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LA TORDERA 

La Tordera  és un institut escola mancomunat entre Santa Maria de Palautordera i Sant Celoni. 

Vol ser un centre obert, integrador i de qualitat. 

Fer viure l’Institut Escola és participar d’un projecte que ens obre horitzons i ens permet 

avançar, on tots tenim el nostre lloc i necessitem de l’altre. En el moment d’arribar a l’escola, el 

nen/a és una persona amb un bagatge  vital i cultural del qual cal partir per poder realitzar 

una proposta educativa real i eficaç. 

En aquestes experiències de vida, la família esdevé el punt de referència principal i, per tant, no 

podem atendre ni entendre l’alumnat sense buscar l’acompanyament de qui li és més pròxim. 

Eduquem en un context  de socialització privilegiat, on els alumnes poden reafirmar la seva 

identitat al costat d’altres amb qui formar grup, plantejar-se r eptes i fer aprenentatges per 

tal d’adquirir més autonomia personal. 

L’Institut Escola La Tordera treballa per desenvolu par uns aprenentatges significatius  i 

competencials , que siguin assumibles, esdevinguin funcionals, respectin els processos 

individuals i potenciïn la funció del grup en la seva adquisició. 

 

 

Els principis que guien la nostra acció educativa tenen com a objectiu oferir una formació de 

qualitat: 

• Els nostres models d’ensenyament - aprenentatge parteixen d’una visió global de l’infant i 

de les seves famílies. 

• Entenem que cal construir un currículum integrat que ajudi a desenvolupar un pensament 

global i crític davant d’una realitat complexa. 

• Creiem que cal respectar els processos individuals i potenciar la funció del grup en els 

aprenentatges. 

• L’adquisició i el desenvolupament dels llenguatges són una eina essencial, funcional i 

necessària en el procés de formació. 
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Projecte d’innovació educativa, pla estratègic i pl a d’entorn 

El pla estratègic de l’Institut Escola La Tordera marca quatre àmbits d’actuació: 

 
 
• Metododologia:  

- Metodologia activa a l’etapa d'educació infantil: Treball vivencial a partir de racons, espais i 

ambients (P3, P4 i P5) 

- Treball per espais competencials a l’educació primària. Ambients pedagògics al cicle inicial i 

mitjà (de 1r a 4t) i optatives al cicle superior i a Secundària (de 5è a 4t d'ESO) 

- Programa de diversificació curricular a secundària. 

- A totes les etapes educatives: Treball per projectes i/o centres d'interès. Programa per al 

foment del gust de la lectura, Programa d’arts escèniques i Programa de reutilització i 

socialització de llibres. 

- Projecte d’immersió lingüística en llengües estrangeres: 

o Anglès des de P4 fins a 4t d’ESO. 

o 2a llengua estrangera: Francès a Cicle superior i a l’ESO. 

o Generació Plurilingüe GEP: aprendre llengües estrangeres a través de les matèries 

  -  Educació física en anglès a la primària i a la secundària 

  -  Ètica i Socials en francès a 3r i 4t d’ESO. 

- Projecte de serveis comunitaris a 4t d’ESO 

- Participació en: Pla Català de l’Esport, Pla Educatiu d’Entorn de Sant Celoni i de Santa 

Maria de Palautordera en coordinació amb altres escoles i entitats de la vila. Fem Dansa, 

Cantània, Ball de bastons, Sardanes, Batucada, Montquímic, entre d'altres. 

- Sortides pedagògiques al llarg del curs i colònies escolars a final de cicle. 

 
 

• Foment de l’ús de les noves tecnologies: 

- Projecte Robòtica “Robotseny” 

- Treball mitjançant els diversos dispositius TIC del centre: Tablets, Pissarra digital 

interactiva, notebook, portàtils, entre d'altres. 

- Domini de centre i aules virtuals 

 
 

• Escola verda:   

- Hort escolar 

- Reduir, Reciclar i Reutilitzar 

- Camí escolar 
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- Participació en el projecte “Let’s Clean Up Europe” 

- Projecte d'estalvi energètic 

- Programa sobirania alimentària (Alimentació) 

 
 

• Treball amb la comunitat educativa:  

- Acompanyament familiar diari 

- Participació en festes, tallers i sortides 

- Colla gegantera 

- Comissió solidària i Comissió de festes 

 

 

SERVEIS 

El Servei d’Atenció Psicopedagògic (SAP) de Santa Maria de Palautordera és un servei integrat 

al centre que coordina el servei de psicologia, logopèdia i les tasques de seguiment als 

alumnes i a les famílies. 

