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ESCOLA

ASSÍS
Des de l’Escola Assís oferim una opció
educativa que es distingeix perquè és familiar, acollidora, compromesa, integradora, sensible i arrelada.
L’edifici modernista que ens acull, construït l’any 1905, conté les aules d’Infantil i
Primària, les dependències del professorat, el laboratori, l’aula de música, la d’informàtica i la biblioteca. Al fons del pati hi
tenim l’edifici de Secundària, a la planta
baixa del qual hi ha el menjador i els vestidors. Els alumnes d’ESO també gaudeixen
de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal durant les classes d’educació
física.
Molt més que un currículum
Al llarg dels diferents nivells educatius, els
nostres alumnes realitzen activitats complementàries plenament integrades en el
currículum del curs. Alguns exemples són
els tallers de cant i dansa a Educació Infantil, el Projecte d’Activació de la Intel·ligència a l’Educació Primària i l’emprenedoria
i orientació laboral als darrers cursos de
Secundària. També acollim auxiliars de
conversa nadius per donar suport a l’expressió oral en anglès a tots els cursos.

Solidaritat i cooperació
L’Escola Assís és un centre concertat
on volem que tothom se senti a gust.
Gestionem un projecte de mediació escolar perquè els alumnes previnguin i
resolguin possibles conflictes de manera autònoma i positiva. També tenim un
fons solidari per tal que tots els alumnes puguin participar de les activitats i
sortides que realitzem durant l’any.
L’acollida matinal l’oferim diàriament
de 8 h a 9 h, amb monitoratge i opció
d’ampliar l’hora d’arribada a les 7.30 h.
El règim de mitja pensió té lloc també
cada dia de 13 h a 15 h, amb servei de
vigilància de jocs, migdiada-relax per
als alumnes d’Educació Infantil i estudi
per als de 5è de Primària en endavant.
L’atenció psicopedagògica i de suport
a l’ensenyament-aprenentatge és una
constant al llarg de tots els cursos i tot
l’horari escolar.

Gràcies a la col·laboració de l’AMPA, gaudim d’una àmplia gamma d’activitats extraescolars: anglès, llengua i cultura àrab,
robòtica, zumba, iniciació esportiva, patinatge i voleibol.
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ESCOLA

EL DOFÍ
L’escola pública El Dofí ens definim com
una escola plural, arrelada al medi, transformadora i intercultural.
El nostre propòsit és que els nostres alumnes desenvolupin competències que els
permetin donar resposta als reptes individuals i col·lectius que es trobaran al llarg
de la seva vida.
Afrontem el procés d’ensenyament-aprenentatge amb dues premisses clares. Per
una banda, ha de ser una trajectòria integradora: s’ha d’aprendre a conèixer, a fer,
a conviure i a ser. De l’altra, hem de donar a
l’alumne una atenció individualitzada, respectuosa amb el seu ritme de creixement
personal. Els infants són éssers curiosos i
intel·ligents que han de ser protagonistes
del seu aprenentatge.
LLIBERTAT, ART I PACIFISME
L’Escola El Dofí va néixer gràcies a la iniciativa de pares i mestres que volien una
educació activa, catalana, pública i democràtica. Som una escola laica, al servei de
la comunitat i treballem perquè els nostres
estudiants es converteixin en ciutadans
lliures, solidaris i, sobretot, feliços.

Des del 1992 formem part del Pla d’escoles associades a la UNESCO. El propòsit és potenciar la projecció humana
dels alumnes, comprometent-nos amb
l’educació per la cooperació i la pau,
com a escola pacifista que ens considerem.
I A MÉS...
Els alumnes de 1r i 2n de Primària fan
piscina gràcies a la subvenció municipal, mentre que els de cicle mitjà i superior fan l’educació física al Pavelló
Poliesportiu Municipal.
Disposem de servei d’acollida des de
les 7.45 h i també a la tarda, en aquest
cas segons demanda. Al migdia el
menjador escolar compta amb monitoratge per facilitar que aquest temps sigui lúdic o d’estudi segons la necessitat
de cada infant.
L’AFA gestiona les extraescolars del
centre. Es realitzen de 16.30 h a 17.30 h
i són de caire esportiu, lúdic i didàctic.

