal, d’educació permanent de persones adultes. El centre té 
com a objectiu facilitar l’accés a la formació a totes les persones i també l’apre-
nentatge al llarg de la vida.

oferta formativa

> ENSENYAMENTS INICIALS I BÀSICS

Cicle de Formació Instrumental
Els cursos de formació instrumental estan adreçats a persones adultes que 
volen aprendre a llegir i escriure o que volen millorar la seva lectoescriptura. 
Així mateix, aquests cursos ofereixen coneixements bàsics de matemàtiques 
i de l’entorn.  Existeixen tres nivells de formació instrumental i, quan s’acaben 
tots tres cursos es pot aconseguir el Certificat de Formació Instrumental.

Graduat en educació secundària (GES)
Aquesta oferta formativa consisteix en un programa pensat perquè les per-
sones majors de 18 anys i que tinguin el nivell inicial necessari per seguir 
els mòduls corresponents, puguin obtenir el títol de Graduat en educació 
secundària (GES).

> LLENGuA CASTELLANA

Nivell inicial
S’acull les persones adultes alfabetitzades en la seva llengua materna que 
no tenen cap competència lingüística comunicativa en llengua castellana.

Nivell bàsic
S’adreça a persones adultes alfabetitzades en la seva llengua materna que 
tenen un nivell inicial i necessiten ampliar les habilitats de comprensió i ex-
pressió oral i escrita de la llengua castellana.

centre de 
formació 
de persones 
adultes
agora



> PREPARACIÓ DE PROVES D’ACCÉS

Prova d’Accés a Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)
L’objectiu és que les persones que superin la prova puguin accedir a cursar 
un cicle formatiu de Grau Superior. Cal tenir en compte que:
			■ no equival a cap titulació acadèmica, tan sols faculta a qui no té la titulació 

exigida poder-se matricular en un cicle formatiu de Grau Superior. 
			■ no garanteix plaça escolar. 
			■ les proves superades tenen validesa permanent i a tot l’Estat.
			■ es poden inscriure a la prova: Totes aquelles persones que tinguin la 

intenció de cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior i que no hagin 
realitzat o superat el Batxillerat i/o estudis equivalents.

Els requisits per tal de matricular-se a aquest curs són els següents: 
a) Tenir els 19 anys o fer-los durant l’any 2017 i no tenir el títol de batxillerat 
o equivalent.
b) Tenir els 18 anys o fer-los durant l’any 2017 si s’ha obtingut el títol de tècnic/a 
del Cicle Formatiu de Grau Mitjà del mateix grup d’itineraris del Grau Superior 
a què es vol accedir.

FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA AL MATEIX CENTRE

centre de 
formació 
de persones 
adultes
agora



 el centre
El Servei Local de Català de Salou, que pertany al Centre de Normalització 
Lingüística de Tarragona forma part del Consorci per a la Normalització Lin-
güística, és creat a partir de la voluntat comuna de la Generalitat i de nombrosos 
ajuntaments, consells comarcals i diputacions amb l'objectiu de facilitar el conei-
xement, l'ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits. 
Amb aquesta finalitat, el servei local de català disposa dels mitjans tècnics per 
atendre les necessitats de formació, d'assessorament o de gestió lingüística.

 oferta formativa

> CuRSOS PRESENCIALS 

Es basen en l'assistència de l'alumne a classe i amb caràcter general, són 
de 45 hores i tenen una durada trimestral.
Els que ofereix el servei local de català són de nivell llindar bàsic i elemental, 
adreçats a no catalanoparlants que volen aprendre i millorar la comprensió 
i l'expressió oral de la llengua catalana. S'hi treballen, principalment, les ca-
pacitats d'entendre el català i de parlar-lo.
També s’ofereixen els nivells intermedi i suficiència adreçats a catalanoparlants 
que volen millorar l’expressió oral i escrita de la llengua catalana.
Hi ha tres períodes de cursos: d'octubre a desembre, de gener a abril i d'abril 
a juny; en horari de matí o de tarda.

