
Carrer Núria, 26-28 
Telèfon 93 540 88 65
a8061063@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a0806106
http://blocs.xtec.cat/laserreta/

AMPA
ampalaserreta@gmail.com
https://sites.google.com/site/ampalaserreta/

12-183-12

TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 1987
Horari escolar de 8 a 15 h
Capacitat 485 alumnes
Formació Secundària (12-16), Batxillerat (16-18)
Grau superior de gestió comercial i màrqueting enològic

L’Institut Alella comença a funcionar el setembre del 1987 i 
des d’aleshores ens hem caracteritzat per ser un centre arrelat 
a Alella i al seu entorn on tots els seus professionals, 
juntament amb les famílies i la implicació de l’AMPA i 
l’Ajuntament, vetllem per la millora de la qualitat de la nostra 
tasca educativa. Tenim com a finalitat proporcionar als nostres 
alumnes les eines necessàries per assolir la maduresa 
intel·lectual, el desenvolupament personal, els coneixements i 
les destreses necessàries per a la formació integral com a 
persones compromeses amb la societat, competents i 
competitives professionalment.

Equipaments i serveis
21 aules generals equipades amb Pissarra Digital Interactiva. 
Aules específiques per a Dibuix Tècnic, Plàstica, Fotografia, 
Música, Aula d’atenció a la diversitat. 3 aules d'informàtica. 2 
tallers de Tecnologia. 3 laboratoris. Gimnàs i pistes esportives. 
Biblioteca. Sala d'actes i Sala polivalent. Aules per al Cicle 
Formatiu (aules d’enologia). Menjador i cantina. 

Activitats escolars i complementàries
Viatges culturals i sortides curriculars. Participació en 
certàmens i concursos d’alumnat.
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Avinguda del Bosquet, 7 
Telèfon 93 540 31 10 - Fax 93 540 05 15
iesalella@xtec.cat - insalella.cat

AMPA
info@ampaiesalella.org
www.ampaiesalella.org

TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 2010
Horari escolar de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Horari d’acollida matí de 7.45 a 9 h 
Horari del servei de menjador de 12.30 a 15 h
Capacitat 225 alumnes
Formació Infantil (3-6) i Primària (6-12) 

El protagonista actiu de tota l'activitat educativa és l'alumne. 
Aprenentatge enfocat a l'adquisició de destreses i habilitats. 
Creativitat, motivació, autoestima i esforç personal que 
garanteixi un assoliment satisfactori dels aprenentatges. 
Projectes enfocats des de P3 fins a 6è. Projectes: pla integral 
de llengua estrangera, pla lector i biblioteca, escola verda; 
educació per a la salut; mobiliari ergonòmic a infantil; educació 
emocional; projecte intergeneracional "Els Rosers"; educació 
viària; col·laboració de les famílies.

Equipaments i serveis
Edifici de nova construcció adaptat a la normativa vigent. Amb 
3 pavellons, aules, biblioteca, informàtica, internet a tota 
l’escola, idiomes, música, menjador amb cuina pròpia, 
gimnàs-sala d’actes, pista poliesportiva, patis, sorrals i 
enjardinament. L’escola oferta atenció matinal, menjador amb 
monitoratge anglès, extraescolars (anglès, futbol, patinatge, 
multiesports, timbalers, natació, dansa i tallers organitzats per 
l’AMPA amb portes obertes a les famílies, divendres tarda).
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TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 1935
Horari escolar de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Horari d’acollida matí de 7.45 a 9 h 
Horari del servei de menjador de 12.30 a 15 h
Horari d’acollida tarda de 16.30 a 17.40 h
Capacitat dues línies de P3 fins a 6è
Formació Infantil (3-6) i Primària (6-12) 

Formem part del Pla d'Impuls a la lectura del Departament 
d'Ensenyament. Pla TAC (Tecnologies de l'aprenentatge i el 
coneixement). Grups flexibles. Eix Transversal. Educació per a 
la mobilitat segura. Projecte intergeneracional. Escola 
Respectuosa amb el medi ambient. Reutilització de llibres de 
text

Equipaments i serveis
L’escola disposa de dos edificis, la Vinya, on hi ha tots els 
alumnes d’educació infantil, i el Bosquet, on hi ha tots els 
alumnes de primària de 1r fins a 6è. Estan ubicats dins el 
mateix recinte escolar i s’accedeix d’un edifici a l’altre pels 
patis. Equipaments: cuina, gimnàs, aula de música, aula de 
psicomotricitat, biblioteca, aula de plàstica, 2 aules d'educació 
especial, pati d'infantil, pati del davant (1r, 2n, 3r), pati del 
darrera (4t, 5è, 6è).

