
Cataleg de recursos
( infants de 7 a 12 anys )

Amb el suport:



Índex

 serveis i recursos sanitaris 3

 serveis socials i recursos assistencials 8

 serveis i recursos educatius 15

 serveis i recursos culturals 40

 serveis i recursos esportius  53

 serveis i recursos d'oci i lleure 62

 serveis, equipaments i recursos d’interès 69

 Col·legis professionals 72

 telèfons d’interès 73



3tornar a l’índex

serveis, equipAments i progrAmes

servei de salut pública municipal de l’Ajuntament de granollers

Objectiu:
Aquest servei té per objectiu millorar el nivell de salut de la població 
mitjançant programes específics que redueixin la incidència de 
malalties i que potenciïn uns estils de vida saludables.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
informació, orientació i assessorament sobre temes de salut i  ∙

recursos sanitaris  per a famílies, professorat i col·lectius que 
tenen cura dels infants i joves. 

Activitats de promoció de la salut en l’àmbit escolar en relació  ∙
amb la salut bucodental, els hàbits alimentaris i d’activitat física, 
hàbits d’exposició solar, la prevenció d’accidents, l’educació 
afectiva i sexual, la prevenció de drogodependències, l’educació 
emocional i l’ús responsable de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació. s’organitzen tallers a l’aula, obres de 
teatre, exposicions, concursos...

servei municipal d’informació i assessorament sobre drogues:  ∙
atenció personalitzada a qüestions, dubtes i problemàtiques 
relacionades amb el tema, adreçat a joves, famílies, professionals 
o qualsevol persona que ho sol·liciti. 

també es disposa d’una pàgina web (www.sobredrogues.net) que  ∙
amb respecte, rigor de la informació, discreció i confidencialitat, 
pretén informar, atendre i orientar en totes aquelles qüestions 
que tenen relació amb el consum de drogues.

Horari d’atenció:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. de 9 a 15 hores

tot l’any

gratuït 

directament

C. del portalet, 4, 2a planta
08401 granollers 

Tel. 93 842 66 68 – Fax: 93 842 67 26
www.granollers.cat -  

benestarsocial@ajuntament.granollers.cat

No em trobo bé... serveis i reCursos sAnitAris
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Àrees bàsiques de salut (Abs)

Objectiu:
l’àrea bàsica de salut (Abs) és la unitat territorial elemental 
a través de la qual s’organitzen els serveis d’atenció primària 
de salut.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
equip d’atenció primària: metges de capçalera, infermeres,  ∙

llevadores, pediatres, odontòlegs i treballadors socials.

** A partir dels 15 anys, se’ls assigna un equip d’atenció d’adults 
(metge i infermera).

Horari d’atenció: 

Per demanar cita prèvia de 
medicina general i pediatria:

de dl. a dv. de les 8 a les 
20 h. urgències, dissabtes 
de 9 a 17 hores

902 111 444

ABS Granollers-1 Oest. CAP Canovelles
C. de la indústria cantonada nord 

08420 Canovelles 
tel. 93 846 83 28
Fax: 93 849 61 06

ABS Granollers-2 Nord. Les Franqueses
C. de girona, 290 

08520 les franqueses
tel. 93 861 80 35
Fax: 93 861 80 35

ABS Granollers-3 Centre
C. del museu, 19 
08401 granollers

tel. 93 860 05 10 / 93 860 05 22
Fax: 93 870 60 04

ABS Granollers-4 Sud. Sant Miquel
Av. de francesc macià, 154 

08401 granollers
tel. 93 879 16 25
Fax: 93 879 36 94
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Hospital general de granollers. unitat de pediatria

