


ESCOLA BRESSOL
GERMANA ROSA AYMERICH

C. Emília Carles, 22-24
08348 CABRILS
937 531 856
escolabressol@cabrils.cat
www.bressolcabrils.cat

Jornada de Portes Obertes

dissabte 22 d’abril de 2017 d’11 a 13h
dimarts, 25 d'abril de 2017 a les 10h i a les 16h

Lloc: Escola Bressol

Preinscripció: 
Del 2 al 12 de maig

Matrícula: 
A determinar pel Dept. d’Ensenyament

Partim de l'idea que l'infant és capaç des que neix, per això la nostra metodologia està 
basada en el respecte a l'infant com a persona, en la seva autonomia i en la seva llibertat 
de moviments i de joc.

Preparem uns espais que siguin agradables, càlids i que convidin a la investigació i a 
l'experimentació.

Oferim materials naturals i reciclats, que despertin la curiositat de l'infant, i que li 
permetin desenvolupar les seves capacitats i els seus sentits.

Donem molta importància a les activitats quotidianes: el canvi de bolquers, l'estona del 
dinar, rentar-se les mans ... tractant a cada infant individualment i potenciant la seva 
autonomia.

Proposem diferents activitats setmanals com la psicomotricitat i tallers, donant al mateix 
temps molta importància al joc lliure.

Alguns trets pedagògics

Serveis i instal·lacions

Servei d’acollida matinal.

Servei de jornada de matí (de 9 a 12h / de 9 a 13h), amb opció de tarda esporàdica.

Espais familiars: espai nadó (de 0 a 1 any) i espai de joc i relació (d'1 a 3 anys).

Servei de menjador amb cuina pròpia.

Una àmplia sala de psicomotricitat.

Pati exterior.



ESCOLA L’OLIVERA

Av. de les Escoles, 2
08348 CABRILS
937 508 060
escolaolivera@xtec.cat
www.xtec.cat/escolaolivera

Jornada de Portes Obertes

dissabte, 11 de març de 2017 d'11 a 13h

Lloc: Escola L'Olivera

Preinscripció: 
Del 23 de març al 4 d'abril

Matrícula: 
A determinar pel Dept. d’Ensenyament

Alguns trets pedagògics

Serveis i instal·lacions

Aules de música, d'anglès, de psicomotricitat, de racons i d'informàtica.

2 aules mòbils d'informàtica i pissarres digitals a CM i CS.

Pistes esportives i ús del pavelló poliesportiu.

Biblioteca amb servei de préstec.

Hort escolar i arbres fruiters.

Grans patis amb espais diferenciats.

Servei de menjador amb cuina pròpia i monitors/es especialitzats.

Servei d'acollida i de permanències i activitats extraescolars.

Promovem l’educació integral dels alumnes i ensenyem a ser, a conèixer, a sentir, a fer i a viure en comunitat.

Potenciem al màxim les capacitats dels nens i nenes i fomentem l’assoliment d’actituds i valors com l’esforç, l’autonomia, 
la responsabilitat i l’esperit crític, treballant en grups reduïts en diferents àrees i afavorim ell treball cooperatiu.

Eduquem de manera global i donem la mateixa importància a tot tipus  de competències (matemàtica, lingüística, social i 
artística).

Com a escola inclusiva vetllem i afavorim el respecte i l’atenció a la diversitat.

Com a escola verda estem oberts a l’entorn i fomentem els valors de l’ecologia i la sostenibilitat.

Introduïm l’ensenyament de la llengua anglesa a partir dels 4 anys.

Utilitzem els mitjans informàtics i audiovisuals integrats en el treball diari.



ESCOLA MAS MARIA

Av. de les Escoles, 6
08348 Cabrils
937 539 282
info@masmaria.cat
www.masmaria.cat

Jornada de Portes Obertes

dissabte, 18 de març de 2017 d'11 a 13h

Preinscripció: 
Del 23 de març al 4 d'abril

Matrícula: 
A determinar pel Dept. d’Ensenyament

Lloc: Secretaria de l'escola

Tenim en compte l'alumne com a persona que integra emoció, pensament i acció.