El centre disposa de cuina pròpia i ofereix el servei de menjador que és gestionat per l’AMPA. 

També s’ofereixen diverses activitats extraescolars. 

L’activitat de Piscina es realitza al tercer curs d’educació infantil (P5) i, per el moment, està 

subvencionada per l’Ajuntament de Sant Celoni. 

 

 

HORARI LECTIU 
Possible canvi a jornada continuada. 
Actualment l'horari del centre és: 
Per a Infantil i Primària: 
 Dilluns, dimarts, dijous i divendres: Matí de 8:30h a 12:15h / Tarda de 15:00h a 16:30h.  
 Dimecres: de 8:30h a 12:30h. 
 

Per a Secundària: 
 De dilluns a divendres de 8:30 a 15h.    
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MATERIAL I QUOTES 

Tot el material fungible, de consulta i/o treball és col·lectiu i es compra des del centre. 

Les despeses de material fungible, quaderns de treball i agendes escolars (per a aquells cursos 

que en fan ús), així com el cost de les colònies i les sortides escolars i culturals, s’abonen al 

compte corrent del centre.  

Aquest import es fracciona en quatre quotes al llarg del curs: setembre, octubre/novembre, 

febrer i abril. Al mes de juny, si és el cas, es fa la liquidació corresponent a possibles variacions 

sobre la despesa prevista en les quatre quotes del curs.  

 

AMPA LA TORDERA 

L’Institut Escola La Tordera és Escola Verda, amb una filosofia molt propera i comunicativa 
amb les famílies i un ànim molt inclusiu. La nostra AMPA es diferencia de la d’altres escoles per 
tenir un vincle molt estret amb l’escola, ja que treballem amb comissions mixtes, formades tant 
per membres de l’AMPA com de l’escola. Aquest fet ens permet integrar-nos completament en 
el projecte educatiu del centre i treballar tots en una mateixa direcció. 
 
Les comissions que actualment tenim a l’AMPA són: Convivència i Solidaritat, Escola Verda, 
Menjador, Enllaços, Extraescolars, TIC i Festes.  Podeu trobar informació més detallada de 
cada comissió a la nostra pàgina web: www.ampalatordera.cat. 
 
Entre d’altres, l’AMPA actua com a enllaç entre les famílies i el centre, fent arribar via 
electrònica (e-mail i WhatsApp) la informació del centre a les famílies. D’aquesta manera 
estalviem paper i mantenim un contacte amb les famílies més àgil, directe i proper, d’acord amb 
la filosofia del centre. 
 
Els serveis que actualment gestiona l’AMPA són: el servei de Bon dia, el Menjador escolar, la 
Ludoteca (permanència per la tarda) i les activitats extraescolars. Podeu trobar més informació 
de totes elles a la nostra pàgina web. 
 
Per altra banda, des de l'AMPA s’organitza i es participa en diferents actes festius de l'escola i 
dels municipis de Santa Maria de Palautordera i de Sant Celoni: cercaviles de gegants amb el 
Tabi i la Tabina, Marató de TV3,  Castanyada, rua de carnestoltes, Torderada... 
 
A més a més l’AMPA també ofereix recolzament econòmic al centre, dins de les seves 
possibilitats. En els darrers anys hem comprat per a l’ús de l’escola: projectors per a les aules, 
tendals per als sorrals, equip de música, etc. 
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Cal destacar que tots els actes de l’AMPA estan oberts a la participació de les famílies tant a 
nivell organitzatiu com participatiu i des d’aquí us engresquem a participar-hi; tenim una AMPA 
amb moltes idees i propostes per a fer millores però ens manca gent per poder dur-les a terme. 
Ens podeu ajudar de moltes maneres, hi ha comissions diferents on hi trobareu un espai, també 
econòmicament fent-vos socis o bé participant com a voluntaris en les diferents activitats 
proposades per les comissions: donant un cop de mà en les festes, torrant castanyes el dia de 
la castanyada, fent els entrepans solidaris, etc. 
 