Objectiu:
Centre d’atenció sanitària, sociosanitària i social, integrat a la 
Xarxa Sanitària d’Utilització Pública. Dóna serveis de salut per a 
la prevenció, curació i promoció.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
urgències pediàtriques. ∙

sala d’hospitalització, medicina pediàtrica i cirurgia pediàtrica. ∙

servei de neonatologia (inclòs servei d’uCi neonatal). ∙

Atenció ambulatòria:  ∙

  ∙ pneumologia pediàtrica.
 nefrologia pediàtrica. ∙
 Cardiologia pediàtrica.  ∙
 endocrinologia pediàtrica. ∙
 oncohematologia pediàtrica. ∙
 Al·lergologia pediàtrica. ∙
 gastroenterologia pediàtrica. ∙
 neurologia pediàtrica. ∙
 seguiment neonatal. ∙
 medicina pediàtrica. ∙
 Cirurgia pediàtrica. ∙

Horari d’atenció:
 
 

Durada:
Cost: 

Forma d’accés:

urgències i hospitalització:  
24 hores.  Atenció ambulatòria:  
cal consultar les agendes.

tot l’any

gratuït i/o preu tancat (servei 
proveïdor de Catsalut) 

varia segons el servei

Av. de francesc ribas, s/n
08402 granollers
tel. 93 842 50 00

www.fhag.es

pediatria@fhag.es

Centre de salut mental infantil i juvenil (CsmiJ) – Hospital sant Joan de déu

Objectiu:
Atendre els problemes de salut mental de nens i adolescents 
(des del naixement fins als 18 anys) i els de les seves famílies.

orientació individual i familiar. ∙

diagnòstic psiquiàtric i psicològic. ∙

Abordatge psicosocial (treballadora social). ∙

tractaments individuals, de grup i familiars. ∙

Coordinació i treball en xarxa amb els equipaments sanitaris,  ∙
pedagògics, socials i  comunitaris per garantir la continuïtat 
assistencial.   

prevenció i promoció de la salut. ∙

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de 9 a 14 h, i dl. i 
dc. de 15 a 19 h

tots els dies laborables

gratuït 

per derivació de pediatria

C. primer marquès de les franqueses, 146, bloc C 
(entrada pels jardins maria Corbera,  

darrere de l’oficina de l’INEM) 
08402 granollers
tel. 93 860 39 40
Fax: 93 879 34 69
www.hsjdbcn.org

secregranollers@hsjdbcn.org
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Associació contra l’anorèxia i la bulímia (ACAB)

Objectiu:
ACAb és una associació sense ànim de lucre dedicada a l´ajuda als malalts 
i familiars afectats per algun trastorn del comportament alimentari, tAC 
(com l´anorèxia, la bulímia i el trastorn per afartament, entre altres). 
Pretén sensibilitzar la societat i els poders públics sobre l´existència i 
els efectes d’aquestes malalties a fi de garantir una atenció terapèutica 
adequada, així com prevenir l’aparició de la malaltia a través dels 
tallers i activitats per a joves, famílies i educadors.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Aquest servei ofereix ajuda a través del correu electrònic, el telèfon  ∙

o l’entrevista presencial. 

A granollers hi ha un grup d’ajuda mútua (gAm) format per famílies  ∙
voluntàries, que té per objectiu arribar a una millor comprensió i 
actuació davant la malaltia i ajudar-se mútuament.

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

a determinar en funció de la 
demanda del grup

tot l’any

gratuït 

cal trucar prèviament al 
telèfon d’informació i ajuda

tel. 902 116 986
www.acab.org

acab@acab.suport.org

oncovallès - fundació d’Ajuda oncològica

Objectiu:
els seus objectius són ajudar els infants malalts de càncer, els 
familiars i l’entorn més proper, i oferir orientació i suport psicològic, 
nutricional, fisioterapèutic i altres teràpies als pacients diagnosticats 
al llarg de les diverses etapes per les quals passen.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
no donem servei als infants, però estem en contacte amb altres  ∙

entitats a les quals els adrecem, segons les necessitats específiques 
de cada cas.