Un dels trets característics del centre és
l’aposta per l’art i l’educació visual i plàstica. Són presents més enllà de l’aula, en
totes les activitats i celebracions del centre. La capacitat creativa dels infants és
enorme i la nostra tasca és activar-la.
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ESCOLA

LA LIÓ
L’antiga fàbrica de La Lió és avui en dia una
escola inclusiva, plural, laica, arrelada a
l’entorn i on el treball de CONVIVÈNCIA I
VALORS és essencial.
EL NOSTRE PROJECTE EDUCATIU
Som una escola pública i innovadora: utilitzem la tecnologia com a eina d’estudi amb
tauletes, portàtils per als alumnes i pissarra
digital interactiva a cada aula. L’anglès comença a P-4 amb el “Good morning” i des
de P-5 fem desdoblaments per potenciar
l’expressió oral i escrita en llengua estrangera. També ens caracteritzem per atendre
la diversitat, tant pel que fa a diferències
personals com d’aprenentatge. El respecte
i l’atenció a la DIVERSITAT dels alumnes
sempre és la nostra prioritat. Volem ser
una escola per a tothom.
El viatge acadèmic arrenca a Educació Infantil amb una metodologia vivencial basada
en AMBIENTS, on el material manipulatiu i
els jocs tenen una importància cabdal. El
sistema s’estén al Cicle Inicial de l’Educació
Primària.

NOUS ESPAIS EDUCATIUS
El pati és també un espai educatiu, on
desenvolupem projectes educatius com
l’hort escolar i on celebrem les festes
tradicionals de manera conjunta amb
la comunitat educativa de l’escola, vinculant la música, l’art i l’educació física.
Un altre pilar educatiu del nostre centre
és el plaer per la lectura. Estem molt
orgullosos d’haver inaugurat la nova BibLió, gràcies a l’ajuda de l’AFA.
L’AFA és també responsable de l’oferta
d’activitats extraescolars del centre:
esportives, de caire lúdic i estudi assistit a les tardes, de 16.30 h a 17.30 h; així
com anglès als migdies.
El servei d’acollida matinal arrenca
a les 7.30 h, una hora i mitja abans de
l’inici de les classes. Als migdies tenim
servei de menjador amb tota la qualitat
que ens garanteix tenir cuina pròpia i
ecològica.

Però a Primària s’hi afegeix una visió global gràcies als PROJECTES. Aquest mètode garanteix un aprenentatge que inclou de
manera transversal totes les àrees i gràcies al treball per projectes incentivem la
cooperació entre alumnes. També hi ha un
TREBALL SISTEMÀTIC DE LES TRES LLENGÜES (català, castellà i anglès), així com de
matemàtiques i les especialitats d’educació
física, música i la competència digital
GUIA DE L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR
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ESCOLA

MAR NOVA
L’Escola Mar Nova és un centre públic renovador i en creixement que vol aconseguir
l’educació integral de les nenes i els nens.
Per tal de potenciar el treball cooperatiu i la
reflexió individual dels nostres alumnes, ens
basem en un sistema de treball per franges
on es duen a terme propostes d’habilitat, de
treball i d’investigació.

UNA FAMÍLIA A PROP DE LES FAMÍLIES
La tecnologia és més que una eina del
professorat: ens serveix com a vehicle
de comunicació directa escola-família.
Les famílies estan informades del que
fan els seus fills i filles gràcies als blocs
d’Educació Infantil i als sites d’Educació
Primària.

Partim de l’observació, l’experimentació, la
manipulació i la descoberta de l’entorn proper. Un exemple d’això és l’hort-jardí, que
ens serveix també per fomentar l’educació
ambiental. Apostem pel reciclatge i la sostenibilitat i participem al projecte “Fruita a les
escoles”.