Acostant-vos a l'AMPA us acosteu a l'escola dels nostres fills i filles, al mateix temps que us hi 
acosteu a ells, i entre tots creem un vincle educatiu més fort. Si el nostres fills i les nostres filles 
ens veuen participar, també es mostraran més participatius; si ens veuen gaudir de l'escola, 
també en gaudiran. Aprofitem l’opció que ens dóna aquest institut escola que s'obre a 
nosaltres. 
 
 
 
 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 

Curs 2019-2020 

FASES DE LA PREINSCRIPCIÓ DATES 

Presentació de les sol·licituds  Del 29 de Març al 9 d’abril 

Presentació de documentació  Fins el 10 d’abril  

Publicació de les llistes amb el barem provisional  26 d'abril 

Presentació de reclamacions  Del 29 d'abril al 3 de maig  

Resolució de reclamacions  6 de maig  

Llistes barem definitiu, resoltes les reclamacions  8 de maig 

Sorteig públic del número per al desempat  9 de maig  

Publicació oferta definitiva  11 de juny 

Publicació de les llistes d’admesos   12 de juny 

Matriculació   Del 20 al 26 de juny 

 

Per a més informació consulteu la web del centre:  http://blocs.xtec.cat/latordera/ i la web del 

Departament d'Ensenyament:  http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/ 
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Horari de preinscripció 

La setmana de preinscripció,  matins i tardes a concretar prèviament per telèfon,  a 
l'Institut Escola La Tordera:  93 848 47 98   
 
DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR 
 
Documentació identificativa que s’ha de presentar e n tots els casos 

• La sol·licitud de preinscripció , que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre 

docent o a les oficines de l’ajuntament. També us la podeu descarregar des de la web 

del Departament d’Ensenyament o a la web de l’institut escola. Cal presentar una única 

sol·licitud, al centre demanat en primer lloc o a les oficines municipals d’escolarització 

de l’ajuntament.  

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

• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·lici tant  (pare, mare o tutor legal) o de 

la targeta de  residència on consta el NIE, si es tracta de persones estrangeres. 

• Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys 

o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.  

• Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identific ació sanitària ) de l’alumne o alumna. 

• Dues fotografies de mida carnet de l’alumne/a 

• Original i fotocòpia del llibret de vacunacions  o certificat mèdic que les acrediti. 

 

Documentació acreditativa dels diferents criteris g enerals de baremació que 

només s’ha de presentar si s’al·leguen  

•  Renda per càpita de la unitat familiar -  Documentació acreditativa de ser beneficiari 

de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció  

• Proximitat del domicili de l’alumne o alumna o, si s’escau, proximitat del lloc de 

treball del pare, mare, tutor o tutora,  sol·licitant .  
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o Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència 

on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. 

o Quan el domicili familiar que s'al·lega no coincideix amb el del DNI de la persona 

sol·licitant, de la targeta de residència o NIE en el cas de persones estrangeres, 

cal aportar certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna on 

hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant i resguard de la renovació 

del DNI, en el cas de persones estrangeres, comunicat del canvi de domicili amb 

registre d’entrada de la Delegació del Govern. En el moment de la matrícula cal 

presentar el DNI renovat amb la nova adreça. 

o Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball , s’acreditarà 

mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a 

l'efecte per l'empresa. 

• Existència de germans o germanes matriculats al cen tre educatiu, o pares o tutors 

legals que hi treballin  

o S'entén que un alumne o alumna té germans matriculats al centre quan aquests 

hi són matriculats en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. El 

centre ho comprovarà directament. 

o S'entén que un/a pare/mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de 

presentar la sol·licitud de preinscripció exerceix en el centre una activitat 

continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el 

corresponent nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o 

administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies. 

• Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare, tuto r, tutora, o germans - Original i 

fotocòpia del certificat de disminució del Departament de Benestar i Família de la 

persona que al·legui aquesta condició. 

• Condició legal de família nombrosa : Original i fotocòpia del carnet de família 

nombrosa vigent.  