Horari d’atenció:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9.30 a les 
13.30 h i de les 16 a les 20 h

gratuït 

per derivació i/o procés de 
baremació i inscripció

Av. del parc, 9, 6a planta
08402 granollers 
tel. 93 870 01 67
Fax: 93 870 01 67

www.oncovalles.org

fundacio@oncovalles.org

organització nacional de Cecs espanyols (onCe) – Agència granollers

Objectiu:
Corporació sense ànim de lucre que té la missió de millorar la qualitat 
de vida de les persones cegues i amb discapacitat visual.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
donar resposta als nens i nenes amb necessitats especials derivades  ∙

de la discapacitat visual i potenciar el desenvolupament de les seves 
capacitats així com a les seves famílies i/o als centres educatius en els 
quals estiguin matriculats.

Horari d’atenció:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 7.30 a les  
14 h

directament i/o per derivació

Av. sant esteve, 80
08402 granollers
tel. 93 861 47 60 

www.once.es

entitAts i AssoCiACions
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departament de salut de la generalitat de Catalunya

trav. de les Corts, 131-159 (pavelló Ave maria). 08028 barcelona
tel. 93 227 29 00
Fax: 93 227 29 90
www.gencat.cat/salut

bustiaciutada.salut@gencat.cat

Cercador d’associacions de malalts i familiars de malalts

http://www.gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/organitzacions/dir1_l25_doc_783.html 

directori d’associacions de salut i grups d’ajuda mútua de barcelona

http://www.bcn.es/tjussana/gam/default.html

Banc de Sang i Teixits

http://www.bancsang.net/es/index.html

sanitat respon 24 h (Catsalut)

902 111 444

Centre Coordinador d’urgències 

061

telèfon de la sidA 

900 212 222

Creu roja granollers

C. de Joan prim, 38 
tel. 938 61 12 40 
http://www.creurojagranollers.org

telèfons, AdreCes i portAls web d’interès
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serveis, equipAments i progrAmes

equips bàsics d’atenció social primària (ebAsp) 

Objectiu:
Els serveis socials s’ofereixen a tota la població i tenen com a 
destinataris les persones que necessiten informació, valoració, 
diagnosi, orientació, suport, intervenció i assessorament 
individual, familiar o comunitari per fer front a situacions de 
desigualtat, necessitat personal bàsica o manca de cohesió 
social o familiar, i per prevenir-les.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
detectar les situacions de necessitat personal, familiar i  ∙

comunitària de la població de granollers.

oferir informació, orientació i assessorament en relació amb  ∙
els seus drets i els recursos socials i les actuacions a què poden 
tenir accés.

intervenir en nuclis familiars o convivencials en situació de risc  ∙
social, especialment si hi ha menors.

valorar i fer la diagnosi social, socioeducativa i sociolaboral i  ∙
aplicar protocols de  prevenció.

proposar i establir programes d’atenció individual. ∙

impulsar projectes comunitaris i programes transversals. ∙

prestar serveis d’ajuda a domicili i suport a la unitat familiar. ∙

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9.30 h a les 13.30  
i dj. de les 16 a les 18 h

tot l’any

gratuït

directament i/o cal demanar hora 
prèviament

EBASP 1 
C. de maria palau, 25, passatge interior 

(barris Can gili, Congost)
08403 granollers
tel. 93 846 74 45

EBASP 2 
C. del lledoner, 6, Centre Cívic nord 

(barris ponent, lledoner, Can mònic, l’Hostal, 
granollers nord, Joan prim Centre)

08401 granollers 
tel. 93 846 60 72

EBASP 3 
C. de la mare de déu de montserrat, 47, 

Centre Cívic Jaume oller 
(barris sant miquel, tres torres, Can bassa, palou)

08401 granollers
tel. 93 879 50 44

EBASP 4 
C. del portalet, 4, 1a planta

(barris font verda, Centre, sota Camí ral, els instituts)
08401 granollers
tel. 93 842 67 74

Serveis centrals
tel. 93 842 66 65 i 93 842 66 67

www.granollers.cat

M'ajudes...???   serveis  soCiAls i reCursos  AssistenCiAls
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programa de beques escolars de material i llibres

