Curs 2021-22

A Sant Joan seguim apostant decididament per l’escola pública. Als
nostres centres trobaràs:
 Qualitat educativa.
 Instal·lacions adequades.
 Treball basat en valors: la solidaritat, el respecte, el sentit crític,
la participació, l’autoexigència, etc.
 Atenció a la diversitat.
 Escoles arrelades al nostre entorn i tradicions.
 Incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC).
 Preservació del medi ambient.

Participació activa i col·laboració de les
famílies a la comunitat educativa de
cada centre: AMPA, Consell Escolar,
Curs
etc.
2021-22

Servei de menjador i activitats extraescolars.

Beques municipals.

Educació Infantil de segon cicle, Primària i Secundària Obligatòria
Del 15 al 24 de març - Educació Infantil de segon cicle i Primària
Del 17 al 24 de març - Educació Secundària Obligatòria
Llars d’infants
Del 10 al 21 de maig
Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà
De l’11 al 17 de maig
Programes de formació i inserció
Pendent. Consultar http://queestudiar.gencat.cat
Cicles Formatius de Grau Superior
Del 25 al 31 de maig
Consultar els criteris i barems d’admissió a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio
Centre Municipal de Formació de Persones Adultes
De l’1 al 30 de juny / del 5 al 14 de juliol / de l’1 al 16 de setembre
Escola Municipal de Música
Del 14 d’abril al 7 de maig (alumnat actual) i del 10 al 31 de maig (nou
alumnat).

Del 15 al 24 de març de 2021 de manera telemàtica a la web del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
 La persona que empleni la sol·licitud s’haurà d’identificar electrònicament (eDNI,
IdCat Mòbil o altres certificacions).

 Trobareu material informatiu de com fer-ho a la web del Departament d’Educació
(http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/) i a la de l’Ajuntament.

 En cas de dificultat per fer la preinscripció, es podrà demanar suport telefònic a
l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada trucant al telèfon 938 764 240, de dilluns a divendres de les 9.00 a les 14.00 hores i els dijous de les 16.00 a les 19.00
hores.

Del 15 al 24 de
març de 2021

Criteris generals d’admissió d’alumnat:
 Existència de germans o germanes escolaritzats al mateix centre educatiu o
bé el pare, mare o tutor/a legal hi treballen (40 punts).
 Proximitat al centre (s’haurà d’escollir una de les dues opcions):
 Domicili familiar dins l'àrea de proximitat (30 punts).
 Treball del pare, mare o tutor/a dins l'àrea de proximitat
(20 punts).
Cal presentar còpia del contracte laboral o d’un certificat emès per l’empresa. En cas de ser treballador o treballadora autònom, s’haurà de presentar el
model de l’Agència tributària 036 o 037, on hi hagi constància del domicili on
es desenvolupa l’activitat.

 Renda garantida de ciutadania (10 punts). Cal presentar certificat o resolució
emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 Discapacitat igual o superior al 33% d’algun membre de la família: de l’infant,
pare, mare, tutor/a, germà o germana (10 punts). Cal presentar certificat o targeta acreditativa de la discapacitat.

Criteri complementari de prioritat d'admissió d’alumnat:
 Família nombrosa o monoparental (15 punts). Aquesta informació es validarà
mitjançant consultes interadministratives. Quan es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de monoparental.

 Llar d’infants municipal El Xiulet
 Llar d’infants Barrufets
 Escola Joncadella
 Escola Ametllers
 Escola Collbaix

 Institut Cardener
 Institut Quercus
 Escola Municipal de Música
 Centre Municipal de Formació de Persones Adultes

Adreça:
Contacte:

Passatge Mas Sant Joan, 7
938 767 100 direccio.ebm.elxiulet@incoop.cat
http://www.ebmelxiulet.com/

Oferta formativa:
Horari serveis:
Llar d‘Infants:

Despertador:
Menjador:
Ludoteca:

Educació infantil de 1r cicle (0-3 anys)

Entrada: de 8.45 a 9.15 h.
- Matí: de 9.00 a 12.00 h.
- Tarda: de 15.00 a 17.00 h.
de 8.00 a 9.00 h.
de 12.00 a 15.00 h.
de 12.00 a 13.00 i de 17.00 a 18.00 h.

