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Acadèmia Igualada. Edu-
cant persones que deixen 
empremta 

Va ser l’any 1939 
quan la ciu-
tat d’Igualada 
va encomanar 

al seu fundador, Antoni 
Jorba i Soler, la tasca d’en-
gegar un centre dedicat a 
l’ensenyament.

Durant aquests més de 
vuitanta anys, l’Acadèmia 
Igualada ha crescut i ha 
evolucionat al ritme de la 
societat, però sempre s’ha 
mantingut fidel al seu ide-
ari i al seu projecte d’escola 

L’Escola Anoia és 
un centre educa-
tiu concertat de 
secundària laic, 

inclusiu, proper, i integrat 
a la realitat del nostre ter-
ritori. 

Som escola catalana que te-
nim com a objectiu acom-
panyar l’alumnat amb la 
complicitat de les famílies, 
en la seva formació tant en 
l’àmbit personal, com en el 
social i en el del coneixe-
ment. L’Escola Anoia ofe-
reix una formació de qua-
litat adaptada en funció de 
les capacitats i necessitats 
de cada alumne. 

Projecte Educatiu

Educant persones que dei-
xen empremta.
El nostre projecte educatiu 
“Empremta” representa el 
compromís amb la forma-
ció integral dels alumnes 
i destaca el valor de la re-
lació família-escola com 
a part essencial del procés 
educatiu de l’alumne. Par-
tint d’aquestes premisses, 
el projecte es defineix en 
cinc grans eixos: Emprem-
ta emocional, Empremta 
competencial, Empremta 
global, Empremta social 
i Empremta familiar. To-
tes elles abraçades per la 
cultura del pensament del 
Project Zero de Harvard. 
Amb la cultura del pensa-
ment aconseguirem que 
aprenguin a transformar 
les seves idees precon-
cebudes, a organitzar els 
conceptes i a visibilitzar les 
seves idees per ser capaços 

En potencia la participació, 
el benestar, l’aprenentatge 
significatiu i competencial 
tot incorporant les noves 
metodologies i tecnologies, 
així com una formació en 
valors ètics, fomentant l’es-
perit crític constructiu.

L’objectiu fonamental que 
tenim és aconseguir, jun-
tament amb les famílies, la 
formació global, a nivell in-
tel·lectual i humà, dels nos-
tres nois i noies.

Treballem : 
-Perquè els i les joves  tin-
guin les eines i coneixe-
ments necessaris per a  
actuar com a persones au-
tònomes, respectuoses, res-
ponsables i crítiques. 
-Per una formació en els va-
lors ètics. 
-Per l’adquisició d’hàbits in-
tel·lectuals i de treball. 
-L’adquisició de coneixe-
ments científics, huma-

de reflexionar sobre el seu 
propi aprenentatge.  

Etapes educatives
Llar de infants
Parvulari
Primària
Secundària
Batxillerat Concertat

Cicles formatius
CFGM Guia en el medi na-
tural i el temps lliure. Con-
certat.
CFGS Condicionament fí-
sic
CFGS Educació infantil. 
Concertat

nístics i artístics que els 
permetin afrontar la seva 
formació posterior. 
-El coneixement de l’entorn 
cultural, natural i mediam-
biental. 
-L’ús de les tecnologies de 
la informació i la comuni-
cació. 
-L’adquisició d’hàbits de sa-
lut. 
-La participació en l’entorn 
escolar, social i cultural.
-L’adquisició de sentit crític 
envers la societat de consum 
per fomentar un desenvolu-
pament sostenible.
-El respecte i la tolerància 
davant la diversitat. 
-Adquisició de totes les 
eines i recursos per afrontar 
els reptes de la societat del 
demà

Ens agrada fer-ho creant es-
pais de confiança, on l’alum-
nat se senti valorat, respec-
tat, escoltat i estimat per així 
teixir vincles autèntics. 