Objectiu:
Aquest programa municipal ofereix diversos ajuts econòmics 
per a material escolar i llibres en funció dels cursos escolars 
(preescolar o primària) per als alumnes empadronats a  
granollers i matriculats en centres públics o privats concertats 
d’educació infantil i primària de la mateixa comarca que es 
trobin en una situació familiar especial, amb necessitats socials 
i/o econòmiques.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a infants de granollers matriculats a primària: ajut parcial  ∙

econòmic de material i que s’ingressa a l’escola a nom de 
l’alumne beneficiari.

per a infants de granollers matriculats a primària: ajut  ∙
econòmic parcial en forma de val per bescanviar a través de 
l’AmpA de l’escola, si té programa de socialització de llibres, o 
bé a les llibreries de granollers.

L’ajut es concedeix a qui ho sol·licita i compleix els criteris del  ∙
barem aplicable per a aquest programa.

Aquests ajuts són un suport econòmic i no cobreixen la totalitat  ∙
de les possibles despeses de material i llibres que es poden 
generar a les escoles.

Horari d’atenció:
Durada: 

Cost:
Forma d’accés: 

de dl. a dv. de les 9 a les 13 h 

presentació de sol·licituds, 
2a quinzena de juny,, però es 
concreta cada curs escolar

a determinar segons el servei

procés de baremació i 
inscripció

C. del portalet, 4, 3a planta
08401 granollers

tel. 93 842 66 65 / 93 842 66 67
Fax: 93 842 68 22

www.granollers.cat
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programa de beques escolars de menjador

Objectiu:
Aquest programa ofereix un ajut econòmic parcial per les 
despeses de menjador per a alumnes de preescolar i primària 
empadronats a granollers i matriculats en centres públics o 
privats concertats d’educació infantil i primària de la mateixa 
comarca que es trobin en una situació familiar especial, amb 
necessitats socials i/o econòmiques.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Ajut econòmic que cobreix part de les despeses diàries del  ∙

menjador del menor. Aquest ajut s’ingressa als Ceip a nom de 
cada beneficiari de la beca.

L’ajut es concedeix a qui ho sol·licita i compleix els criteris del  ∙
barem aplicable per a aquest programa.

Aquest ajut és un suport econòmic i no cobreix la totalitat  ∙
del preu de menjador diari. la part que resta l’ha d’assumir la 
família del beneficiari de la beca.

Horari d’atenció:
Durada:

 

Cost:
Forma d’accés: 

de dl. a dv. de les 9 a les 13 h 

presentació de sol·licituds, 
2a quinzena de juny,, però es 
concreta cada curs escolar

a determinar segons el servei

procés de baremació i 
inscripció

C. del portalet, 4, 3a planta
08401 granollers

tel. 93 842 66 65 / 93 842 66 67
Fax: 93 842 68 22

www.granollers.cat

Centres oberts

Objectiu:
equipaments municipals socials diürns adreçats a nens i nenes a 
partir de 6 anys que tenen dificultats sociofamiliars, personals, 
escolars i/o socials. les activitats educatives estan destinades 
a tots els infants de l’àrea d’influència de cada centre obert, 
funcionen en horari extraescolar i són recursos preventius que 
pretenen iniciar accions educatives i compensatòries.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el  ∙

desenvolupament de la personalitat del menor.

Afavorir la socialització i la integració social dels menors i les  ∙
seves famílies.

prevenir les situacions de risc social i de ruptura amb la família  ∙
i l’escola.

Compensar dèficits socioeducatius. ∙

Adquirir aprenentatges i competències. ∙

Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius  ∙
que afecten els seus fills.