Jornades de portes obertes:
Dilluns 26 i dimarts 27 d’abril
de 18.00 a 20.00h.

Format presencial amb cita prèvia
trucant al 938 767 100.

Adreça:
Contacte:

Passeig Gallifa, 10
938 728 152
a8048046@xtec.cat

Oferta formativa:
Horari serveis:
Llar d‘Infants:

Despertador:
Menjador:

Educació infantil de 1r cicle (0-3 anys)

Entrada: de 9.00 a 9.15 h.
Matí: de 9.00 a 12.00 h.
Tarda: de 15.00 a 17.00 h.
de 8.00 a 9.00 h.
de 12.00 a 15.00 h.

Jornades de portes obertes:
Dimecres 28 i dijous 29 d’abril
de 18.00 a 20.00h.
Format presencial amb cita prèvia trucant
al 938 728 152.

Adreça:
Contacte:

C/ Escoles, 14
938 727 707

a8026725@xtec.cat
https://agora.xtec.cat/ceipjoncadella
Instagram: @escolajoncadella

Oferta formativa:
Horari i serveis:
Escola:
Despertador:
Menjador:
Extraescolars:

Educació infantil de 2n cicle (3-6 anys)
Educació primària
de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h.
de 8.00 a 9.00 h.
de 12.30 a 15.00 h.
de 16.30 a 17.45 h.

Jornades de portes obertes:
Dissabte 6 de març (3 franges horàries):
De 9.30 a 10.30 h.
De 11.00 a 12.00 h.
De 12.30 a 13.30 h.
Del 8 al 12 de març (1 hora al dia):
De 17.00 a 18.00 h.

Format presencial amb cita prèvia que caldrà concertar a través
d’un formulari a la pàgina web de l’Escola Joncadella.

Adreça:
Contacte:

C/ Frederica Montseny, 2
938 765 167
escolametllers@xtec.cat
www.escola-ametllers.cat
Instagram: @escola_ametllers

Oferta formativa:
Horari i serveis:
Escola:
Despertador:
Menjador:
Extraescolars:

Educació infantil de 2n cicle (3-6 anys)
Educació primària
de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h.
de 8.00 a 9.00 h.
de 12.30 a 15.00 h.
de 16.30 a 17.30 h.

Jornades de portes obertes:
Dimarts 9 i Dimecres 10 de març
A les 17.00 h.
Dissabte 13 de març (3 franges horàries):
De 9.30 a 10.30 h.
De 10.40 a 11.40 h.
De 11.50 a 12.50 h.
Format presencial amb cita prèvia que caldrà concertar a
través d’un formulari a la pàgina web de l’Escola Ametllers.

Adreça:
Contacte:

C/ Salvador Espriu, 22
938 728 615
ecollbaix@ecollbaix.cat
www.ecollbaix.cat
Instagram: @ecollbaix

Oferta formativa:

Educació infantil de 2n cicle (3-6 anys)
Educació primària

Horari i serveis:
Escola:
Despertador:
Menjador:
Extraescolars:

de 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h.
de 8.00 a 9.00 h.
de 12.30 a 15.00 h.
- Dilluns i divendres de 12.30 a 13.30 h.
- Totes les tardes (excepte divendres) de
16.30 a 17.30 h.

Jornades de portes obertes:
Dimarts 9 i dijous 11 de març (2 franges horàries):
De 17.00 a 18.15 h. / De 18.30 a 19.45 h.
Dissabte 13 de març (2 franges horàries):
De 10.00 a 11.15 h. / D’11.30 a 12.45 h.
Format presencial amb cita prèvia que caldrà concertar a
través d’un formulari a la pàgina web de l’Escola Collbaix.

Adreça:

C/ del Sol, 13

Contacte:

938 765 674

a8066322@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/sinscardener
Oferta formativa:

Educació secundària obligatòria (ESO)

Horari d’atenció per a la preinscripció:
Dimecres 17, dijous 18, divendres 19, dilluns 22, dimarts 23 i dimecres 24
de març, de 8.30 a 13.30 h.
Dijous 18 i dilluns 22 de març, de 15.30 a 17.30 h.