> CuRSOS A DISTÀNCIA 

Els cursos de català a distància són la modalitat d'ensenyament del català 
que combina l'autoformació de l'aprenent, l'assessorament personalitzat (mit-
jançant un sistema tutorial), i el material d'aprenentatge.
S’imparteixen nou nivells: tres de nivell elemental, per a no catalanoparlants; 
tres de nivell intermedi i tres de nivell suficiència, tots dos adreçats a cata-
lanoparlants.
Tenen tres períodes de matriculació: al setembre, desembre i al març.

servei local
dE català



■ Subvencions als centres per a activitats formatives i de lleure

■ Subvenció a les Aules d’Educació Especial

■ Subvenció a les AMPA

■ Servei de Transport Escolar

■ Educació medioambiental: programa “A raig d’aixeta”. Escola de Natura Cel Rogent

■ Educació Viària

■ Professor d’Arts Plàstiques als centres de Primària

■ Professors de l’Aula de Teatre “expressió oral i corporal” als centres de Primària  i Secundària

■ Manteniment i millora dels equipaments escolars

■ Mostra d’Arts Plàstiques

■ Expressió oral en llengua anglesa a les escoles de primària

■ Projecte sociolingüístic

línies d’actuació municipal



■ Audicions musicals escolars (TAS)

■ Programa de Teatre Escolar (TAS)

■ Centre de Formació permanent ATENEA aules de la Unitat d’Escolarització 
    Compartida (UEC) dels instituts, Centre de Formació d’Adults “Àgora” 
    i Servei Local de Català.

■ Curs de Sardanes per a escolars. 

■ Taller d’experiències “Acosta’t al mar”. Col·labora: Club Nàutic

■ Plans Educatius d’Entorn a tots els centres educatius

■ Beques per a llars d’infants municipals, beques per a material i llibres, beques per al transport escolar 
    i beques per a estudis universitaris i cicles formatius de grau superior

■ Projectes sobre interculturalitat i educació

■ PFI - PTT. Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis



OME · OFICINA MuNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
Passeig 30 d’Octubre, 4 (planta baixa)
43840 SALOU
Telèfon: 977309204
ome@salou.cat

ESCOLA EuROPA
Plaça de la Segregació de Salou, 2
43840 SALOU
Telèfon: 977384996
e3006393@xtec.cat

ESCOLA SANTA MARIA DEL MAR
Carrer de Juan Manuel Muñoz Rodríguez, 5
43840 SALOU
Telèfon: 977382302
e3004931@xtec.cat
www.santamariadelmar.cat

ESCOLA SALOu
Carrer de Rosa Sensat, 2
43840 SALOU
Telèfon: 977383646
e3009451@xtec.cat

ESCOLA VORA MAR
Carrer Maria Castillo, 11
43840 SALOU
Telèfon: 977352900
e3010153@xtec.cat

ESCOLA ELISABETH
(CENTRE HOMOLOGAT I CONCERTAT AMB 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA)
Carrer de Martí i Pol, 1
43840 SALOU
Telèfon: 977383851
secrea@escolaelisabeth.com

ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP
Carrer de Salvador Espriu, s/n
43840 – SALOU
Telèfon: 977325620
info@escolainternacional.org
www.escolainternacional.org

INSTITuT JAuME I
Carrer de l’Advocat Gallego, 6
43840 SALOU
Telèfon: 977384771
iesjaume1@xtec.cat
www.iesjaume1.cat

INSTITuT MARTA MATA
Carrer de Domènech Sugrañes 
i Gras, s/n
43840 SALOU
Telèfon: 977353242
e3010347@xtec.cat
www.institutmartamata.cat 

OME I 
CENTRES 

ESCOLARS 
DEL 

MUNICIPI



LLAR D’INFANTS MuNICIPAL LA BALENA BLAVA
Carrer de l’Arquitecte Ubach, 18
43840 SALOU
Telèfon: 977383409
e3010921@xtec.cat