Serveis de l’escola
Menjador amb cuina prò-
pia
Gabinet psicopedagògic
Transport
Acollida
Acollida matinal: 06:45h- 
09:00h
Acollida de migdia: 13:00h- 
15:00h
Acollida de tarda: 17:00h- 
18:15h

Ampliant i fomentant parti-
cipació per aconseguir que 
els nois i noies siguin els 
protagonistes actius del seu 
aprenentatge i orientar-los 
a descobrir les seves poten-
cialitats

Dissenyant espais acolli-
dors, on se sentin segurs, 
tranquils per viure de ma-
nera còmoda tot el procés 
de creixement. Ambients 
que facilitin generar experi-
ències gratificants que afa-

voreixin l’aprenentatge. 
 
Utilitzant diversitat de me-
todologies que facilitin l’as-
soliment de les diferents, 
habilitats, actituds i conei-
xements. Estimulant l’apre-
nentatge reflexiu, així com 
la curiositat i la creativitat, 
tot emmarcat en un con-
text col·laboratiu. Fomen-
tant el treball de qualitat i 
rigorós. I finalment, col·la-
borant amb altres centres i 
entitats fent xarxa. 
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MDP Igualada, una esco-
la genial per créixer!

Els nostres alum-
nes són el més 
important per a 
nosaltres, tots els 

infants que formen part de 
la nostra escola són el mo-
tor que ens fa caminar cap 
al futur, són el cor que ens 
fa bategar. La nostra esco-
la és més que una escola, és 
un lloc per viure, un lloc on 
ells i elles construeixen el 
seu propi aprenentatge, on 
fan realitat els seus somnis 
i on escriuen la seva pròpia 
història. Ens acompanyes i 
l’escrivim junts?

L’Escola d’Art i Dis-
seny La Gaspar 
té com objectiu 
treballar per un 

ensenyament de l’art i del 
disseny de qualitat, alhora 
que fomentar la impor-
tància de la creativitat i la 
innovació en els diferents 
àmbits de l’ensenyament 
així com la formació pro-
fessionalitzadora en l’àm-
bit del disseny i la neoar-
tesania.
Aquest objectiu es concreta, 
a nivell acadèmic, en l’apos-
ta per un ensenyaments de 
cicles formatius orientats a 
una formació de qualitat i 
compromesos amb la reali-

L’escola MDP Iguala-
da proporciona als seus 
alumnes un entorn aco-
llidor, proper i familiar 
on tothom és benvingut i 
convidat a formar part de 
la família MDP. Una esco-
la viva i democràtica en 
què tots i totes tenim veu. 

Facilitem entorns de con-
vivència per afavorir que 
creixin feliços, creient en 
ells mateixos, atenent les 
seves necessitats i perso-
nalitzant la nostra acció 
educativa. D’aquesta ma-
nera tots i cadascun d’ells 
i elles seran els protago-

tat del nostre territori.
El disseny i la creació visual 
ocupen avui un lloc destacat 
en el funcionament social i 
configuren, per ells matei-
xos, un significatiu sector 
econòmic. Per aquesta raó 
entenem que el marc de les 
activitats formatives no pot 
ser altre que l’anàlisi rigo-
rós del context en el que es 
desenvolupa l’activitat del 
dissenyador i el creador i 
la voluntat de incidir-hi tot 
apel·lant a l’esperit crític i 
plantejaments innovadors.

L’Escola Municipal d’Art i 
Disseny La Gaspar ofereix 

nistes del seu aprenentat-
ge. 
Una formació acadèmi-
ca i sòlida acompanyada 
d’un treball en valors que 
fomenta l’esperit crític, 
la capacitat d’empren-
dre i permet que el nos-
tre alumnat es faci amb 
les eines necessàries per 
transformar el món en 
què viu. Alhora, desenvo-
lupen la capacitat d’apor-
tar solucions als possibles 
problemes que hauran 
d’afrontar com a societat 
del futur. 

