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“L’educació no canvia el món, 
canvia les persones 

que canviaran el món” 
Paulo Freire

S’acosta l’inici d’una nova etapa d’escolarització per 
als vostres fills i filles a les escoles i instituts de Man-
lleu. En aquest llibret hi trobareu l’oferta formativa 
de tots els centres educatius de la ciutat, així com 
les dates de les jornades de portes obertes perquè 
pugueu visitar-los abans de la preinscripció.

A Manlleu, tots els agents implicats cooperem per 
impulsar més i millors oportunitats educatives per a 
tothom, en tots els temps i espais de la vida. Volem 
que cada infant i jove pugui construir el seu itinerari 
de futur, sense exclusions. Les famílies, amb la 
vostra implicació i participació a la vida dels 
centres, també hi teniu un paper determinant. La 
confiança entre tots és el que ens dona força.

A Manlleu, fem pinya 
per l’educació!



DATES DE PREINSCRIPCIOÓ

Educació infantil de segon cicle i educació primària  
(3-12 anys) 
· Preinscripció: del 15 al 24 de març de 2021.

Educació secundària obligatòria (12-16 anys) 
· Preinscripció: del 17 al 24 de març de 2021.

Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà de forma-
ció professional i d'arts plàstiques i disseny
· Preinscripció: de l'11 al 17 de maig de 2021.

Cicles formatius de grau superior de formació 
professional i d'arts plàstiques i disseny
· Preinscripció: del 25 al 31 de maig de 2021.

Educació infantil de primer cicle (0-3 anys)
· Preinscripció: pendent de resolució.

Previsió de les dates del procés de preinscripció que estableix 
el Departament d'Educació per al curs escolar 2021-2022.



EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA  
De 3 a 12 anys

Escola Quatre Vents

Codi Centre: 08060964 (escola pública)
Adreça: Av. Pirineus, 19-21 
Telèfon: 93 851 25 11 
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-quatrevents/
Portes Obertes Inscripció prèvia trucant a l’escola.
6 de març, de 10.00 h a 13.00 h
9 de març, de 17.30 h a 19.00 h
11 de març, de 17.30 h a 19.00 h

Escola Puig-Agut 

Codi Centre: 08019940 (escola pública)
Adreça: C. Bellfort, 12 
Telèfon: 93 851 13 30 
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-puig-agut-manlleu/

Portes obertes Inscripció prèvia trucant a l’escola.
8, 9, 10, 11 i 12 de març, de 17.00 h a 18.00 h 
13 de març, de 10.00 h a 13.00 h



Escola Pompeu Fabra
 
Codi Centre: 08039628  (escola pública)
Adreça: C. Pompeu Fabra, 34-38 
Telèfon: 93 851 37 02 
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-pompeufabra-manlleu/
Portes obertes Inscripció prèvia trucant a l’escola.
Del 8 al 12 de març, a partir de les 17.00 h. 
13 de març al matí.

Escola Vedruna Manlleu 

Codi Centre: 08019976 (escola concertada)
Adreça: C. Bisbe Morgades, 4 
Telèfon: 93 851 01 80 
Web: www.carmevedrunamanlleu.org
Correu electrònic: vedrunamanlleu@vedruna.cat

Portes obertes Inscripció prèvia trucant o per  correu 
electrònic.
1, 2, 3, 6 i 8 de març 
Reunió informativa virtual Inscripció prèvia trucant o 
per correu electrònic.
8 de març a les 19.00 h

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
De 3 a 12 anys



Escola Casals-Gracia

Codi Centre: 08039215 (escola concertada)
Adreça: C. Voltregà, 101  / Telèfon: 93 850 73 98 
Web: www.casalsgracia.org
Correu electrònic: administracio@casalsgracia.org
Portes obertes Inscripció prèvia trucant o per  correu 
electrònic. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 de març de 17.00 h a 
18.00 h. 13 de març de 10.00 h a 13.00 h. 
Reunions telemàtiques Trobareu l’enllaç al web de 
l’escola.
Infantil: 10 de març, de 19.00 h a 20.00 h
Secundària: 11 de març, de 19.00 h a 20.00 h

Institut del Ter 

Codi Centre: 08072176 (escola pública)
Adreça: C. Eduard Rifà, 24 / Telèfon: 93 851 23 12 
Web: https://agora.xtec.cat/seccio-institut-manlleu/
Portes obertes Inscripció prèvia trucant o per  correu 
electrònic. 12 de març a la tarda i 13 de març al matí. 
Xerrada informativa virtual Inscripció prèvia al web 
de l’institut. 11 de març, a les 20.00 h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
De 12 a 16 anys

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
De 3 a 16 anys



Institut Antoni Pous i Argila 
Codi Centre: 08040552 (escola pública)
Adreça: Av. de Roma, 260
Telèfon: 93 851 37 05 
Web: http://agora.xtec.cat/ies-antoni-pous

 

· 

Portes obertes
ESO: 13 de març, de 10.00 h a 14.00 h. Inscripció prèvia a 
través del formulari de la pàgina web del centre.
Reunió telemàtica: 11 de març, a les 20.00 h

Batxillerat i Cicles: 8 de maig, de 9.00 h a 14.00 h
Reunions telemàtiques específiques: Trobareu les dates 
a la pàgina web del centre.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I 
POSTOBLIGATÒRIA 