LLAR D’INFANTS MuNICIPAL CAVALLET DE MAR
Carrer de Domènech Sugrañes i Gras, s/n
43840 SALOU
Telèfon: 977388154
e3012022@xtec.cat

LLAR D’INFANTS JuDOVIC
Via Roma, 25- baixos
43840 SALOU
Telèfon: 977350478
e3004955@xtec.cat

LLAR D’INFANTS NOu ESPLAI
Carrer de Berlin, s/n
43840 SALOU
Telèfon: 977383274
e3007026@xtec.cat

SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Av. de Pau Casals, 14 1r. pis
43840 SALOU
Telèfon: 977352147
salou@cpnl.cat

ESCOLA MuNICIPAL DE MÚSICA
Carrer de l’Advocat Gallego, 2
43840 SALOU
Telèfon: 977309216
emu@salou.cat

uEC · uNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA
Av. Pau Casals, 14
43840 SALOU
Telèfon: 977388851
uec@salou.cat

CENTRE DE FORMACIÓ DE PERSONES ADuLTES “ÀGORA”
Av. Pau Casals, 14
43840 SALOU
Telèfon: 977388851
e3011765@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/e3011765

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES
Passeig 30 d’Octubre, 4 (planta baixa)
43840 SALOU
Telèfon: 977353008
e3011200@xtec.cat

CENTRE DE FORMACIÓ PERMANENT “ATENEA”
Av. Pau Casals, 14
43840 SALOU
Telèfon: 977 352985
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escola salou
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escola oficial d’idiomes

emms. escola municipal de música

ajuntament de salou

escola europa
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llar d’infants nou esplai 

escola internacional

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



LÍNIES DE PRIMÀRIA:

LÍNIA 1  (PRIMÀRIA) MATÍ TARDA
1. XALETS DE SALOU 8.07 h 13.00 h 14.07 h 17.00 h

2. MIRADOR DE SALOU
(C.Callípolis – C. Jordi Cartanyà) 8.10 h 13.02 h 14.10 h 17.02 h

3. ROTONDA BARCA 8.12 h 13.03 h 14.12 h 17.03 h

4. HOTEL ESTIVAL PARK 8.13 h 13.04 h 14.13h 17.04 h

5. CTRA. DE LA COSTA, 78 – C. TRAMUNTANA 8.15 h 13.06 h 14.15 h 17.06 h

6. CTRA. DE LA COSTA, 50 (davant Ed. Bellamar) 8.18 h 13.07 h 14.18 h 17.07 h

7. CTRA. DE LA COSTA, 61 (Estival Village) 8.20 h 13.09 h 14.20 h 17.09 h

8. MEDITERRANIAN VILLAGE 8.22 h 13.11 h 14.22 h 17.11 h

9. C. REPLANELLS 8.24 h 13.12 h 14.24 h 17.12 h

10. C. POMPEU FABRA (Cantonada C. Carles Buïgas) 8.30 h 13.17 h 14.30 h 17.17 h

11. C. VENDRELL (Ed. Playa Park) 8.33 h 13.20 h 14.33 h 17.20 h

12. PLAÇA EUROPA 8.35 h 12.55 h 14.35 h 16.55 h

ESCOLA VORA MAR – ESCOLA SALOU – ESCOLA STA. MA. DEL MAR – ESCOLA EUROPA

LÍNIA 2  (PRIMÀRIA) MATÍ TARDA
1. C. BRUSSEL·LES (Ed. Capote) 8.05 h 12.55 h 14.08 h 16.55 h