Una escola en constant 
aprenentatge, atenta als 
canvis en la societat i en 
la realitat que vivim. Sem-
pre al costat de la innova-
ció, fent aterrar a l’aula 
els projectes que fan de la 
nostra proposta educati-
va una experiència d’èxit. 
Projectes com L’EMAT, 
Ludilletres o Wake Up són 

ensenyaments oficials pro-
fessionalitzadors en l’àmbit 
del disseny, concretament 
en les especialitats de dis-
seny gràfic, disseny audio-
visual i disseny en pell. És 
l’única escola de Catalunya 
que imparteix cicles for-
matius reglats, amb titula-
ció oficial del Departament 
d’Ensenyament, de disseny 
en pell, concretament el ci-
cle formatiu d’Artesania de 
Complements de Cuir, cicle 
formatiu vinculat a la moda 
i la pell, únic a Catalunya 
amb titulació oficial.

La Gaspar també ofereix 
estudis de disseny amb la 
modalitat 3x2 (en tres anys 
s’obtenen dues titulacions) 
en l’itinerari de comuni-
cació gràfica i audiovisual. 
Aquesta modalitat consis-
teix a realitzar 2 cursos de 
Gràfica Publicitària i un ter-
cer curs de Gràfica Audiovi-
sual que permeten obtenir 

un exemple de l’enorme 
renovació pedagògica 
que està desenvolupant 
el centre en els darrers 
cursos. 

L’infant és el centre de 
la nostra acció educati-
va, propiciem el treball 
a partir de metodologi-
es actives que fomenten 
l’aprenentatge per des-

els títols de Tècnic/a Supe-
rior en Gràfica Publicitària i 
Tècnic/a Superior en Gràfi-
ca Audiovisual.

Enguany la Jornada de Por-
tes Obertes es realitzarà el 
dissabte dia 12 de març d’11 
a 13h. Per a més informa-
ció podeu trucar a l’esco-
la 93.805.52.62 o visitar la 
nostra web http://www.la-
gaspar.com on properament 
hi trobareu tota la informa-
ció detallada.

cobriment, la presa de de-
cisions responsables i la 
seva autonomia.  
Creiem fermament en el 
treball en equip, per aquest 
motiu, des de ben petits, 
promovem el treball co-
operatiu i una formació 
que aconsegueixi actituds 
solidàries, inclusives i to-
lerants, entenent la diver-
sitat com una riquesa.
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REUNIÓ 
INFORMATIVA
PREINSCRIPCIÓ
ESCOLAR 2022-23 
En directe per YouTube
(https://youtu.be/TVI7KVMaug8)
Dilluns, 28 de febrer a les 18.30 h 

PORTES OBERTES
ALS CENTRES PÚBLICS
Del 28 de gener al 5 de març 
Informació i horaris al web de cada centre.
Cal demanar cita prèvia.

ESCOLA
PÚBLICA 
D’IGUALADA
2022-23

REUNIONS
INFORMATIVES

CENTRES 
INFANTILS I 
PRIMÀRIA (*)
De P3 a 6è

ESCOLA GABRIEL CASTELLÀ
Dimarts, 15 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA GARCIA FOSSAS
Dimecres,  16 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA DOLORS MARTÍ
Dijous, 17 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA ATENEU IGUALADÍ
Dilluns, 21 de febrer a les 18.30 h

ESCOLA RAMON CASTELLTORT
Dimarts, 22 de febrer  a les 18.30 h

ESCOLA EMILI VALLÈS
Dimecres, 23 de febrer a les 18.30 h

(*) Les reunions informatives 
dels centres es faran a través 
de la plataforma Meet, 
trobareu l’enllaç al web 
de cada centre.

CENTRES 
SECUNDÀRIA
ESO 

INSTITUT JOAN MERCADER
Dimarts, 22 de febrer a les 18.00 h
i a les 19.30 h

INSTITUT PERE VIVES VICH
Dimecres, 23 de febrer a les 18.30 h

INSTITUT BADIA I MARGARIT
Dijous, 24 de febrer a les 18.00 h
i a les 20.00 h

Més informació a: 
Oficina Municipal d’Escolarització 
Tel. 938031950 (ext. 2240) 
ome@aj-igualada.net



Escolàpies Igua-
lada neix de 
la intuïció de 
Paula Montal, 

pionera en l’educació i 
promoció de la dona al 
segle XIX. Paula somia 
amb una escola popular 
al servei de la família per 
transformar el món.

