
D'aquí pocs dies comença el 
període de matriculació escolar 
per al curs vinent. Com sempre, 
les escoles i els instituts de Sant 
Joan Despí obren portes als 
pares i les mares per tal d'expli-
car el seu projecte educatiu. Des 
de l'Ajuntament, apostem amb 
determinació per la xarxa de 
centres públics de la nostra 
ciutat i intentem, a més, oferir 
serveis educatius que complementin 
l'excel·lent tasca que realitzen els profes-
sionals. Perquè entenem que l'educació 
ha de ser un compromís de tothom i és 
per això que l'Administració municipal 
ofereix als centres educatius un ampli 
ventall d'activitats a fer per la ciutat, com 
ara sortides formatives pels nostres 
espais naturals o l'organització d'un 
servei de suport a l'estudi que realitzem 
conjuntament amb els esplais. I seguim 
endavant amb el nostre projecte per 
promoure l'aprenentatge de l'anglès, ara 
treballant per aconseguir posar en 
funcionament una escola d'idiomes a la 
ciutat.
Som conscients que apostar per l'educa-
ció és treballar pel futur... i és per aquest 
objectiu que seguim treballant amb 
determinació.

En pocos días comienza el periodo 
de matriculación escolar para el 
próximo curso. Como siempre, las 
escuelas y los institutos de Sant 
Joan Despí abren sus puertas a los 
padres y las madres con el fin de 
explicar su proyecto educativo. 
Desde el Ayuntamiento, aposta-
mos con determinación por la red 
de centros públicos de nuestra ciu-
dad e intentamos, además, ofrecer 

servicios educativos que complementen la 
excelente labor que realizan los profesiona-
les. Porque entendemos que la educación 
debe ser un compromiso de todos y es por 
eso que la administración municipal ofrece 
a los centros educativos un amplio abanico 
de actividades a realizar por la ciudad, tales 
como salidas formativas por nuestros espa-
cios naturales o la organización de un servi-
cio de apoyo al estudio que realizamos con-
juntamente con los centros de 'esplai'. Y se-
guimos adelante con nuestro proyecto para 
promover el aprendizaje del inglés, ahora 
trabajando para conseguir poner en funcio-
namiento una escuela de idiomas en la ciu-
dad.
Somos conscientes de que apostar por la 
educación es trabajar por el futuro… y es 
por este objetivo por el que seguimos tra-
bajando con determinación.

EBM: escola bressol municipal

1 Escola Roser Capdevila

2 Institució Educativa Gran Capità

4 EBM El Timbal

5 Escola Pau Casals

6 EBM Sol Solet

7 Fundació Pedagògica El Brot

8 Llar d’infants La Pomera

9 Escola Espai 3

10 Institut Jaume Salvador i Pedrol

11 Institut Francesc Ferrer i Guàrdia

12 Escola Joan Perich Valls

13 Escola Sant Francesc d’Assís

14 Escola Ateneu Instructiu

15 EBM El Gegant del Pi
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educaciPer a més informació www.sjdespi.cat

Jornades de
portes obertes
Cal cita telefònica prèvia

........................

Escola Joan Perich Valls
• Dilluns 23 de febrer
 a les 9.15 hores.
• Dimecres 25 de febrer
 a les 15.10 hores.

Escola Pau Casals
• Dilluns 23 de febrer
 a les 15.10 hores.
• Dijous 26 de febrer
 a les 15.10 hores.

Escola Roser Capdevila
• Dilluns 2 de març
 a les 17 hores.

Escola Sant
Francesc d’Assís
• Divendres 20 de febrer
 a les 15.10 hores.
• Dimarts 24 de febrer
 a les 15.10 hores.

Escola Espai 3
• Dijous 26 de febrer
 a les 17 hores.

IE Gran Capità
• Dimarts 24 de febrer a les 11 h.
• Dijous 26 de febrer a les 15.15 h.

Ateneu Instructiu
• Dimarts 17 i 24 de febrer i
 3 de març a les 17 hores.

El Brot
• Escola Oberta el dia 6 de març
 de 10 a 12 h i de 16 a 18 hores i
 el dissabte 7 de març de
 10 a 13 hores.

Antoni Poveda
alcalde

Matriculació curs 2015-2016Matriculació curs 2015-2016

Sant Joan DespíSant Joan Despí

Educant pel futur Educando para el futuro

Escoles d’educació
infantil i primària



ESCOLES PÚBLIQUES D’INFANTIL-PRIMÀRIA QUE ES PODEN SOL·LICITAR

93 477 00 51
Als centres públics d’infantil-primària i al Departament
d’Educació de l’Ajuntament. Sobre centres concertats:
es pot sol·licitar en els mateixos centres.
www.gencat.cat · www.sjdespi.cat

INFORMACIÓ

• Del 10 al 17 de març,
 per al segon cicle d'educació infantil i educació primària.