Però no hi ha res com les experiències en
primera persona: cada divendres Obrim
Portes a les famílies per fer junts treball
col·laboratiu. Participar és la millor manera de comprovar.

SOM EL MÓN I EL MÓN ÉS L’ESCOLA
Com a escola vivencial ens involucrem amb
la nostra realitat immediata. Sovint sortim
més enllà del nostre recinte: a la platja, a la
muntanya, a la Biblioteca Municipal, al Museu
de l’Estampació... Volem fer-nos nostre allò
que ens envolta i compartir-ho amb el món.

El fet de ser una escola d’una sola línia
ens permet educar en un ambient familiar i acollidor. Això ens facilita l’intercanvi
d’idees i la col·laboració entre els qui formem la Mar Nova.
Els alumnes del centre disposen de servei de menjador i diverses activitats extraescolars.

L’atenció educativa es planteja en el marc
d’un sistema inclusiu i coeducador on tothom té cabuda. Creiem que cal respectar
les característiques de cada alumne perquè
pugui desenvolupar les seves potencialitats
personals, enriquint-nos així com a comunitat diversa. D’aquí que posem molta cura en
les necessitats concretes de cada alumne.
L’ensenyament de l’anglès comença a P3
com a competència bàsica en una societat
plurilingüe. Alhora, al llarg de tots els nivells
potenciem l’adquisició de valors i hàbits per
afavorir l’autonomia personal i la integració
en la societat.
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ESCOLA

MONTSERRAT
El curs 2017-18 l’Escola Montserrat ens
vam constituir en comunitat d’aprenentatge. Les comunitats d’aprenentatge són un
projecte basat en l’aprenentatge dialògic.
Porten a terme actuacions educatives d’èxit
que promouen la millora dels aprenentatges: grups interactius, tertúlies dialògiques,
formació d’adults, biblioteca tutoritzada...
Però també iniciatives per a la participació
de la comunitat que impulsen la convivència en el centre i amb el seu entorn, com
comissions mixtes, formació de voluntariat
i alumnes delegats.
LES METODOLOGIES AMB MÉS ÈXIT
Per donar resposta a les necessitats d’aprenentatge de l’alumnat des d’una visió competencial i que l’aprenentatge realitzat sigui
funcional i aplicable, treballem amb metodologies molt diverses. Alguns exemples
són el treball per racons, l’ús de les TAC, els
desdoblaments heterogenis i les matemàtiques competencials i manipulatives.

30 minuts de lectura diària en català,
castellà i anglès, i a Educació Infantil se
segueix un projecte d’estimulació de la
parla.
La nostra escola forma part del Grup Experimental Plurilingüe, un pla on s’utilitza la llengua estrangera en matèries
no lingüístiques: Science a Cicle Mitjà i
Cicle Superior, racons a Cicle Inicial.
EDUCANT A TOTES HORES
La missió educativa de l’Escola Pública
Montserrat va més enllà de l’horari escolar amb el servei d’acollida i el servei
de menjador amb cuina pròpia. Als migdies també oferim classes d’anglès amb
professors nadius, basades sobretot en
el joc i l’oralitat.
Pel que fa a les activitats extraescolars,
l’horari és sempre de 16.30 h a 18 h, amb
un ampli ventall d’opcions per a totes les
edats i per a tots els gustos.