Horari d’atenció:
Durada:

Cost:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 17 a les 20 h 

de setembre a juny; mes de 
juliol, casal al matí 

preu aprovat a les ordenances 
fiscals

directament i/o per derivació 

Centre obert Ponent
C. de valència, s/n (pati interior)

08401 granollers
tel. 93 846 75 78 

Centre obert Sud
C. de Julià Centelles, 14-16

08402 granollers
tel. 93 870 28 02

Centre obert Nord 
C. del lledoner, 6 (Centre Cívic nord)

08401 granollers
tel. 93 846 60 72 
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punt de trobada

Objectiu:
el punt de trobada és un servei municipal per a aquelles famílies 
del partit judicial de granollers per a les quals el jutge determini 
la utilització d’aquest espai com a mesura de compliment del 
règim de visites, i famílies tutelades per la direcció general 
d’Atenció a la infància i Adolescència (dgAiA) que no disposin 
de l’espai adequat per veure els fills. És un servei transitori que 
ha de permetre i garantir el benestar del menor, mitjançant la 
intervenció dels professionals del servei.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
garantir el dret de l’infant a relacionar-se amb els seus  ∙

progenitors sense pressions, preservant-los de la conflictivitat 
dels adults.

facilitar la trobada del menor amb el progenitor o els  ∙
progenitors no custodis.

garantir la seguretat del menor durant l’estada. ∙

oferir un espai físic adequat, segur, neutral i al més acollidor possible. ∙

Complir les mesures judicials d’estada o d’intercanvi. ∙

fer el lliurament i el retorn dels fills entre pares que tenen  ∙
problemes per complir el règim de visites.

Horari d’atenció:

Cost:
Forma d’accés:

dl., dj. i dv. de les 16.30 a les 
19.30 h i ds. i dg. de les 10 a  
les 14 h i de les 18 a les 20.30 h

gratuït

per derivació

C. primer marquès de les franqueses, 123
08401 granollers
tel. 93 861 83 98 

servei d’atenció a domicili (sAd)

Objectiu:
Aquest programa municipal d’atenció domiciliària és un servei 
d’ajuda a la família i/o l’infant que es presta al seu domicili i 
en el seu entorn a través dels professionals adients (treballador 
o treballadora familiar, auxiliar de la llar, etc.). Pretén afavorir 
l’autonomia de les persones i famílies per augmentar-ne la 
qualitat de vida.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Atenció a la persona: suport personal i/o familiar, acompanyament  ∙

fora de la llar, suport a les mancances d’autonomia física, 
recuperació i adquisició d’hàbits, organització en l’administració 
de la llar, instrucció en tècniques a algun familiar, integració a 
l’entorn social…

Atenció a la llar: neteges, etc. ∙

Horari d’atenció:

Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9.30 a les 
13.30 h 

pot variar segons el pla de 
treball o els objectius marcats 

a determinar segons el servei

cal demanar hora prèvia

C. del portalet, 4, 3a planta
08401 granollers
tel. 93 842 66 65
Fax: 93 842 68 22 

rruiz@ajuntament.granollers.cat
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Centre per a l’Autonomia personal sírius

Objectiu:
Aquest servei municipal dóna atenció i suport a persones de qualsevol 
edat amb manca d’autonomia personal (discapacitat física, psíquica 
i/o sensorial) i als familiars i cuidadors.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Assessorament i orientació sobre: ∙

Ajudes tècniques. ∙
supressió de barreres arquitectòniques. ∙
Adaptació de l’entorn. ∙
recursos i serveis per a persones amb discapacitat. ∙

Certificat de disminució ∙

informació i derivació a recursos i serveis de: ∙
lleure i esport. ∙
Habitatge i estades residencials. ∙
Altres... ∙

Horari d’atenció:

Cost:
Forma d’accés: 

de dl. a dv. de les 9.30 a les 13.30 
h; dm. i dj. de les 16 a les 18.30 h

gratuït 

directament, per derivació i/o 
cal demanar hora prèvia

C. dels Almogàvers, 24 A
08401 granollers
tel. 93 861 84 50 

sirius@ajuntament.granollers.cat 

enCAiX – servei de col·laboració entre famílies 

Objectiu:
Aquest servei del Consell Comarcal del vallès oriental dóna suport a les 
famílies amb fills, sense xarxa familiar, que per problemes puntuals i 
de caràcter transitori no se’n poden fer càrrec, promovent alternatives 
a les dificultats familiars i fomentant les actituds solidàries. S’adreça 
també a les persones i famílies del vallès oriental disposades a 
col·laborar i compartir part del seu temps amb un infant.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
donar suport puntual a famílies desafavorides amb fills, sense  ∙

ajuda familiar ni xarxa social.

prevenir situacions de negligència i desatenció familiar.  ∙

promoure alternatives a les dificultats familiars. ∙

promoure i fomentar les actituds solidàries de la comarca del vallès  ∙
oriental.