Activitats escolars i complementàries
Festa de La castanyada, de Nadal, de la Setmana Cultural i de 
final de curs.
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Avinguda del Bosquet, 1
Telèfon 93 5557803 - Fax 935557961
a8000049@xtec.cat
escolafabra.wordpress.com

AMPA
Telèfon 93 540 31 37 
elbosquet@ya.com - ampafabra.weebly.com

TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 2007
Horari escolar de 9 a 12 h i de 15 a 17 h
Horari d’acollida matí a partir de les 8 h 
Horari del servei de menjador de 12 a 15 h
Horari d’acollida tarda de 17 a 18 h
Capacitat 61 alumnes
Formació Infantil (0-3)  

Metodologia basada en l'experimentació i en el treball per racons, 
on els infants poden anar construïnt els seus aprenentatges en 
funció de les seves necessitats i interessos, tot respectant el seu 
ritme.
Es potencia les relacions amb les famílies per tal de promoure 
l'intercanvi d'experiències, criteris i opinions sobre l'educació 
integral dels infants per tal d'aconseguir una coherència en la 
tasca educativa conjunta.

Equipaments i serveis
4 aules, sala d’usos múltiples, aula màgica, cuina pròpia, magatzem, 
despatx, zona enjardinada (3 patis) i sala per a l’equip educatiu.

Activitats escolars i complementàries
Festa de la tardor, festa de la castanyada, Santa Cecília, festa de 
Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, festa de la primavera i plantada al 
pati, festa de l’estiu, jornades jardineres, setmana de la vellesa, 
sortida a l’auditori i al zoo, Cafè de les tres, Xerrades L’aventura 
d’educar, tallers amb pares, treball en xarxa amb biblioteca, 
residència d’avis, CEIP...
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Avinguda del Bosquet, 5 
Telèfon 93 555 55 09
elspinyons@suara.coop / educacio@alella.cat
informaciopinyons.blogspot.com

0-3 3-12Benvolgudes famílies,

Us presentem la guia dels centres educatius que ofereixen 
escolarització a Alella. 

L’oferta, tant de centres públics com privats, inclou totes 
les etapes d’escolarització, des de l’etapa 0-3 anys fins a 
batxillerat. També hi figuren les dades per a contactar amb 
l’Escola d’adults. Per a cadascun dels centres hi trobareu 
les dades de contacte, els estudis que imparteixen així 
com una descripció de les activitats i característiques 
distintives que cada centre ha volgut remarcar. Aquesta 
informació la podeu completar, cada inici d’any, amb les 
dates de les jornades de portes obertes dels diferents 
centres, que es publiquen, entre d’altres, al web municipal.

Esperem que aquesta informació us sigui d’utilitat a l’hora 
de prendre una decisió important com és la tria de centre 
per a l’educació dels vostres fills i filles.

Salutacions cordials,

Teresa Vilaró i Comas
Regidora d’Educació

LLAR D’INFANTS

SECUNDÀRIA

INFANTIL

GUIA
CENTRES EDUCATIUS
D’ALELLA

triEM escola?
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ALTRES SERVEIS EDUCATIUS

Espai Actiu Escola d’Adults 
Antigues Escoles Fabra
Avinguda Ferran Fabra, 1
Telèfon 93 555 39 12 
educacio@alella.cat
www.alella.cat/espaiactiu
Horari d'atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 18 a 20 h

Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI)
Ajuntament d’Alella
Plaça de l’Ajuntament, 1
Telèfon 93 555 23 39 - ext.104 
educacio@alella.cat
www.alella.cat/PQPI
Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h i dijous de 16 a 19.30 h

SERVEIS EDUCATIUS DEL BAIX MARESME
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
Equip de llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC)
Equip d’assessorament Psicopedagògic (EAP)
Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA)

Escola La Serreta
Carrer La Vinya, 47-51 
Telèfon 93 554 56 40   
Fax 93 555 81 47
se-baixmaresme@xtec.cat
www.xtec.net/se-baixmaresme
Horari d'atenció al públic:
de dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 17.30 h
divendres, de 9 a 14 h i de 15 a 17 h

Regidoria d’Educació
Plaça de l’Ajuntament, 1 - 08328 Alella

93 555 23 39 ext. 104
educacio@alella.cat

www.alella.cat/educacio

Coordinació, edició i disseny: Ajuntament d’Alella  -  DL B. 3464-2014

Carrer Núria, 26-28 
Telèfon 93 540 88 65
a8061063@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a0806106
http://blocs.xtec.cat/laserreta/