Jornades de portes obertes:
Dijous 25 de febrer, format telemàtic a les 19.00 h al següent enllaç:
meet.google.com/qmw-jnxu-hgp
Atenció presencial al centre. Cal demanar cita prèvia a través del següent
enllaç: https://tinyurl.com/1w513c0c
Dimecres 3, dijous 4 i divendres 5 de març de 15.30 a 18.45 h.
Dissabte 6 de març de 9.00 a 13.30 h.
(2 membres per família i un màxim de 10 persones per grup.
Es prendran totes les mesures de prevenció pertinents)

Adreça:

Av. Montserrat, 91-95

Contacte:

938 764 556

insquercus@xtec.cat

www.insquercus.cat

Oferta formativa:

Educació secundària obligatòria (ESO).
Batxillerat: Ciències i tecnologia, humanitats, ciències
socials.
Cicle formatiu de grau mitjà de Guia en el medi natural i
de temps de lleure.
Cicles formatius de grau superior: CFGS Ensenyament i
animació sociesportiva i CFGS Condicionament físic.
Programa de formació i inserció: PFI Serralleria.

Jornades de portes obertes:
Dijous 4 de març (ESO): a les 18.30 h.
Dimarts 20 d’abril (grau mitjà): a les 18.30 h.
Dimarts 27 d’abril (batxillerat): a les 18.30 h.
Dimecres 28 d’abril (PFI): a les 18.30 h.
Dimarts 4 de maig (grau superior): a les 18.30 h.
Totes les portes obertes seran telemàtiques. Trobareu l’enllaç a la pàgina web de l’Institut Quercus.

Adreça:
Contacte:

Passatge Mas Sant Joan, 5
938 724 725 sjvt.musica@santjoanvilatorrada.cat
http://musica.santjoanvilatorrada.cat
Facebook, twitter i Instagram: @emusvilatorrada
Youtube: http://bit.ly/emusvilatorradaYT
Oferta formativa: Educació musical a partir dels 2 anys d’edat.
Instruments: baix elèctric, bateria, cant, clarinet, contrabaix, flauta
travessera, guitarra clàssica i elèctrica, piano, saxo, trompeta, violí,
violoncel, trombó de vares, flabiol i tamborí, i vibràfon.
Grups de llenguatge.
Grups instrumentals: Big Band, Cor, Combos, Cambres, la JOCC i conjunts instrumentals.

Horari de secretaria: De dilluns a divendres, de 16.00 a 20.00 h.
Dates de preinscripció d’alumnat actual: Del 14 d’abril al 7 de maig de 2021.
Dates de preinscripció d’alumnat nou: Del 10 al 31 de maig de 2021.
La preinscripció serà preferiblement online. A la web de l’escola, en les dates
indicades, hi trobareu tota la informació sobre el procediment.

Jornada de portes obertes:
A concretar: estigueu atents a la web i a les xarxes socials, on hi trobareu tota la informació sobre l’escola (espais, oferta educativa, activitats,
concerts...)

Adreça:
Contacte:

Passeig Gallifa, 1, 2a planta.
938 750 525 / 677 191 679
sjvt.cmfpa@santjoanvilatorrada.cat
Oferta formativa:
Català, castellà, anglès, informàtica, Graduat en
secundària nivell I, II i Semipresencial, prova d’accés
a CFGM i CFGS i prova d’accés a la universitat per a
majors de 25 anys i de 45 anys.
Associació de l’Escola d’Adults: organitzen activitats,
xerrades, tallers... de temàtica diversa.
Horari de secretaria:
De dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h.
Dates de preinscripció:
De l’1 al 30 de juny: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h.
De l’1 al 14 de juliol: de dilluns a dijous, de 10.00 a 13.00 h.
De l’1 al 17 de setembre: de dilluns a dijous, de 16.00 a 20.00 h.

Jornada de portes obertes:
Pots conèixer l’escola al vídeo que
hi haurà penjat a la pàgina web de
l’ajuntament.