Establir una xarxa de suport. ∙

Captar, seleccionar i formar possibles persones i famílies disposades  ∙
a col·laborar.

donar suport a les persones i famílies col·laboradores durant tot el  ∙
procés de col·laboració.

Horari d’atenció:

Cost:
Forma d’accés: 

 
 
 
 

del 13 de setembre al 15 de 
juny: de dl. a dv. de les 9 a les 
14 h; dt. de les 16 a les 18.30 
h. del 16 de juny al 12 de 
setembre: de dl. a dv. de les 
8.30 a les 14 h

gratuït 

per derivació de l’equip bàsic 
d’atenció social primària o 
altres serveis (pares i mares 
amb fills); directament 
i/o per derivació (famílies 
col·laboradores)

C. de miquel ricomà, 46
08401 granollers

tel. 93 860 07 00 / 93 860 07 06
Fax: 93 879 04 44 

www.vallesoriental.cat

psocial@vallesoriental.cat
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recursos educatius per a la infància en risc (reir)

Objectiu:
Associació sense ànim de lucre que té per objectiu:

· Proporcionar als menors d’edat en situació de risc d’exclusió 
social protecció, educació i assistència social.

· vetllar per la defensa i el compliment dels drets dels menors.

· Donar resposta a qualsevol col·lectiu en risc d’exclusió social, 
siguin o no menors.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
escola de famílies. espai de trobada de mares i pares,  ∙

que té per objectiu enfortir la confiança i seguretat en ells 
mateixos, fer-los sentir competents i partícips de l’educació i 
criança dels seus fills i filles. mitjançant diferents tècniques de 
dinàmiques de grup i creant un espai de reflexió acompanyem 
les famílies i aportem pautes i recursos davant els dubtes 
i les angoixes que suposa l’educació dels fills i filles. 
6 sessions en grup.

Xerrades taller per a famílies. Xerrades taller temàtiques en  ∙
què s’exposa de manera dinàmica i participativa el tema que 
s’hi desenvolupa. Com a suport a la dinàmica es lliura document/ 
bibliografia a les famílies assistents. temes per desenvolupar: 

“les normes i límits, com?, quants?, quins?” ∙

“la gelosia entre germans” ∙

“L’inici de la sexualitat” ∙

“l’educació emocional” ∙

“famílies, i la teva com és?”. ∙

Horari d’atenció:
Durada:

 
Cost:

 
Forma d’accés: 

de dl. a dv. de 9 a 15 hores

curs escolar; activitats 
extraordinàries al juliol

per determinar, segons el 
servei 

per procés de baremació i 
inscripció

C. Esteve Terrades, 54, baixos
08402 granollers
tel. 93 538 04 70
Fax: 93 538 04 71 

www.reir.cat

reir@reir.cat

entitAts i AssoCiACions



14 tornar a l’índex

departament d’Acció social i Ciutadania de la generalitat de Catalunya

pl. de pau vila, 1. 08039 barcelona
tel. 93 483 10 00
Fax: 93 483 16 22
www.gencat.cat/benestar

secretaria d’infància i Adolescència de la generalitat de Catalunya

Av. del paral·lel, 52
08001 barcelona
tel. 93 483 10 00

www.gencat.cat/benestar/secretariainfancia

secretaria de polítiques familiars i drets de Ciutadania de la generalitat de Catalunya

www.gencat.cat/benestar/families

direcció general d’Atenció a la infància i Adolescència de la generalitat de Catalunya

www.gencat.cat/benestar/persones/infants

telèfons, AdreCes i portAls web d’interès
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serveis, equipAments i progrAmes

servei d’educació de l’Ajuntament de granollers 

Objectiu:
els objectius bàsics del servei d’educació són el suport i la col·laboració amb 
els centres docents, i la informació i l’atenció als ciutadans en els temes 
educatius que es plantegen.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
oficina municipal d’escolarització: gestionar el procés d’escolarització de  ∙

cicle infantil i primària durant tot el curs escolar.