AMPA
ampalaserreta@gmail.com
https://sites.google.com/site/ampalaserreta/
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TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 1987
Horari escolar de 8 a 15 h
Capacitat 485 alumnes
Formació Secundària (12-16), Batxillerat (16-18)
Grau superior de gestió comercial i màrqueting enològic

L’Institut Alella comença a funcionar el setembre del 1987 i 
des d’aleshores ens hem caracteritzat per ser un centre arrelat 
a Alella i al seu entorn on tots els seus professionals, 
juntament amb les famílies i la implicació de l’AMPA i 
l’Ajuntament, vetllem per la millora de la qualitat de la nostra 
tasca educativa. Tenim com a finalitat proporcionar als nostres 
alumnes les eines necessàries per assolir la maduresa 
intel·lectual, el desenvolupament personal, els coneixements i 
les destreses necessàries per a la formació integral com a 
persones compromeses amb la societat, competents i 
competitives professionalment.

Equipaments i serveis
21 aules generals equipades amb Pissarra Digital Interactiva. 
Aules específiques per a Dibuix Tècnic, Plàstica, Fotografia, 
Música, Aula d’atenció a la diversitat. 3 aules d'informàtica. 2 
tallers de Tecnologia. 3 laboratoris. Gimnàs i pistes esportives. 
Biblioteca. Sala d'actes i Sala polivalent. Aules per al Cicle 
Formatiu (aules d’enologia). Menjador i cantina. 

Activitats escolars i complementàries
Viatges culturals i sortides curriculars. Participació en 
certàmens i concursos d’alumnat.
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Avinguda del Bosquet, 7 
Telèfon 93 540 31 10 - Fax 93 540 05 15
iesalella@xtec.cat - insalella.cat

AMPA
info@ampaiesalella.org
www.ampaiesalella.org

TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 2010
Horari escolar de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Horari d’acollida matí de 7.45 a 9 h 
Horari del servei de menjador de 12.30 a 15 h
Capacitat 225 alumnes
Formació Infantil (3-6) i Primària (6-12) 

El protagonista actiu de tota l'activitat educativa és l'alumne. 
Aprenentatge enfocat a l'adquisició de destreses i habilitats. 
Creativitat, motivació, autoestima i esforç personal que 
garanteixi un assoliment satisfactori dels aprenentatges. 
Projectes enfocats des de P3 fins a 6è. Projectes: pla integral 
de llengua estrangera, pla lector i biblioteca, escola verda; 
educació per a la salut; mobiliari ergonòmic a infantil; educació 
emocional; projecte intergeneracional "Els Rosers"; educació 
viària; col·laboració de les famílies.

Equipaments i serveis
Edifici de nova construcció adaptat a la normativa vigent. Amb 
3 pavellons, aules, biblioteca, informàtica, internet a tota 
l’escola, idiomes, música, menjador amb cuina pròpia, 
gimnàs-sala d’actes, pista poliesportiva, patis, sorrals i 
enjardinament. L’escola oferta atenció matinal, menjador amb 
monitoratge anglès, extraescolars (anglès, futbol, patinatge, 
multiesports, timbalers, natació, dansa i tallers organitzats per 
l’AMPA amb portes obertes a les famílies, divendres tarda).
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TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 1935
Horari escolar de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Horari d’acollida matí de 7.45 a 9 h 
Horari del servei de menjador de 12.30 a 15 h
Horari d’acollida tarda de 16.30 a 17.40 h
Capacitat dues línies de P3 fins a 6è
Formació Infantil (3-6) i Primària (6-12) 

Formem part del Pla d'Impuls a la lectura del Departament 
d'Ensenyament. Pla TAC (Tecnologies de l'aprenentatge i el 
coneixement). Grups flexibles. Eix Transversal. Educació per a 
la mobilitat segura. Projecte intergeneracional. Escola 
Respectuosa amb el medi ambient. Reutilització de llibres de 
text

Equipaments i serveis
L’escola disposa de dos edificis, la Vinya, on hi ha tots els 
alumnes d’educació infantil, i el Bosquet, on hi ha tots els 
alumnes de primària de 1r fins a 6è. Estan ubicats dins el 
mateix recinte escolar i s’accedeix d’un edifici a l’altre pels 
patis. Equipaments: cuina, gimnàs, aula de música, aula de 
psicomotricitat, biblioteca, aula de plàstica, 2 aules d'educació 
especial, pati d'infantil, pati del davant (1r, 2n, 3r), pati del 
darrera (4t, 5è, 6è).

Activitats escolars i complementàries
Festa de La castanyada, de Nadal, de la Setmana Cultural i de 
final de curs.