A partir de 12 anys

Batxillerat
Cicles formatius de grau mitjà 
   Atenció a les persones en situació de dependència 
   Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi 
natural
Cicles formatius de grau superior 
   Integració social  
   Educació infantil
   Ensenyament i animació socioesportiva
Itinerari formatiu específic
- Manteniment d’instal·lacions esportives
Servei d’assessorament  i reconeixement d’aprenen-
tatges

·
· 
  -
  -

·
  -
  -
  -
· 



La Salle Manlleu

Codi Centre: 08019952 (escola concertada)
Adreça: C. Enric Delaris, 68
Telèfon: 93 850 60 64 
Web: www.lasallemanlleu.cat

Portes obertes Inscripció prèvia trucant a l’escola. 
ESO: 6 i 13 de març 
Batxillerat: 20 de març 
Cicles: 17 d’abril i 8 de maig

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I 
POSTOBLIGATÒRIA 
A partir de 12 anys

Batxillerat
Cicles formatius de grau mitjà
   Gestió administrativa
   Instal·lacions elèctriques i automàtiques
   Mecanització 
   Sistemes microinformàtics i xarxes
Cicles formatius de grau superior 
   Administració i finances
   Mecatrònica industrial 
   Programació de la producció en fabricació
   mecànica 
   Administració de sistemes informàtics en xarxa 
(nou perfil professional en ciberseguretat)
Servei d’assessorament i reconeixement d'aprenen-
tatges

·
· 
  -
  -
  -
  -
·
  -
  -
  -

  -

· 



ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

 

Portes obertes Inscripció prèvia trucant a l’escola.
Del 3 al 8 de maig.
Reunió informativa conjunta Inscripció prèvia a 
educacio@manlleu.cat
29 d’abril a les 18.00 h

Codi Centre: 08055233 
Adreça: Plaça Dalt Vila, 3 
(Casa de Cultura Can Puget) 
Telèfon: 93 850 78 09 
Web:  www.xtec.cat/escolamusicamanlleu

Colors 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MANLLEU

ESCOLES BRESSOL 
De 0 a 3 anys

Els Picarols

Codi Centre: 08066711
Adreça: C. Ter, 52-54 
Telèfon: 93 851 03 90
Web: https://ebmcolors.wordpress.com/

Codi de centre: 08071068
Adreça: C. Indústria, 41-43 
Telèfon: 93 851 58 61
Web: www.elspicarols.cat



PFI-PTT Manlleu 
Pla de transicioóde treball
Per a joves de 16 a 21 anys que no tenen el graduat 
d’ESO (servei municipal, adscrit a l'INS Antoni Pous).
Adreça: Plaça Llevant, 3 
Telèfon: 93 850 65 00

· Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions
  electrotècniques (formació professionalitzadora a    
  La Salle)
· Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració          
  (formació professionalitzadora a l’Aula Mercat)

ALTRES FORMACIONS
A partir de 16 anys

Centre de Formacioó d’Adults
Marti i Pol

Formació bàsica per a majors de 18 anys
Codi Centre: 08063621 (escola pública)
Adreça: Plaça Llevant, 3 
Telèfon: 93 850 65 00 
Web: https://agora.xtec.cat/cfamartipolmanlleu/

CFA MARTÍ I POL

Instrumental 1, 2 i 3 (certificat de formació instrumen-
tal)
GESO (Graduat Educació Secundària Obligatòria)
modalitat presencial, semipresencial i a distància (a 
través de l’IOC, amb el suport del nostre professorat).

·

·



Catalaà per a adults

Per a majors de 16 anys
Oficina de català de Manlleu 
Adreça: C. del Pont 16-18, 3a planta 
Telèfon: 93 850 66 22 
Web: www.cpnl.cat/xarxa/cnlosona/

Cursos de català de diferents nivells: inicial, bàsic, 
elemental, intermedi,  suficiència i superior. També 
cursos de conversa, de reciclatge i diferents tallers 
d’ortografia. 

Actualment i arran de la COVID, s'ofereixen cursos de 
tres modalitats diferents: semipresencials, virtuals o 
100% en línia.

ALTRES FORMACIONS
A partir de 16 anys

Formacio Ocupacional i Continua
Oficina de Promoció Econòmica 
Adreça: Plaça Dalt Vila, 1 
Telèfon: 93 851 50 22 
Web: https://www.manlleu.cat/ope/formacio
Formació amb certificat de professionalitat de l’àm-
bit sociosanitari
Cusos a distància a través de www.aulamentor.es
Acreditació de competències professionals: Acredi-
ta’t i ACTIC (informàtica)
Cursos per a treballadors/es en actiu i atur: mani-
pulació d’aliments, carretó elevador, com parlar en 
públic, tècniques de negociació, intel·ligència emo-
cional, digitalització, ètica, gestió del temps...

· 

·
·

·



Per a més informació us podeu adreçar a:

Oficina Municipal d’Escolaritzacio
Pl. Dalt Vila,1 - Tel: 93 851 50 22 

educacio@manlleu.cat 
De dilluns a divendres de 9.00 h a 14.00 h

Podeu trobar més informació a: 
https://tramits.manlleu.cat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/