organitzar activitats d’escoles obertes durant el període de vacances del  ∙
mes de febrer.

organitzar casals d’estiu per a infants fins a 12 anys. ∙

organitzar i coordinar tallers, trobades i programes formatius per a pares  ∙
i mares. 

dinamitzar el consell d’infants de granollers, format per nens i nenes de  ∙
5è i 6è de primària.

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9  
a les 14 h

tot l’any 

gratuït

directament

C. de Santa Elisabet, 16 planta baixa  
(Edifici de Can Puntas)

08401 granollers
tel. 93 842 68 48 / 93 842 68 52 

Fax: 93 879 23 98 
www.granollers.cat/educacio 

educacio@ajuntament.granollers.cat

Mmmm... Per que...???  serveis i reCursos eduCAtius
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serveis educatius del vallès oriental 1 

Objectiu:
servei de la generalitat de Catalunya d’assessorament a les 
famílies en el procés d’escolarització dels seus fills. La intervenció 
es fa bàsicament en els centres d’ducació infantil i primària. per 
tant, les famílies poden accedir al servei a partir dels centres. 
en el període de preinscripció i escolarització s’hi pot accedir 
a partir de les demandes de la Comissió d’escolarització de la 
Zona educativa.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
valoració psicopedagògica adreçada a orientar l’escolarització  ∙

dels alumnes amb necessitats educatives especials.

elaboració del dictamen d’escolarització dels alumnes amb  ∙
necessitats educatives especials greus i permanents.

A ∙ ssessorament als mestres i equips docents.

A ∙ ssessorament a les famílies.

Horari: 

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

de les 9 a les 14 h i de les 16 a 
les 18 h

curs escolar 

gratuït

per derivació

C. de manel masjoan, 1 
08403 granollers
tel. 93 846 41 62
Fax: 93 846 68 43 

se-vallesoriental1@xtec.cat

Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius CREDA Vallés Oriental-Maresme

Objectiu:
El CREDA és un servei educatiu específic de la Generalitat de 
Catalunya, ofereix atenció als infants que presenten deficiències 
auditives o trastorns de llenguatge greus, i orientació a les 
seves famílies i a les escoles bressol i els centres educatius del 
maresme i el vallès oriental.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
v ∙ aloració audiològica i audioprotètica.

valoració, seguiment i orientació psicolingüística i psicopedagògica. ∙

Atenció logopèdica. ∙

Assessorament a mestres i professors. ∙

orientació a les famílies. ∙

Horari: 

Durada:
Cost:

Forma d’accés: 

de les 9 a les 14 h i de les 15 a 
les 17 h

curs escolar 

gratuït

exclusivament per derivació 
d’altres serveis

Av. del parc, 9 4t
08402 granollers
tel. 93 693 48 16
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Ceip fàtima 

Objectiu:
Centre laic, inclusiu, intercultural i democràtic d’una línia.

desenvolupa en l’alumnat les competències necessàries per tal que 
arribin a ser ciutadans i ciutadanes que busquin la realització plena, 
que aprenguin a ser, a fer, a aprendre, a conviure, a emprendre i es 
comprometin en la construcció d’una societat més justa i solidària. 