La falsedat o el frau en les dades aportades compor ta, d'acord amb la 

Resolució de preinscripció i matriculació del curs 2016-2017, la invalidació 

dels drets de prioritat que puguin correspondre. 
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CODIS DE CENTRES  

ESCOLES POBLACIÓ  CODI 

INSTITUT ESCOLA LA TORDERA Sta. Maria de Palautordera   
Sant Celoni 

08070908 

ESCOLA FONTMARTINA Sta. Maria de Palautordera 08028424 

ESCOLA DEL PONT TRENCAT Sta. Maria de Palautordera 08039744 

ESCOLA MATAGALLS Sta. Maria de Palautordera 08062811 

ESCOLA SOLER DE VILARDELL Sant Celoni 08065305 

ESCOLA MONTNEGRE Sant Celoni / La Batllòria 08037504 

ESCOLA JOSEP PALLEROLA Sant Celoni 08025770 

ESCOLA VALLMANYA Sant Esteve de Palautordera 08026117 

ESCOLA VALLGORGUINA Vallgorguina 08054411 

Col·legi  AVET ROIG Sant Celoni 08032622 

Col·legi COR DE MARIA Sant Celoni 08025769 

Col·legi LA SALLE Sant Celoni 08025745 
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RESERVA DE PLACES 

La Tordera és un Institut Escola Mancomunat dels municipis de Sant Celoni i Santa Maria de 

Palautordera. 

Per al proper curs escolar es disposarà de les tres etapes educatives amb els seus 

corresponents cicles pedagògics: el cicle d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), el cicle inicial (1r a 

2n), el cicle mitjà (3r i 4t), el cicle superior (5è i 6è), el primer cicle de l’ESO (1r i 2n) i el segon 

cicle de l’ESO (3r i 4t). 

Segons estableix el conveni de Mancomunitat entre els Ajuntaments de Sant Celoni i Santa 

Maria de Palautordera, tenen prioritat els nous alumnes (tant de P3 com dels altres cursos) 

residents als barris del Virgili, el Temple i Ca l’Abril, de Santa Maria de Palautordera, i tots els 

alumnes residents al municipi de Sant Celoni. 

La resta de places disponibles es reserven per als alumnes del nucli de Santa Maria de 

Palautordera i finalment a aquells alumnes que visquin en altres municipis. 

 

OFERTA DE PLACES 

INFANTIL   SECUNDÀRIA 

P3 50 places   1r 4 places 

P4 15 places  2n 1 plaça 

P5 7 places  3r 7 places 

PRIMÀRIA  4t 5 places 

1r 6  places    

2n -4 places    

3r 1 plaça    

4t -8 places    

5è 8 places    

6è 1 plaça    
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BAREMS DE PRIORITAT D’ADMISSIÓ 

Criteris generals de prioritat en l'admissió d’alum nes 
Per ordenar les sol·licituds d'admissió i assignar les places del centre, quan el nombre de 

sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen els criteris de prioritat, primer els generals i després 

els complementaris. 

CRITERIS GENERALS : 

Germans  escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballin:  

• Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi 

treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts .  

Proximitat del domicili:   

• Quan el domicili de l’alumne/a sol·licitant estigui dins l'àrea de proximitat del 

centre (Virgili, Ca l’Abril i Temple) 30 punts.  I quan el domicili de l'alumne/a està 

en  el municipi de Sant Celoni, 30 punts . 

• Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en 

consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball 

d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre (Virgili, Ca l’Abril i 

Temple): 20 punts.   

• Quan el domicili de l’alumne/a és a Santa Maria de Palautordera, però fora de  

l’àrea de proximitat (Virgili, Ca l’Abril i Temple): 10 punts.   

• Quan el domicili de l’alumne/a no és a Santa Maria de Palautorderi ni Sant 

Celoni: 0 punts.  

Renda anual  de la unitat familiar:  

• Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l'ajut de la renda 

garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills que tinguin al seu càrrec: 10 

punts .  
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Discapacitat de l'alumne/a , pare, mare o germans:  

• Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan 

el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l'alumne/a acrediti 

una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts .  

CRITERIS COMPLEMENTARIS : 

• Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental : 15 punts.   
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Algunes preguntes i respostes que us poden ajudar 

 
1. Què és la preinscripció? 

Per obtenir plaça en una escola finançada amb fons públic (pública o privada concertada), primer de tot 

s'ha de fer la sol·licitud d'admissió. Això és la preinscripció, que s'ha de fer en uns dies concrets que es 

fixen oficialment. 

2. Què és la matrícula? 

Després de la preinscripció, les escoles saben quantes sol·licituds tenen i estan en condicions d'informar 

de la plaça que es dóna a cada alumne/a. És el moment en què la família ha de confirmar que realment 

vol la plaça. Això és la matrícula, que també s'ha de fer en uns dies concrets que es fixen oficialment. 