Preinscripció

• Full de preinscripció degudament emplenat.
• Data de naixement acreditada (fotocòpia del llibre de família).
• DNI o targeta de residència on consti el NIE de la persona sol·licitant.
• Targeta sanitària.
• DNI de l'alumne si en tè.
• Documentació acreditada d'ingressos de la família i situacions específiques 

que es vulguin fer constar.

Documentació que cal aportar

• Els nens i nenes que vagin per primera vegada a l’escola
• Els nens i nenes nascuts/des l’any 2012

Poden sol·licitar la matrícula

• On trobar-los? On presentar-los?
 a l’escola sol·licitada en primer lloc

Impresos de sol·licitud

ESCOLES CONCERTADES: • Ateneu Instructiu.
 Passeig del Canal, s/n. Tel. 93 373 17 16. 
 col-ateneuinstructiu@xtec.cat.
 www.ateneuinstructiu.cat

• IE Gran Capità.
 Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11.
 Tel. 93 373 53 51 - col-grancapita@xtec.cat
  www.grancapita.com

• El Brot (per a infants amb dislèxia i transtorns
 de l'aprenentatge)
 Carrer Major, 41 (Can Casas). Tel. 93 477 11 95
 escola@elbrot.es - www.elbrot.es

Escola ESPAI 3  
Tel. 93 373 24 04
Fax 93 477 35 98
C/ de St. Martí de l’Erm, s/n
e-mail: a8041684@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/elnostreespai3/

Escola ROSER CAPDEVILA
Tel. 93 373 40 01 / Fax 93 373 62 61
C/ dels Frares, 1
e-mail: a8071147@xtec.cat
http://www.xtec.cat/escolarosercapdevila/

Escola PAU CASALS
Tel./Fax 93 373 34 60
Tel./Fax 93 477 36 10
Pau Casals, s/n
e-mail: info@ceippaucasals.net
http://www.ceippaucasals.net

Escola J. PERICH i VALLS
Tel./Fax 93 477 31 15
Av. Mare de Déu de Montserrat, 22
e-mail: ceipjoanperich@xtec.cat
http://www.blocs.xtec.cat/escolajoan
perichivalls

Escola SANT FRANCESC D’ASSÍS
Tel. 93 373 24 15
Fax 93 477 15 60
Riera d’en Nofre, 1
e-mail: a8026567@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/santfrancescdassis

ESCOLES

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia
P3: disposem de tècnic

en educació infantil

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Doble línia només a
1r, 2n, 5è i 6è

Infantil: 3, 4 i 5 anys
Primària: 1r a 6è

Centre de doble línia

NIVELLS L. ESTRANGERA

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

Escola Gep. Grup Escola 
Plurilingüe

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

Projecte: growing up 
together

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

Anglès:
A partir de P3
(Ed. Infantil)

Acollida matí de 7.30 a 9 h
i tarda de 16.30 a 18 hores
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca
Sala psicomotricitat
Natació escolar (P3/P4/P5)

Acollida segons la demanda matí i 
tarda, i hores a convenir
Menjador amb cuina pròpia
Aula d’acollida / Biblioteca
Gimnàs cobert / Acompanyament 
i recollida d’alumnes (Esplai)

Acollida matí de 7.30 a 9 h
i de 16.30 a 18 hores tarda
Menjador (cuina pròpia) i 
activitats en anglès
Biblioteca / Gimnàs
Sala Psicomotricitat

Acollida matí de 8 a 9 h i de 
16.30 a 18 h. Acompanyament i/o 
recollida d’alumnes (esplai). 
Menjador (cuina pròpia). Natació 
escolar (de P3 a 2n). Gimnàs / 
Sala Psicomotricitat / Biblioteca

Acollida matí de 8 a 9 h i de 
16.30 a 18 hores (esplai el 
Nus)
Menjador (cuina pròpia)
Biblioteca/Gimnàs
Sala Psicomotricitat

SERVEIS

Iniciació a l’esport
Teatre
Manualitats
Batuka
Anglès

Futbol
Manualitats
Karate 
Natació
Anglès
Altres segons demanda

Natació / Anglès
Dansa, Robòtica, Rítmica
Tècniques d’estudi, fang
Manualitats
Balls llatins per a pares i mares
Iniciació a l’esport

Natació (3r. a 6è) / Dansa
Robòtica / Minimúsics
Teatre / Anglès
Iniciació a l’esport
Atletisme / Cuina
Patinatge

Teatre / Dansa
Anglès  (Kith English Institute) 
Futbol / Natació
Expressió plàstica Guitarra
Iniciació esportiva
D’altres segons demanda

AMPA Activitats
Extraescolars

■ Atenció
 psicopedagògica

■ Orientació escolar i
 professional cicle
 superior

■ Professor/a de reforç

■ Servei municipal de
 salut escolar
 (revisions mèdiques)

■ Associacions de 
 mares i pares (AMPA)

Serveis comuns a
totes les escoles

A les escoles amb
menjador, activitats 

educatives i de lleure
a càrrec de monitoratge

especialitzat.

HORARI
Matí de 9 a 12.30 hores

Tarda de 15 a 16.30 hores

(Programades a cada inici del curs)