E
S

C
O

LA
 F

A
B

R
A

Avinguda del Bosquet, 1
Telèfon 93 5557803 - Fax 935557961
a8000049@xtec.cat
escolafabra.wordpress.com

AMPA
Telèfon 93 540 31 37 
elbosquet@ya.com - ampafabra.weebly.com

TITULARITAT PÚBLICA

Any d’inici de funcionament 2007
Horari escolar de 9 a 12 h i de 15 a 17 h
Horari d’acollida matí a partir de les 8 h 
Horari del servei de menjador de 12 a 15 h
Horari d’acollida tarda de 17 a 18 h
Capacitat 61 alumnes
Formació Infantil (0-3)  

Metodologia basada en l'experimentació i en el treball per 
racons, on els infants poden anar construïnt els seus 
aprenentatges en funció de les seves necessitats i interessos, 
tot respectant el seu ritme.
Es potencia les relacions amb les famílies per tal de promoure 
l'intercanvi d'experiències, criteris i opinions sobre l'educació 
integral dels infants per tal d'aconseguir una coherència en la 
tasca educativa conjunta.

Equipaments i serveis
4 aules, sala d’usos múltiples, aula màgica, cuina pròpia, 
magatzem, despatx, zona enjardinada (3 patis) i sala per a 
l’equip educatiu.

Activitats escolars i complementàries
Festa de la tardor, festa de la castanyada, Santa Cecília, festa 
de Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, festa de la primavera i 
plantada al pati, festa de l’estiu, jornades jardineres, setmana 
de la vellesa, sortida a l’auditori i al zoo, Cafè de les tres, 
Xerrades L’aventura d’educar, tallers amb pares, treball en 
xarxa amb biblioteca, residència d’avis, CEIP...
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Avinguda del Bosquet, 5 
Telèfon 93 555 55 09
elspinyons@suara.coop / educacio@alella.cat
informaciopinyons.blogspot.com

0-3 3-12

Riera Coma Clara, 19 - 21 
Telèfon 93 555 44 11 / 93 555 78 77
info@smpino.com 
www.smpino.com

3-160-18

TITULARITAT PRIVADA

Any d’inici de funcionament 1965
Horari escolar infantil i primària de 9 a 13 i de 15 a 17 h
Horari escolar secundària de 9 a 13.30 i de 15 a 17 h
Horari d’acollida matí de 8 a 9 h 
Horari d’acollida tarda de 17 a 19 h
Capacitat 345 alumnes
Formació Infantil (3-6), Primària (6-12) i Secundària (12-16)

Introducció de l’anglès a educació infantil. Des de P3 a 4t de 
secundària totes les classes estan desdoblades. Preparació 
per als exàmens oficials de la universitat de Cambridge en 
llengua anglesa, KET a 6è de Primària, PET a 2n d’ESO i FCE 
a 4t d’ESO. Preparació per als exàmens del DELF en llengua 
francesa, A1, A2 i B1 a secundària .

Equipaments i serveis
Aules amb pissarres digitals, aula d’audiovisuals, aula de 
plàstica, sala de música, aula d’informàtica, gimnàs, dues 
biblioteques, laboratori, menjador amb cuina pròpia, patis, pista 
esportiva, sala polivalent, entorn privilegiat. Activitats de migdia 
incloses pels alumnes de servei de menjador: jardineria, 
escacs, biblioteca dirigides per professorat de l’escola.

Activitats escolars i complementàries
Castanyada, Santa Cecília, Pastorets, Festa de Nadal, Dia de la 
Pau, Carnestoltes infantil i primària, Sant Jordi, participació en 
la Mostra literària, festa de fi de curs, graduació a infantil i 
secundària, sortides culturals, de lleure i de formació, colònies 
des de 1r de primària, curset d’esquí a la Molina, viatge final 
curs alumnes 4t d’ESO.  
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TITULARITAT PRIVADA

Any d’inici de funcionament 1988
Horari escolar de 9 a 17 h
Horari d’acollida matí de 7 a 9 h 
Horari del servei de menjador de 12 a 15 h
Horari d’acollida tarda de 17 a 20 h
Capacitat 1.800 alumnes
Formació  Infantil (0-6 anys), Primària (6-12), 
Secundària (12-16), Batxillerat nacional (16-18), 
Batxillerat internacional (16-18) i Grau Professional de Dansa 

A l’Escola Hamelin-Internacional Laie tenim com a objectiu la 
formació de persones íntegres amb capacitat de fer realitat el 
futur professional que desitgin. La formació és trilingüe, 
utilitzant com a llengües vehiculars: anglès, castellà i català. 
Com a llengua estrangera s’incorpora des de 1r de primària 
una quarta llengua a escollir: alemany, xinès mandarí i francès.