Partim de la globalitat i ens centrem en la recerca, l'experimentació, l'anàlisi i la reflexió.

Facilitem diferents tipus d'agrupaments i fomentem el treball cooperatiu i la interrelació entre els alumnes.

Potenciem l'actitud crítica, l'esforç, la rigorositat i l'autonomia.

Utilitzem els mitjans àudiovisuals i informàtics com a eines d'aprenentatge.

Treballem i donem importància a les diferents formes d'expressió dels nens i nenes: verbal, corporal, artística, 
musical…

Dediquem el temps i la calma necessaris per interioritzar els nous aprenentatges.

Exigim als nostres alumnes que donin el màxim d'ells mateixos i els fem veure la importància de la feina ben feta 
i continuada, tant a l'escola com a casa.

Fem un seguiment rigorós i constant de l'evolució dels nens/es.

Alguns trets pedagògics

Serveis i instal·lacions

6 aules d'ed.Infantil i 12 de primària.

Aules amb pissarres digitals, de psicomotricitat, d'anglès, de música, de tallers, d'experimentació, 
d'informàtica, de desdoblament i de reforç.

Ampli espai de joc simbòlic / Patis d'infantil i primària.

Gimnàs i pistes esportives.

Hort escolar

Biblioteca amb servei de prèstec.

Servei de menjador amb cuina pròpia.

Servei d'acollida i de permanències i activitats extraescolars.



INS CABRILS

Av. de les Escoles, 12
08348 CABRILS
937 531 198
centre@inscabrils.cat
www.xtec.cat/iescabrils

Jornada de Portes Obertes
diumenge, 5 de març de 2017 d'11 a 13h

Preinscripció
Del 23 de març al 4 d'abril

Matrícula:

Lloc: Secretaria de l'escola

Ordinària
A determinar pel Departament d’Ensenyament

Extraordinària
A determinar pel Departament d’Ensenyament



ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

C. Emília Carles, 1
08348 CABRILS
937 533 860
escola@emmcabrils.cat 
http://www.escolamusicacabrils.wordpress.com

Preinscripció: juny 

Matrícula: juliol

Lloc: Secretaria de l'escola

Jornada de Portes Obertes

dissabte, 20 de maig de 2017 de 10 a 14h



ESCOLA D’ADULTS

Hotel d’Entitats
C. Can Campins, 11
08348 CABRILS
937 509 282
escolaadults@diba.cat

Preinscripció
del 15 al 18 de juny

Matrícula: a determinar

Lloc: Secretaria de l'escola

Jornada de Portes Obertes
dijous, 18 de maig de 2017 de 15 a 17h

Treballem per a l’aprenentatge al 
llarg de la vida i  per  al  
desenvolupament de la persona, 
mitjançant activitats formatives i 
culturals que amplien i enriqueixen 
els seus coneixements millorant les 
seves habilitats i competències.

A més som un espai d’acollida a 
les persones nouvingudes i de 
trobada intercultural.

Alguns trets pedagògics

Cursos de català: Acolliment, nivell A, 
B i C

Preparació per a la prova d'obtenció 
de certificat de català dels diferents 
nivells   

Tallers: Ortografia / Estimulació de la 
memòria / Història de Catalunya

Formació Instrumental d'alfabe-
tització i neolectors

Voluntariat per la Llengua

Xerrades, tertúlies i sortides culturals

Dues aules de classe i un aula 
d'Informàtica

Serveis i instal·lacions



INS JAUME ALMERA
VILASSAR DE DALT

C. Rafart, 5
08339 Vilassar de Dalt
937 531 461
a8040564@xtec.cat
www.xtec.cat/institutjaumealmera

Preinscripció: 
Del 16 al 24 de maig (Batxillerats)

Matrícula: 
A determinar pel Dept. d’Ensenyament 

Lloc: Secretaria de l'escola
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