El material que utilitzem també és variat,
des de llibres i dossiers a plataformes informàtiques. Entre els projectes que treballem
a l’escola destaquem “Arrela’t”, relacionat
amb Premià de Mar, i “Mardecordes”, vinculat a l’Escola de Música de Premià de Mar.
Els més petits aprenen a llegir i escriure
gràcies a la pictoescriptura, un mètode innovador que estimula la creativitat de l’infant a través de la imatge i el dibuix a tota la
Primària. A més, seguim un pla lector, amb
GUIA DE L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR
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ESCOLA

EL PILAR
A El Pilar pensem que no hi ha escola bona o
dolenta: el que hem de trobar és l’escola més
propera a la nostra manera de pensar, als
nostres valors i al nostre model educatiu. Per
això volem que conegueu quins són els trets
que caracteritzen el nostre centre.
El nen és el motor del seu aprenentatge. Els
mestres acompanyem el nen en el seu camí
vers l’aprenentatge provocant situacions que
el portin a replantejar-se el que sap, fomentar la necessitat d’anar més enllà i aprendre
coses noves. Aprenem sempre en un context
el més real i proper possible a l’infant i a partir de l’aprendre fent.

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

ENTRE TOTS I PER A TOTS
El treball cooperatiu i col·laboratiu és la base
del nostre projecte educatiu . La cooperació a
l’Escola El Pilar és possible gràcies a un ambient familiar, ple de moments compartits on
grans i petits aprenen els uns dels altres.
Però el treball cooperatiu va més enllà:
creem xarxa formant part de la Fundació
Tr@ms. És una iniciativa entre diferents escoles que volem fer de la innovació la nostra
identitat. Vetllem per ser una escola innovadora amb capacitat per adaptar-se als canvis
socials.

ENS FAREM ENTENDRE
La competència en llengua estrangera és
imprescindible per obrir-se al món. A El
Pilar apostem per la introducció precoç
de l’anglès: a P3 ja practiquem l’idioma
amb cançons, contes i jocs. El procés culmina a 4t d’ESO amb l’intercanvi amb una
escola anglesa.
Els alumnes de Secundària poden estudiar alemany com a assignatura optativa.
En finalitzar l’etapa, els nois i noies han
assolit un nivell bàsic en aquesta llengua.
Les relacions amb centres d’altres països
són experiències que es converteixen en
records molt importants per a tots, com
les colònies que fem cada curs, o les extraescolars, o el casal d’estiu...
A l’Escola El Pilar mai ens aturem: som
un centre concertat amb servei d’acollida
matinal des de les 7.45 h i, també servei
de menjador, amb cuina pròpia.

La tecnologia és present des d’Educació Infantil. Utilitzem eines socialitzades i a partir
de 6è cada alumne treballa amb el seu ordinador personal. A més, al centre gaudim
d’intranet pròpia com a plataforma de comunicació entre escola i famílies.
Foto: Ajuntament de Premià de Mar

GUIA DE L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR

13

EDUCACIÓ
INFANTIL

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA

C/ Abat Oliba, 17
Tel. 93 752 42 20

a8023256@xtec.cat
www.premia.lasalle.cat

ESCOLA

LA SALLE
Un projecte educatiu consolidat i innovador:
així és La Salle, on l’alumne és sempre el
més important.

Des de P4 tots els cursos realitzen colònies escolars, amb viatges de final d’etapa a 6è i 4t d’ESO.

Això significa una atenció personalitzada
possible gràcies a programes propis que ens
distingeixen de la resta de centres. Som una
escola concertada que mira més enllà.

UN EDIFICI PLE DE VIDA
La història de La Salle Premià comença
amb l’arribada dels germans el 1906 i la
inauguració de l’actual escola el 1908.
Des de llavors, la nostra comunitat mai ha
deixat d’implicar-se en la ciutat: la nostra
tasca inclou treball amb realitats socials
desfavorides.

La Salle ofereix educació integral i amb valors. Integral perquè ens fonamentem en una
formació total de la persona des de la identitat cristiana. I amb valors perquè prioritzem
sis principis: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència.
ETAPES A MIDA
Les necessitats dels infants evolucionen
d’una edat a una altra. Nosaltres ens adaptem amb els mètodes adequats a cada etapa.
A Educació Infantil treballem per capacitats,
basant-nos en projectes i ambients d’aprenentatge. Tenim present l’educació emocional i l’anglès s’introdueix amb diverses rutines. De bon principi utilitzem tauletes tàctils
per reforçar coneixements.