Al nostre centre oferim 
un servei educatiu de 
molta qualitat. Formem 
part d’una xarxa d’esco-
les arreu de Catalunya i 
altres 20 països del món i 
tenim una arrelada tradi-
ció pedagògica a la ciutat 
d’Igualada, des de 1849. 

Gaudim d’apren-
dre i de conviu-
re plegats! Som 
una comunitat 

educativa acollidora, in-
novadora i arrelada al ter-
ritori.

A l’Escola Pia, el nostre 
desig és fer brillar tots els 
infants i joves amb el seu 
potencial. 
És per això que acompa-
nyem de manera individu-
alitzada a cada alumne/a, 
perquè aquest és el nostre 
tret distintiu.

El més important del pro-
jecte educatiu és que els in-

Apostem per l’atenció per-
sonalitzada de cada infant 
en un entorn càlid, acolli-
dor i familiar. Comptem 
amb un equip docent es-
table i compromès, que 
s’adapta als canvis meto-
dològics amb flexibilitat.

La nostra singularitat rau 
en la nostra manera d’en-
tendre l’educació com un 
procés de creixement per-
sonal de l’alumnat en clau 
d’acompanyament. Fem 
de moments quotidians i 
familiars esdeveniments 

fants i joves creixin feliços 
en un entorn de confiança 
i tinguin una preparació 
acadèmica que els permeti 
dibuixar el futur que somi-
en. 

I tot això ho complim amb 
el triangle: famílies, alum-
nes, i equip docent. 

L’equip de docents motiva 
l’aprenentatge i acompanya 
la tria de decisions per fo-
mentar el creixement per-
sonal i acadèmic.
Les famílies són part fona-

únics. Valorem la senzi-
llesa i el sentit de grup on 
tots som únics i necessaris.

Les famílies troben en la 
nostra escola una segona 
casa. L’ambient familiar 
entre tots els membres de 
la comunitat educativa i la 
proximitat i accessibilitat 
de la Direcció i del perso-
nal del Centre a les famí-
lies és un eix vertebrador 
de la nostra identitat.

El centre es renova cons-
tantment i s’actualitza 
tecnològicament, inte-
grem diverses metodo-
logies i projectes, conju-
gant tradició i innovació. 
Com escola innovadora la 
nostra proposta educati-
va neix de l’experiència i 
busca que l’alumnat sigui 
sempre proactiu i prota-
gonista del procés d’en-
senyament-aprenentatge.  
Apostem per potenciar 

mental de les bases del pro-
jecte educatiu i construïm 
plegats l’escola que volem.
L’alumnat és al centre de 
totes les decisions. L’escola 
els ofereix, constantment, 

rols actius a través de càr-
recs, comissions, assemble-
es i celebracions.

Què més caracteritza el 
nostre projecte educatiu?
Gaudim de l’aprenentatge 
de les matemàtiques de 
manera vivencial i manipu-
lativa amb INNOVAMAT.

l’aprenentatge de l’anglès 
des del 1r Cicle d’Educa-
ció Infantil. Tenim la cer-
tificació d’Escola Multi-
lingüe. 

Comptem amb un Pro-
grama d’Educació en la 
Interioritat propi que de-
senvolupem des d’Edu-
cació Infantil fins a 6è de 
Primària. Pensem que per 
esdevenir persones autèn-
tiques hem de viure des 

Oferim una immersió en la 
robòtica i un apropament a 
la ciència ja des d’Infantil i 
passant per totes les etapes 
(Bee-bots, Lego, Scratch, 
pràctiques als laboratoris, 
vespres científics, projectes 
transversals i cooperatius 
amb aplicació real).

Ens obrim a altres cultu-
res comunicant-nos en 
alemany, francès i anglès. 
Realitzem intercanvis amb 
altres escoles a l’estranger, 
i a través de l’acció social 

de la nostra interioritat.