3. Qui ha de sol·licitar la preinscripció? 

Tots els alumnes que han de començar l’Educació Infantil, el Batxillerat artístic, un Cicle formatiu, o 

ensenyaments d'Arts plàstiques i Disseny. També s'han de preinscriure tots aquells alumnes que volen o 

han de canviar de centre o que no s’han matriculat el curs anterior. 

4. Qui pot informar sobre la preinscripció? 

Els centres educatius disposen de tota la informació que necessiteu i dels impresos per fer la sol·licitud 

de preinscripció. També podeu adreçar-vos a les oficines municipals d’escolarització, a les oficines 

d’informació escolar del vostre ajuntament, o a Internet (http://www.gencat.net/ensenyament ) 

A més, en aquests dies els centres organitzen trobades, visites i jornades de portes obertes perquè 

pugueu conèixer millor el seu funcionament, els serveis de què disposen i el projecte de centre o el 

caràcter propi de cadascun. 

5. Es pot presentar més d'una sol·licitud de preins cripció? 

S'ha de presentar una única sol·licitud  de preinscripció. La presentació de més d’una sol·licitud 

comporta la invalidació dels drets de prioritat 

6. Si solament es pot presentar una sol·licitud, co m es fa per demanar més d'un centre? 

A l'imprès de sol·licitud s'hi poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals voldria accedir 

l'alumne/a, relacionats per ordre de preferència. 
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7. On s'ha de presentar la sol·licitud de preinscri pció? 

La sol·licitud de preinscripció s'ha de presentar al centre educatiu demanat en primer lloc. També es pot 

lliurar a les oficines municipals d’escolarització o a les oficines d’informació escolar. 

8. Poden dir en algun centre educatiu que no admete n la sol·licitud de preinscripció? 

Tots els centres educatius sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) tenen l'obligació 

d'admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari 

oficial de preinscripció. 

9. S'ha de pagar per fer la sol·licitud de preinscr ipció? 

Els centres sufragats amb fons públics (públics i privats concertats) no poden percebre cap quantitat en 

concepte de preinscripció, reserva de plaça o altres conceptes. 

10. Quins/nes alumnes tenen preferència a l'hora d' assignar les places? 

Per assignar les places, quan en un centre educatiu hi ha més sol·licituds que vacants, s'aplica un barem 

de prioritat d’admissió, que és públic i té en compte diversos criteris específics i generals. El sistema 

prioritza el centre sol·licitat en primer lloc. 

Tots els centres han de reservar unes places destinades a alumnes amb necessitats educatives 

específiques (NEE). 

11. És possible que l'alumne/a no sigui admès/esa a l centre educatiu sol·licitat en primer lloc? 

Sí, perquè pot ser que les vacants que ofereix el centre siguin ocupades per alumnes amb puntuació 

més alta, d’acord amb el barem de prioritat, o amb necessitats educatives específiques.  

Quan no pot ser admès/esa en el centre sol·licitat en primer lloc, se li assigna plaça en un altre dels 

centres educatius demanats, seguint l'ordre de preferència indicat a la sol·licitud. 

12. Quan se sap si l'alumne/a ha estat admès/esa? 

Tota la informació relativa al procés d’admissió la trobareu al centre sol·licitat en primer lloc i a l’Oficina 

Municipal d’Escolarització del vostre municipi. 

Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds, es fa pública la llista baremada, perquè es pugui 

comprovar si s'ha puntuat correctament la sol·licitud de preinscripció i, si cal, formular una reclamació. 

Al cap d’uns quants dies es fa pública la llista d’alumnes admesos en cada centre. L'alumne/a ja es pot 

matricular, i ho ha de fer dins del període estable rt. 
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13. Qui vetlla per la correcció del procés de prein scripció i matrícula? 

En cada àrea escolar hi ha una comissió d'escolarització presidida per la Inspecció d’Educació i amb 

representants dels ajuntaments, dels centres educatius i de les associacions de mares i pares d’alumnes, 

que té, entre d’altres, la funció de vetllar per la transparència del procés. 
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Institut Escola La Tordera 
 
Institut Escola del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
Centre mancomunat pels Ajuntaments de Santa Maria de Palautordera i de Sant Celoni 
 
 
Passatge Margarida, número 1 (Santa Maria de Palaut ordera) 
Telèfon 93 848 47 98 
Correu electrònic: a8070908@xtec.cat   
Pàgina web: www.blocs.xtec.cat/latordera  