El menjador de l’escola treballa amb
cuina pròpia. Els monitors ofereixen, a
més, activitats de caire lúdic. A les tardes
organitzem extraescolars i quan el curs
s’acaba passem el relleu al casal d’estiu.
A La Salle tenim servei de biblioteca, una
plataforma digital de gestió escolar i som
centre examinador de l’Oxford Test of
English.

A Primària el treball per competències, els
projectes interdisciplinaris i l’aprenentatge
cooperatiu són el pa de cada dia. L’anglès
s’amplia a àrees no lingüístiques i incorpora
auxiliars de conversa. L’educació en la interioritat reforça l’educació emocional.
Els alumnes d’ESO participen en campanyes
de sensibilització social com a part de l’educació integral. L’ordinador portàtil esdevé una
eina de suport i tampoc falta l’orientació professional i d’estudis postobligatoris.

GUIA DE L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR
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ESCOLA

SANT CRISTÒFOL

L’Escola Sant Cristòfol es compromet amb
el present dels alumnes perquè ens il·lusiona el seu futur. Venim d’un llarg recorregut
educatiu on renovació pedagògica i formació
permanent són fonamentals per als qui hi
treballem.

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

Hem dissenyat un projecte on tot gira a l’entorn de l’alumne. Els mestres som els seus
acompanyants. Sabem de la necessitat de
tenir en compte els diferents ritmes d’aprenentatge i creem climes personalitzats totalment respectuosos amb la diversitat.
Les avaluacions són competencials i buscant
sempre elements de millora.
COM TREBALLEM?
Ens basem en el treball cooperatiu, els ambients d’aprenentatge i els projectes, així com
en els racons de treball i els agrupaments
flexibles. Apliquem l’educació emocional per
afavorir l’autonomia personal que doti d’habilitats socials a tots i cadascun dels nostres
alumnes

ficis són els valors, hàbits i capacitats que
adquireixen els infants.
ESPAIS I ACTIVITATS DE TOT TIPUS
Sant Cristòfol és una escola pública amb
instal·lacions esportives, hort, aula de
psicomotricitat i teatre, aula d’anglès i aules de suport educatiu. Tenim una àmplia
dotació de recursos TIC i pissarres digitals interactives a totes les aules.
Els alumnes de Cicle Inicial fan piscina en
horari escolar i oferim extraescolars de
migdia i de tarda: el seu propòsit és proporcionar experiències educatives també
en el temps de lleure.
Els nostres dos edificis disposen de menjador amb monitors que es coordinen
amb els tutors de cada alumne. Gràcies a
l’AFA, facilitem la conciliació amb un servei d’acollida matinal a les 8 h. Les famílies s’hi poden acollir de manera puntual
o permanent.

Promovem la lectura amb programes com
l’apadrinament lector, on els alumnes de 1r
i 6è col·laboren establint lligams i responsabilitats, i “Llegir en parella”, un projecte basat
en la tutoria entre iguals (2n i 4t) que implica
l’àmbit familiar.
Hem introduït l’emprenedoria a 5è de
Primària. Els alumnes creen una cooperativa
i elaboren productes per vendre’ls al mercat
de la ciutat. Els diners recaptats es destinen a
una causa solidària, però els principals beneGUIA DE L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR
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C/ Rafael de Casanova, s/n
Tel. 93 754 92 82