El nostre objectiu princi-
pal és conrear en els nens 
i nenes la confiança per-
sonal i l’esperit de supe-
ració, actituds d’autoesti-
ma, empatia, autocontrol, 
coherència, solidaritat i 
ecologia. Volem que esde-
vinguin ciutadans il·lusi-
onats amb competències 
per viure al nostre món 
avui i demà.

compartim projectes amb 
escoles de Mèxic i del Se-
negal.

Enriquim el benestar dels 
infants i joves amb el pro-
jecte d’educació emocional 
a l’aula. A més, valorem 
l’àmbit artístic amb la pràc-
tica del teatre i l’aprenentat-
ge del llenguatge musical.
 
Què més podríem expli-
car-te? Ens agradarà con-
tinuar parlant de la nostra 
passió amb la vostra família!
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L’acompanyament 
a cada alumne 
i cada família, 
claus del projecte 

educatiu de la Institució 
Igualada

La Institució Igualada - per 
a la majoria encara Mont-
clar i Mestral – és una esco-
la concertada de Jorba amb 
prop de 650 alumnes. Fa 
uns anys van fusionar-se en 
un sol centre mixt, després 
de més de quaranta anys 
sent diferenciat. El seu pro-
jecte educatiu és un referent 
a la comarca de l’Anoia i es 
fonamenta en l’humanisme 
cristià, l’atenció personalit-

El col·legi Jesús 
Maria es va fun-
dar fa 80 anys 
amb una aula i 8 

alumnes. Actualment som 
una escola concertada 
d’infantil (els dos cicles) 
i primària. Els pilars del 
nostre projecte educatiu 
de centre tenen com ob-
jectiu principal oferir un 
servei de qualitat amb 
excel·lència en base a tres 
dimensions: la personal, 
la social i l’acadèmica. 

Treballem pel desenvolu-
pament integral dels alum-
nes i propiciem una con-
vivència en la comunitat 

zada i l’acompanyament a 
cada alumne i família. 

Considerem que l’atenció 
personalitzada és un dels 
factors claus d’una educació 
de qualitat. Per aquest mo-
tiu, el professorat atén indi-
vidualment cada alumne i 
cada família. Aquest acom-
panyament es concreta en 
la figura d’un tutor o tutora 
que es reuneix quinzenal-
ment amb cada alumne i 
trimestralment amb la fa-
mília per fixar uns objectius 

educativa que reforci els 
serveis als altres, l’educació 
en valors i la cultura de la 
inclusió i la diversitat.

Entenem la nostra escola 
com un espai viu de recer-
ca i innovació pedagògi-
ca, i és gràcies a aquestes 
experiències de transfor-
mació educativa que som 
capaços de donar eines i 
respostes a un alumnat que 
creix en un món intercon-
nectat, multicultural i en 
constant evolució.

En aquest context, és fona-

de millora i seguir la seva 
evolució acadèmica, social 
i personal. 

La família té un paper cen-
tral a l’escola i en dediquem 
un gran esforç a orientar-los 
en la seva tasca educadora 
a través de les entrevistes 
amb el tutor o tutora, les 
reunions trimestrals o els 
cursos d’orientació familiar, 
entre d’altres.  

L’aprenentatge de l’anglès 
és un dels nostres punts 

mental per a nosaltres fer 
un bon acompanyament 
per tal que els i les alum-
nes adquireixin les compe-
tències i els valors que els 
permetin comprendre l’en-
torn i interactuar-hi, gràci-
es a un mode de procedir 
propi, basat en els valors 
ens caracteritzen: respecte, 
responsabilitat, integritat, 
solidaritat i coratge. Els 
nostres alumnes són: com-
promesos amb la societat i 
ells mateixos, curiosos a un 
món tecnològic però amb 
finalitat humanista, com-
petents lingüísticament 
capaços d’expressar-se amb 
facilitat en un món glo-
bal, de mentalitat inclu-
siva capaços de conviure 
en un món divers respec-
tant les diferencies, em-
prenedors amb iniciativa 
per afrontar nous reptes i 
cooperatius preparats per 
participar de manera pro-
activa i en equip.