Equipaments i serveis
Edifici Hamelin: sala de psicomotricitat, d’informàtica; 
menjador, cuina pròpia, pista esportiva exterior.
Edifici Laie: laboratoris de física, química i biologia; sala 
d’informàtica; aula de projectes, d’audiovisuals; taller de 
tecnologia; 5 sales de dansa; biblioteca, menjador, cuina, 
teatre, pistes exteriors i una coberta.

Activitats escolars i complementàries
Escola d’esports: futbol sala, voleibol, bàsquet, multiesport, 
tenis, taekwondo, gimnàstica rítmica, patinatge sobre rodes.
Escola de música: sensibilització, piano, guitarra, violí, viola, 
violoncel, saxo, bateria, cant, agrupament musical.
Escola de dansa: clàssica, creativa, Jazz, Hip-Hop, claqué.
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Riera Fosca, 3-5 
Telèfon 93 555 22 96  Fax 93 540 36 32
hamelin@escolessas.com
www.escolessas.com

TITULARITAT PRIVADA

Any d’inici de funcionament 1978
Horari escolar de 8.30 a 12.30 h i de 15 a 17.30 h
Horari d’acollida matí de 7 a 8.30 h 
Horari del servei de menjador de 12.30 a 15 h
Horari d’acollida tarda de 17.30 a 19 h
Capacitat 70 alumnes
Formació Infantil (0-3)  

Proposem una educació que implica una bona relació afectiva i 
estimuladora, per tal de proporcionar als infants seguretat i 
alegria, i ajudar-los a créixer i compartir experiències i 
vivències que els ajudin a desvetllar al màxim les seves 
capacitats, tot respectant el seu ritme evolutiu.

Equipaments i serveis
Aula de lactants amb àrees diferenciades per el descans, la 
higiene, l’alimentació i el joc. Aules de material amb àrees 
diferenciades per el treball didàctic, el joc, la higiene i el 
descans. Aules de caminants distribuïdes per racons de joc, 
zona de treball didàctic, lavabos i zona d’higiene. Aula de 
psicomotricitat. Espai de menjador amb trones per als més 
petits. Cuina. Pati central. Pati reservat als lactants i maternal. 
2 patis de sorra i hort.
Servei de visita mèdica escolar. Servei psicopedagògic. Escola 
de pares. Borsa de Cangurs.

Activitats escolars i complementàries
Anglès. Música. Curs de piscina (setmanal o intensiu al juliol). 
Programa d’aprenentatges primerencs. Sortides. Concerts i 
teatre a l’escola. Casal de Nadal, Setmana Santa i Estiu per als 
nens de 2n Cicle d’Educació Infantil.
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Carrer Verdaguer, 6
Telèfon 93 555 64 07
lacasetadalella@gmail.com  
www.lacaseta.info

TITULARITAT PRIVADA

Any d’inici de funcionament 1989
Horari escolar de 7.30 a 18.30 h
Capacitat 106 alumnes
Formació Infantil (0-3)  

El vostre fill/a anirà aprenent una sèrie de valors, emocions i 
sentiments a través de diferents estímuls, la música, els 
contes, la pintura...
Cultivem l'art de saber escoltar i gestionar emocions, crucial 
per comunicar-se i entendre el món que els envolta.
És important que observin, manipulin i experimentin amb 
l'entorn estimulant la seva creativitat i imaginació.
L'èxit de la nostra escola és l'actitud davant els nostres nens, 
com els mirem, acaronem, enraonem....
Vetllem per ells amb una única i clara finalitat: ajudar-los a 
madurar i anar creixent dins d'un ambient de tendresa, pau, 
tranquil·litat i així juntament amb la família aconseguir que el 
nen sigui feliç.

Equipaments i serveis
Set aules, sala de mestres, sala d’usos múltiples, pati de 
500m2, cuina pròpia.

Activitats escolars i complementàries
Castanyada, nadal, primavera, Sant Jordi, sopar a la fresca, 
emocions, valors, piscina ...
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Plaça de l’església, 6 
Telèfon 93 555 21 47   Fax 606 08 51 32
ebcampanar@gmail.com
www.elcampanar.org
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Institut Alella

Escola La Serreta

Hamelin Internacional Laie

Hamelin Internacional Laie

Escola Bressol El Campanar

Llar d’Infants Municipal
Els Pinyons

Llar d’Infants La Caseta

Santa Maria del Pino

Escola Fabra

   
 