a8072255@xtec.cat
www.ipm.cat

INSTITUT MUNICIPAL

PREMIÀ DE MAR
L’Institut Premià de Mar treballa per assolir
3 objectius: la formació integral, l’orientació
acadèmica i personal dels alumnes i la cohesió social de Premià de Mar.
És essencial el treball en xarxa: funcionem
amb tutories individualitzades i mantenint
relació directa amb les famílies. El centre està en coordinació amb les escoles de
Primària i alhora manté contacte amb les
empreses.
QUIN CAMÍ VOLDRÀS SEGUIR?
A l’Institut Premià de Mar volem que els
alumnes escullin el seu propi itinerari. Ens
comprometem a oferir una oferta més que
àmplia. Per començar, a més de l’ESO, impartim batxillerat en les modalitats de ciències i tecnologia i també d’humanitats i ciències socials.
Els cicles formatius tenen un funcionament
dual, és a dir, combinen la formació al centre
amb l’aprenentatge en empreses.
Els cicles de grau mitjà que oferim són: Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, Jardineria i Floristeria, Activitats comercials,
Gestió Administrativa, Electromecànica de
vehicles i Conducció d’Activitats Físicoesportives en el Medi Natural (CAFEMN).

VALORS AFEGITS
L’Institut Premià de Mar és un centre
públic que treballa en Qualitat i Millora Contínues (ISO 9001:2015). Gràcies a
això podem col·laborar amb empreses de
prestigi a la comarca: l’alumnat pot realitzar pràctiques en aquelles que lliguin
més amb el seu perfil.
També fem possible les pràctiques a
empreses a l’estranger, i la participació
en Projecte Erasmus+. Impulsem les
llengües estrangeres i els intercanvis
escolars tant a l’ESO com a l’etapa postobligatòria. Els alumnes poden escollir
entre francès i alemany com a 2a llengua
estrangera.
Als nostres equipaments hi trobareu laboratoris, tallers, aules de música i de visual i plàstica, biblioteca, aula d’acollida i
una gran dotació de recursos tecnològics.
El centre disposa de control d’assistència
i serveis de pagaments telemàtics, servei
de reprografia, armariets, aparcament de
bicicletes i correu electrònic corporatiu.

Pel que fa als cicles de grau superior, els
alumnes es poden matricular al cicle d’Administració i Finances o al de Màrqueting i
Publicitat.
Al nostre institut també oferim Formació
Professional Bàsica en Electricitat i els Programes de Formació i Inserció en Administració i Jardineria. A més, som un centre
avaluador de les proves d’accés als cicles de
grau mitjà i grau superior.
GUIA DE L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR
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EDUCACIÓ
INFANTIL

C/ de la Plaça, 87
Tel. 93 752 35 11

escolabressol@premiademar.cat
www.escolabressol.pdm.cat

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL

ELS GAFARRONS
L’Escola Bressol Municipal Els Gafarrons
és un espai acollidor pensat perquè els nens
i nenes més petits puguin desenvolupar les
seves capacitats afectives, motrius, socials i
cognitives, respectant en tot moment el seu
ritme evolutiu. Entenem cada infant com el
protagonista actiu del seu propi creixement
personal.
Perquè això sigui possible, disposem d’un
entorn físic segur, distribuït de manera que
els nens i nenes puguin gaudir-ne al màxim
segons la seva edat. D’aquesta manera, les
cinc aules de l’escola es reparteixen segons
el grup corresponent d’edat: els menors d’1
any són els lactants (una aula de 8 places),
els d’entre 1 i 2 anys els caminants (dues
aules de 13 places cadascuna) i els d’entre 2
i 3 anys els grans (dues aules de 20 places
cadascuna).
FAMÍLIA I ESCOLA, EL MATEIX EQUIP
Per a nosaltres és molt important la relació
amb les famílies i és per això que participen
activament dins l’escola, proposant i duent
a terme activitats a l’aula, col·laborant en
l’organització les diferents festes que fem a
l’escola (castanyada, carnaval i festa de final
de curs) i acompanyant-nos a les diferents
sortides de matí i de dia sencer proposades
per l’escola.

d’interès per als pares i mares dels nostres petits alumnes.
EN LES MILLORS MANS
El nostre personal és un professorat especialitzat en l’àmbit de l’educació infantil
sempre en contínua formació: mestres
d’educació infantil i tècniques superiors
d’educació infantil. A més, col·laborem
de manera directa amb el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
del Maresme (CDIAP), els Serveis Socials
de l’Ajuntament de Premià de Mar i el
Servei de Pediatria del Centre d’Atenció
Primària.
L’horari de l’Escola Bressol és de 9 h a 12 h
i de 15 h a 17 h. A banda, oferim també dos
serveis complementaris que suposen una
gran ajuda per a l’organització de moltes
famílies: el servei d’acollida al matí (de
8 h a 9 h) i el de menjador i dormitori al
migdia (de 12 h a 15 h).