forts, fet que queda palès 
als excel·lents resultats a 
les proves de competències 
bàsiques– més del 90% del 
seu alumnat ocupa el tram 
alt i mig alt - o a les PAU. 
L’anglès està present des 
d’Educació Infantil amb el 
projecte Hooray i poste-
riorment es desenvolupa 
amb les CLIL, assignatures 
en anglès com les Science, 
History... Disposem tam-
bé de programes d’estades 
a l’estranger i preparem a 
l’alumnat pels exàmens de 
Cambridge ESOL. 

A Educació Infantil apli-

La nostra escola vetlla per 
una atenció personalitzada 
posant a l’alumne i el seu 
aprenentatge com a cen-
tre d’interès. Atenem i ens 
adaptem a totes les diferèn-
cies valorant la diversitat 
cultural i personal. 

El nostre equip d’educadors 
estan compromesos amb 
els nostres alumnes i amb 
el món que ens toca viure. 
És per això que dia rere dia 
col·laborem plegats per tal 
de fer realitat nous projec-
tes. La nostra perseverança 

quem el mètode VESS, on 
s’integren metodologies 
com l’aprenentatge coo-
peratiu, les intel·ligències 
múltiples, el treball per es-
pais, les habilitats socials i 
emocionals... amb l’objec-
tiu d’ajudar els alumnes a 
aprendre a pensar, a ser cre-
atius i a cooperar amb els 
altres. 

El bon clima intern a les au-
les, l’ambient acollidor per a 
les famílies i els excel·lents 
resultats acadèmics fan 
pensar que el projecte de la 
Institució Igualada té el fu-
tur assegurat.

i cooperació fan possible 
aconseguir els reptes que la 
societat ens planteja.

No entenem l’educació sen-
se la participació de les fa-
mílies. Les volem a prop i 
és per això que ens definim 
com una escola familiar 
preocupada pel benestar de 
tota la comunitat educativa.
La nostra missió: educar 
persones que puguin créi-
xer i viure amb plenitud en 
aquest món i amb la capaci-
tat i desig de transformar-lo 
a favor del bé comú.
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Quan un esdevé 
pare o mare, 
una de les de-
cisions compli-

cades que haurà de pren-
dre serà quina escola triar 
per als seus fills i filles. Des 
de Maristes Igualada fem 
tot el possible perquè al 
cap dels anys aquestes fa-
mílies estiguin contentes 
de la decisió presa. Com 
ho fem?

A Maristes tenim uns ob-
jectius transversals que ens 
acompanyen en tot allò que 
fem, sigui en activitats aca-
dèmiques, de lleure o de 
qualsevol tipus: l’arrelament 

L’objectiu de la nos-
tra escola és pre-
parar els alumnes 
amb les compe-

tències personals i acadè-
miques per a una societat 
diferent, emmarcada en 
ple segle XXI.

Volem obrir els joves a la 
societat amb una formació 
humana i amb una madu-
resa intel·lectual. Oferim 
un itinerari innovador de 
manera transversal, en to-
tes les etapes educatives de 
l’escola, on l’alumne és el 
centre de l’aprenentatge. Un 
projecte compartit entre la 
família, l’alumne i l’escola.

al país i el compromís amb 
l’entorn, el qual comprèn un 
munt d’aspectes. En primer 
lloc, volem destacar el com-
promís amb la preservació 
del medi ambient i és per 
aquesta raó que som Escola 
Verda i organitzem jornades 
de neteja d’espais naturals, 
incidim en l’ús dels mate-
rials i en la importància del 
reciclatge i la reutilització.

Per altra banda, el respecte 
a les altres persones, tant 
llunyanes com properes, és 
un eix central a la nostra 
escola: activitats de solida-

És una escola basada en 
la innovació educativa i 
oberta a totes les famílies. 
Som un centre laic i con-
certat per la Generalitat de 
Catalunya. Una escola que 
assumeix la realitat soci-
ocultural de Catalunya i el 
compromís ferm de servei 
a la cultura.

