
CENTRES EDUCATIUS DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
              centres educatius                                                   oferta educativa
Escola Bressol Municipal La Fil·loxereta
Centre públic
c/ Gelida, 44
Tel. 93 818 32 31
fil-loxereta@santsadurni.cat

-Primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys)

Escola Bressol Municipal l'Espurna
Centre públic
c/Salvador Espriu, s/n 
Tel. 93 818 41 66
espurna@santsadurni.cat

-Primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys)

Escola La Pau
Centre públic
c/ Salvador Espriu, s/n
Tel: 93 891 32 40
a8059998@xtec.cat
www.escolalapau.com

-Segon cicle d'educació infantil
-Educació primària

I-E Jacint Verdaguer
Centre públic
c/Gelida, 44
Tel. 93 891 39 52 (Infantil i Primària)
Tel. 93 891 03 54 (ESO)
a8071238@xtec.cat
www.jverdaguer.org

-Segon cicle d'educació infantil
-Educació primària

-Educació secundària obligatòria (ESO)

Col·legi  Vedruna-El Carme
Centre privat concertat
c/Santa Joaquima de Vedruna, 1
Tel. 93 891 04 18
escola@elcarme.cat
www.elcarme.cat

-Primer cicle d'educació infantil (a partir d'1 any)
-Segon cicle d'educació infantil

-Educació primària
-Educació secundària obligatòria (ESO)

Col·legi Sant Josep
Centre privat concertat
c/ Germans Gabrielistes, 2
Tel. 93 818 34 10
fcps@stjosep.com
www.stjosep.com

-Primer cicle d'educació infantil (a partir dels 18 mesos)
-Segon cicle d'educació infantil

-Educació primària
-Educació secundària obligatòria (ESO)

-Batxillerat

IES Escola Intermunicipal
Centre públic
Pl.Santiago Rusiñol, s/n
Tel. 93 891 20 61
iesintermunicipal@xtec.cat
www.intermunicipal.com

-Educació secundària obligatòria (ESO)
-Batxillerat

-Cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa
-Cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a les persones en situació de 

dependència (sociosanitari)
-Curs d'accés a cicles formatius de grau superior

-Cicle formatiu de grau superior d'administració i finances. FP DUAL
-Cicle formatiu de grau superior en educació infantil. FP DUAL

-PTT (Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering)
-Servei d'assessorament i reconeixement  acadèmic

Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i 
Domènech
Centre públic
Barri Espiells, s/n
Tel. 93 891 14 12
espiells.incavi@gencat.cat
www.incavi.cat

- Cicle formatiu de grau mitjà d'olis d'oliva i vins
-Cicle formatiu de grau superior de vitivinicultura

-Cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat, perfil 
professional enològic

Aula de Formació d'Adults
Centre públic
c/Francesc Macià (edifici educació secundària J.Verdaguer)
Tel. 93 818 40 32
adultssantsadurni@gmail.com
https://sites.google.com/a/xtec.cat/afasantsadurni/

-1r cicle d'educació secundària per adults 
- 2n cicle d'educació secundària per adults

(interessats en fer PPA CFGM preguntar al centre)
-Informàtica: nivells competic inicial i competic 1 

-Anglès: nivells 1,2 i 3 (inicial i bàsics)
-Català: nivell 3 (bàsic)

Escola Municipal de Música Sant Sadurní
Centre públic
Pl. Dr. Salvans, 1
Tel. 93 891 08 15
escolademusica@santsadurni.cat
https://www.facebook.com/escolamunicipaldemusicasantsadurni

-Música per a nadons (d'1 a 3 anys)
-Sensibilització (a partir de P-2) i Iniciació

-Nivells: bàsic, d'ampliació i mitjà
-Cursos per a adults -Aula Moderna

-Música a l'Edat d'Or
-Oferta instrumental: Bateria, Baix Elèctric, Cant, Clarinet, Flauta 

Travessera, Guitarra, Guitarra Elèctrica, Piano, Saxo, Teclat, Trompeta, 
Trombó, Violí i Violoncel

- Mètode Suzuki per a violí (a partir de 4 anys)
-Formació complementària: Combo joves i adults. Taller instrumental 1, 

Taller Instrumental 2, Taller de Combo, Taller de Guitarres. Conjunt 
instrumental i Conjunt vocal.

mailto:fil-loxereta@santsadurni.cat
mailto:escolademusica@santsadurni.cat
mailto:adultssantsadurni@gmail.com
http://www.incavi.cat/
mailto:espiells.incavi@gencat.cat
http://www.intermunicipal.com/
mailto:iesintermunicipal@xtec.cat
http://www.stjosep.com/
mailto:fcps@stjosep.com
http://www.elcarme.cat/
mailto:escola@elcarme.cat
http://www.jverdaguer.org/
mailto:a80711238@xtec.cat
http://www.escolalapau.com/
mailto:a8059998@xtec.cat
mailto:espurna@santsadurni.cat