Les famílies estan constantment informades
de les activitats que fem a través de l’accés
personal a la nostra web i ocasionalment
també organitzem xerrades que poden ser
GUIA DE L’ENSENYAMENT A PREMIÀ DE MAR
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Carretera de Vilassar de Dalt, 52
Tel. 93 752 27 73

emusica@premiademar.cat
www.emusicapremiademar.org

ESCOLA MUNICIPAL DE

MÚSICA
L’Escola Municipal de Música de Premià de
Mar som un servei educatiu municipal de
difusió de la cultura musical, des d’on pretenem donar resposta a les necessitats musicals de la població.
Amb un fort arrelament al municipi, el nostre
equip docent està format per un grup interdisciplinari de professionals de reconeguda
trajectòria.
TOTHOM HI ÉS BENVINGUT
La música serveix per estimular l’esforç entre els alumnes com a eina per superar-se,
d’acord amb les seves capacitats ateses individualment. La música afavoreix el creixement individual i col·lectiu i permet transmetre els valors de l’art i les humanitats.
Al nostre centre tots els premianencs podran
trobar-hi el seu espai: som una escola pública amb una oferta pensada per satisfer tota
inquietud musical. Això inclou tant l’alumne
que voldrà seguir més endavant uns estudis
professionalitzats com el qui vol gaudir de
l’aprenentatge sense cap més pretensió que
el plaer de fer-ho.

Quin instrument escollir? Els alumnes de
6 anys fan tallers específics per conèixer
tots els que oferim a l’escola: flauta de
bec, flauta travessera, clarinet, saxo,
trompeta, piano, guitarra, guitarra elèctrica, violí, viola, violoncel, baix elèctric,
contrabaix i bateria.
També organitzem cursos de curta durada. Les temàtiques són molt variades,
des del perfeccionament de la tècnica
vocal al curs de Llenguatge Musical que
es va crear per ajudar els alumnes sense
coneixements musicals a assolir el nivell
per accedir al curs que els correspon per
edat.
No som aliens a la resta de la vida social
i cultural de Premià de Mar, per això participem també de projectes comunitaris.
S’adrecen a col·lectius de fora de l’escola amb l’objectiu d’impulsar processos
que afavoreixin el seu desenvolupament
educatiu, cultural i/o social gràcies a la
música.

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU?
Volem fer arribar la música a tothom. La
nostra oferta educativa va des de la música
en família (de 2 mesos a 3 anys) als programes d’iniciació (de 3 a 9 anys), bàsic (de 9 a
13 anys), avançat (de 13 a 16 anys) i adults.
Oferim classes d’instrument, conjunt instrumental, sensibilització musical, llenguatge
musical, harmonia i cant coral.
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ADULTS

C/ Torres i Bages, 16
Tel. 93 751 05 48 i 93 754 86 91

a8060265@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/afapremia/

CENTRE DE

FORMACIÓ
D’ADULTS
El Centre de Formació d’Adults (CFA)
de Premià de Mar ofereix un programa
formatiu tan ampli com el públic al qual
ens adrecem: la nostra oferta va des dels
ensenyaments inicials fins a les preparacions a les proves d’accés.
Som un centre públic i gratuït que funciona des de l’any 1983. Depenem del Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya i de l’Ajuntament de Premià
de Mar.
TROBARÀS EL TEU ESPAI
Els cursos del nostre CFA cobreixen tres
franges horàries per adaptar-se el millor
possible a les necessitats de cada alumne:
matí, tarda i vespre.
Al CFA de Premià de Mar et podràs treure
el títol oficial de l’ESO, obtenir certificats
de formació instrumental (lectura, escriptura, càlcul, informàtica) i preparar-te per
a les proves d’accés als cicles formatius,
tant de grau mig com de grau superior.
També impartim cursos de català inicial,
català i castellà bàsics i fins a tres nivells
d’anglès.