Els nostres pilars: l’educa-
ció en valors, les emocions 
i el nivell acadèmic. Apos-
tem pel Projecte Educatiu 
TOTS, de caràcter propi, 
on la reflexió, la formació 

ritat, equips de mediació, 
eines de detecció d’assetja-
ment i abús i tutories indivi-
dualitzades són alguns dels 
projectes que ho faciliten. 
El fet de potenciar l’empatia 
també acaba revertint en el 
compromís en un mateix 
i per a aquest compromís 
s’empren recursos com les 
tutories grupals, individu-
als i la implicació de l’equip 

d’orientació amb una exper-
ta psicòloga al capdavant.

En resum, l’acompanya-
ment, l’adaptació constant 

de l’equip docent, la il·lu-
sió i la innovació es centra 
en un aprenentatge més 
contextualitzat, molt més 
integrat, interdisciplinari i 
personalitzat. Sense obli-
dar-nos mai d’on venim, 
dels pilars del Monalco: 
l’educació en valors, les 
emocions i el nivell acadè-

mic.
En aquests moments s’es-
tan creant nous espais al 
centre per poder portar a 
terme aquesta innovació 
educativa. El passat curs 

a una societat tecnològi-
ca i global, els idiomes i la 
transmissió de valors són 
alguns dels pilars dels Ma-
ristes. Som una escola pro-
pera, acollidora i atenta al 
creixement emocional i 
personal dels infants i joves, 
on es treballa per la inclu-
sió, el benestar i l’equitat. 
Al nostre centre oferim 
una educació de qualitat, 
d’acord amb les diverses 
metodologies i capacitats, 
partint dels principis que 
ens ofereix la neurociència 

es van renovar totes les au-
les i espais de la Llar d’In-
fants i d’Educació Infantil 
3. S’han obert nous espais 
al centre com un nou pati 
de 300 m 2 molt funcional 
a l’entrada de l’avinguda 
Barcelona. Un nou edifici 
a la llar d’infants amb qua-
tre aules d’ambients d’apre-
nentatge.
Som a la Fundació Tr@ms. 
Des de fa cinc anys, for-
mem part de la Fundació 
Tr@ms, entre una de les 26 
escoles més innovadores 
de Catalunya. 

aplicada a l’educació.

És evident que els projectes  
que una escola té es porten 
a terme de manera més efi-
cient i agradable en un espai 
que acompanyi. És per això 
que convidem tothom qui 
vulgui visitar l’entorn privi-
legiat on estem situats, amb 
espais versàtils, lluminosos, 
amplis i oberts a què vingui 
en una de les sis jornades 
de portes obertes o bé de-
manant hora per una visita 
individualitzada.

Les TIC, presents des 
d’Educació Infantil.
Anglès, des de la Llar d’In-
fants. Convençuts que 
l’educació i el coneixement 
de diferents llengües i cul-
tures és clau per al desen-
volupament d’una societat 
solidària i emprenedora, 
apostem pel plurilingüisme 
i la immersió lingüística.
Creiem en l’escola com un 
espai per a la formació inte-
gral, una educació de qua-
litat, de recerca, d’innova-
ció, d’internacionalització i 
d’implicació.

Tot el que necessites saber Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoiade les escoles de l’Anoia



Una escola pe-
tita i familiar, 
amb un pro-
jecte pedagò-

gic en constant evolució, 
on l’infant és el centre de 
l’aprenentatge, on el “ser” 
és més important que el 
“fer”, i amb l’objectiu de 
potenciar les habilitats 
de cada infant, perquè 
cada criatura és única. 

L’Escola Mowgli és una 
Escola petita i familiar, 
que està ubicada en una 
antiga casa. Aquesta s’ha 
anat transformant per 
adaptar-se a les necessi-
tats però sense perdre’n 

l’essència. Ja des dels seus 
inicis, la Fundació Escola 
Mowgli ha volgut ser un 
Centre amb inquietuds 
pedagògiques i en cons-
tant evolució. Per això, 
plantegem i orientem la 
nostra pràctica educativa 
per poder respondre als 
desafiaments del conei-
xement, en un món glo-
balitzat. 