2. C. BRUSSEL·LES (Ed. Playamero) 8.10 h 12.58 h 14.11 h 16.58 h

3. C. CARLES BUÏGAS (Pub Red Lion) 8.13 h 13.00 h 14.15 h 17.00 h

4. C. POMPEU FABRA (Càmping La Union) 8.17 h 13.05 h 14.18 h 17.05 h

5. C. POMPEU FABRA (Urb. Covamar) 8.20 h 13.08 h 14.20 h 17.08 h

6. PLAÇA EUROPA (Hotel Salou Princess) 8.24 h 13.10 h 14.24 h 17.12 h

7. C. MAJOR (Hotel Da Vinci) 8.30 h 13.13 h 14.30 h 17.15 h

8. PS. MIRAMAR, 40 (Pizzeria Il Patriarca) 8.35 h 13.18 h 14.35 h 17.18 h

9. PLAÇA VENUS 8.40 h 13.20 h 14.38 h 17.22  h

ESCOLA VORA MAR – ESCOLA SALOU – ESCOLA STA. MA. DEL MAR – ESCOLA EUROPA

L’Ajuntament de Salou gestio-
na el servei del transport escolar 
no obligatori de l’ensenyament 
primari i secundari obligatori que 
afecta les escoles Salou, Santa 
Maria del Mar, Europa, Vora Mar i 
els instituts Jaume I i Marta Mata.
El servei d’autobús entrarà en 
funcionament el primer dia 
d’inici del curs escolar al mes 
de setembre i en servei de matí, 
migdia i tarda. Seran 3 línies 
d’autobús per a primària i 1 per 
a secundària les encarregades 
de realitzar el servei de transport 
escolar. Els autobusos només 
realitzaran les parades en el re-
corregut fixat.

L’Ajuntament de Salou no es 
responsabilitza dels canvis que 
es puguin produir durant el curs 
escolar 2017/2018

TRANSPORT 
ESCOLAR



LÍNIA 3  (PRIMÀRIA) MATÍ TARDA
1. C. BRUSSEL·LES (Ed. Capote) 8.20 h 12.55 h 14.20 h 16.55 h

2. C. BRUSSEL·LES (Ed. Playamero) 8.23 h 12.58 h 14.24 h 16.58 h

3. C. CARLES BUÏGAS (Pub Red Lion) 8.26 h 13.00 h 14.27 h 17.00 h

4. C. POMPEU FABRA (Càmping La Unión) 8.30 h 13.05 h 14.30 h 17.05 h

5. C. POMPEU FABRA (Urb. Covamar) 8.33 h 13.08 h 14.32 h 17.08 h

6. PLAÇA EUROPA 8.37 h 12.50 h 14.35 h 16.50 h

7. AUTOVIA SALOU – REUS (Emprius) 8.40 h 12.47 h 14.38 h 16.47 h

ESCOLA STA. MA. DEL MAR – ESCOLA EUROPA – ESCOLA VORA MAR – ESCOLA SALOU

LÍNIA DE SECuNDÀRIA:

LÍNIA 4  (secuNDÀRIA) MATÍ TARDA
1. XALETS DE SALOU 7.30 h 15.20 h

2. MIRADOR DE SALOU (C. Cal·lípolis – C. Jordi Cartanyà) 7.32 h 15.23 h

3. HOTEL ESTIVAL PARK 7.35 h 15.27 h

4. CTRA. DE LA COSTA, 78 – C. TRAMUNTANA 7.37 h 15.31 h

5. CTRA. DE LA COSTA, 61 (Estival Village) 7.43 h 15.36 h

6. C. DE LA GINESTA (Hotel Mediterranean Village) 7.48 h 15.38 h

7. C. REPLANELLS 7.50 h 15.40 h

8. C. CARLES BUÏGAS, 29 7.55 h 15.45 h

9. C. BRUSSEL.LES (Ed. Albatros) 7.58 h 15.48 h

10. C. POMPEU FABRA (Càmping La Unión) 8.00 h 16.00 h

11. AV. ANDORRA (Hotel Salou Princess) 8.05 h 16.05 h

12. C. MAJOR (Hotel Da Vinci) 8.07 h 16.07 h

13. PLAÇA VENUS 8.14 h 16.14 h

INSTITUT MARTA MATA – INSTITUT JAUME I 8.30 h 15.00 h

TRANSPORT 
ESCOLAR