OFICINA DE CATALÀ DE PREMIÀ DE MAR
Al mateix edifici del Centre de Formació d’Adults hi trobareu també l’Oficina
de Català de Premià de Mar. Forma
part del Centre de Normalització Lingüística del Maresme i ofereix cursos
de llengua catalana a la població adulta: van des del nivell inicial (A1) fins al
superior (C2). Són cursos homologats
que tenen certificació oficial en correspondència amb el Marc Europeu Comú
de Referència.
Per millorar l’aprenentatge lingüístic
realitzem activitats de coneixement de
l’entorn, com sortides a equipaments
culturals de la ciutat. També impulsem
el programa “Voluntariat per la llengua”, on persones catalanoparlants
s’ofereixen per practicar conversa amb
aquells qui estan aprenent la llengua.

L’escola consta de cinc classes, una aula
d’informàtica i aula d’estudi i sala de professors. A més, les nostres instal·lacions
al número 16 del carrer Torres i Bages
(edifici Santa Tecla) estan molt ben comunicades, a només 3 minuts a peu de
les parades d’autobús i Rodalies Renfe.
Molt pràctic tenint en compte que atenem
alumnes de tota la comarca!
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CONTACTES
ESCOLA ASSÍS
C/ de la Plaça, 35-41
93 752 41 71
secretaria@escolaassis.cat
www.escolaassis.cat
ESCOLA EL DOFÍ
C/ Jacint Verdaguer, 99
93 752 37 64
a8043905@xtec.cat
https://blocs.xtec.cat/escolaeldofi/
ESCOLA LA LIÓ
C/ Joan Prim, 30
93 752 19 97
a8043371@xtec.cat
http://agora.xtec.cat/ceip-lalio/moodle/
ESCOLA MAR NOVA
C/ Rafael de Casanova, s/n
93 752 11 80
escolamarnova@xtec.cat
http://escolamarnova.wixsite.com/escolamarnova
MONTSERRAT
C/ Gaudí, s/n
93 752 15 20
montserratsecretaria@gmail.com
http://agora.xtec.cat/ceip-montserrat-premia
ESCOLA EL PILAR
C/ Enric Granados, 39 (Infantil i Primària)
C/ Joan Prim, 127 (ESO)
93 752 26 95
a8023323@xtec.cat
www.escolaelpilar.com
ESCOLA LA SALLE
C/ Abat Oliba, 17
93 752 42 20
a8023256@xtec.cat
www.premia.lasalle.cat

ESCOLA SANT CRISTÒFOL
Gran Via, 173 (Infantil)
C/ Núria, 61 (Primària)
93 752 25 68 i 93 752 34 39
santcristofol.premia@gmail.com
https://agora.xtec.cat/ceipsantcristofol
INSTITUT MUNICIPAL PREMIÀ DE MAR
C/ Rafael de Casanova, s/n
93 754 92 82
a8072255@xtec.cat
www.ipm.cat
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
ELS GAFARRONS
C/ de la Plaça, 87
93 752 35 11
escolabressol@premiademar.cat
www.escolabressol.pdm.cat
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Carretera de Vilassar de Dalt, 52
93 752 27 73
emusica@premiademar.cat
www.emusicapremiademar.org
CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS
C/ Torres i Bages, 16
93 751 05 48
a8060265@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/afapremia/
OFICINA DE CATALÀ
C/ Torres i Bages, 16
93 754 86 91
premiademar@cpnl.cat
https://www.cpnl.cat/xarxa/cnlmaresme/
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Més informació a premiademar.cat/escoles
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