La nostra Escola treballa 
de manera que l’alum-
ne/a és el centre de l’apre-
nentatge i, per tant, tots 
els recursos i espais s’or-
ganitzen en funció de les 

seves necessitats i moti-
vacions. Volem potenciar 
les seves habilitats i fer 
créixer la seva creativitat 
i curiositat en qualsevol 
àmbit. Volem acompa-
nyar a cada família en el 
creixement maduratiu, 
emocional i acadèmic del 
seu fill/a, proporcionant 
benestar a l’Escola per-
què s’hi senti com a casa. 

Aprenem del que vivim, 
sentim i pensem. Tot el 
que ens envolta, també 
la cultura, les llengües i 
les tradicions, ens ajuda 
a créixer. L’experimenta-
ció, el joc i la imaginació 
són el motor dels nostres 
aprenentatges i creaci-
ons. Famílies, alumnes i 
mestres fem l’Escola i ens 
impliquem en activitats 
que il·lusionen i estimu-
len les ganes de seguir 
creixent amb el projecte 
Escola Mowgli. 

Tot el que necessites saber Tot el que necessites saber 
de les escoles de l’Anoiade les escoles de l’Anoia



CALENDARI DE 
PORTES OBERTES

CAL DEMANAR CITA PRÈVIA A TOTS ELS CENTRES
LES INSCRIPCIONS ES PODEN FER VIA PÀGINA WEB O TELÈFON

Acadèmia Igualada
20 de febrer d’11h a 13h
www.academiaigualada.com
93 803 14 94

Escola Gabriel Castellà
15 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.xtec.cat/gcastella
93 803 37 06

Escola Anoia
5 i 6 de març de 9:30h a 13h
www.escolaanoia.cat
93 805 09 04

Escola Garcia i Fossas
16 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.garcia-fossas.com
93 803 00 43

Escola Ateneu Igualadí
21 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.escolaateneuigualadi.cat/
93 803 04 06

Escoles Mare del Diví Pastor
19 de febrer de 10h a 13h
https://igualada.escolesmdp.org/
93 803 17 31

Escola Emili Vallès
23 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.xtec-cat/escemilivalles
93 803 56 58

Escola Ramon Castelltort
22 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.ramoncastelltort.com
93 803 37 63

Escola Dolors Martí
17 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.xtec.cat/esc-dolorsmarti
93 803 59 20

Escola municipal d’art i disseny 
La Gaspar
12 de març d’11h a 13h
www.lagaspar.com
93 805 52 62

Escolàpies Igualada
Del 4 de febrer al 4 de març
www.escolapiesigualada.org
93 803 04 09

Escola Pia Igualada
6 de febrer de 10h a 13h
www.epiaigualada.cat
93 803 27 00

Institució Igualada
19 de febrer i 5 de març de 10:30h a 13h
www.igualada.institucio.org
93 802 98 77

Institut Badia i Margarit
24 de febrer a les 18h i a les 20h
(reunió informativa)
https://agora.xtec.cat/insbadiaimargarit/
93 803 61 32

Institut Joan Mercader
22 de febrer a les 18h i a les 19:30h
(reunió informativa)
https://agora.xtec.cat/insjoanmercader/
93 805 54 26

Institut Pere Vives Vich
23 de febrer a les 18:30h
(reunió informativa)
www.institutperevives.cat
93 803 15 99

Jesús Maria
20 de febrer de 10h a 13h
www.jesus-maria.cat
93 803 22 49

Maristes Igualada
5, 6, 19 i 20 de febrer, 5 i 6 de març
www.igualada.maristes.cat
93 805 55 75

Monalco
20 de febrer d’11 a 13h
www.monalco.cat
93 803 15 77

Mowgli
19 i 20 de febrer de 10h a 13:30h
www.escolamowgli.cat
93 803 57 15