Equipaments, instal·lacions i serveis:
per donar suport a l’ensenyament de l’alumnat, els mestres i les  ∙

mestres de l’escola han creat la comissió d’atenció a la diversitat per 
poder atendre les necessitats específiques de cada alumne/a en el 
seu procés d’aprenentatge.

seguiment del programa d’immersió lingüística des d’ed. infantil (p3). ∙

ensenyament de la llengua castellana a partir del 1r nivell d’ed.  ∙
primària.

llengua anglesa a partir de 1r nivell d’ed. primària. ∙

Acollida matinal. ∙

servei de menjador. ∙

Aula d’acollida. ∙

Aula de música. ∙

Aula d’informàtica: ordinadors per a cada dos nens, connexió a  ∙
internet i diferents programes multimèdia.

tots els cursos tenen ordinador dins de l’aula. ∙

sortides pedagògiques per a tots els nivells. ∙

Coneixement i celebració de les festes populars. ∙

Espais de creixement internivells a ed. Infantil i cicle inicial. ∙

Curs de natació dins l’horari lectiu per als alumnes de 2n. ∙

Diverses activitats extraescolars organitzades per l’ ∙ AmpA.

taller de mares i pares els divendres a la tarda. ∙

C. de maria palau, s/n 
08403 granollers
tel. 93 849 62 39
Fax: 93 849 62 39

www.escolafatimagranollers.blogspot.com

a8035601@xtec.cat 

Centres públiCs (eduCACió obligAtòriA dels 3 Als 12 Anys)
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Ceip ferrer i guàrdia

escola d’educació infantil i educació primària d’una línia, de p3 a 6è curs.
Porta a terme un pla d’autonomia concedit pel Departament d’Educació. És 
centre pilot del projecte Alimentació–nutrició–salut, que impulsa el Consell 
Comarcal del vallès oriental per afavorir bones pràctiques alimentàries. 
participa en el programa “A la meva escola mengem fruita”, que impulsen la 
unió europea i la generalitat de Catalunya. 
Adopta com a singularitat l’expressió artística amb la voluntat que l’art sigui 
eina d’expressió i comunicació. Treballa en col·laboració amb la Universitat 
Autònoma i amb el centre de cultura popular i tradicional la troca.
l’escola està oberta a la societat i a l’entorn més immediat, i participa en les 
diferents activitats que promou la ciutat: Cantània, visites al museu, cinema, 
música, teatre i activitats esportives. Comparteix l’ús d’espais amb entitats i 
associacions diverses. participa en el pla d’entorn de granollers.

Projectes:
punt edu, que promou activitats de foment de la lectura dins de la biblioteca  ∙

escolar.

padrins de lectura, que incentiva la lectura i la companyonia entre l’alumnat  ∙
de p5 i de 6è.

Reutilització dels llibres de text per potenciar-ne l’ús col·lectiu i l’estalvi. ∙

material escolar d’ùs diari col·lectivitzat. ∙

teatre com a eina de cohesió de grup, de responsabilitat col·lectiva i  ∙
d’expressió oral i corporal. 

sortides culturals, de treball i colònies escolars per a tots els cursos. ∙

tallers de plàstica i de llengua entre diferents nivells. ∙

Pati: ús de jocs diversificats gestionats pels mateixos alumnes. ∙

Equipaments i instal·lacions:
l’escola disposa d’un nou edifici construït l’any 2006. ∙

Construcció de tres plantes de fàcil accés, amb espais diferenciats per a  ∙
educació infantil i educació primària.

Patis amb porxos. ∙

gimnàs, pistes esportives i vestidors. ∙

menjador i cuina pròpia. ∙

Aula polivalent de llengües i ciències. ∙

Aula de música i audiovisuals. ∙

Aules de treball per a grups reduïts. ∙

Aula d’informàtica. ∙

Aula de joc i experimentació per als més petits. ∙

Horari d’atenció:

educació infantil: 

educació primària:

servei d’acollida:

Al mati de 9h a 12.30h i a 
la tarda de 15h a 16.30h

Al matí de 8.30h a 12.30h 
i a la tarda de 15h a 17h 

Al matí de 8h a 9h i a la 
tarda de 16.30 a 17h.

C. de roger de llúria, 25
08401 granollers
tel. 93 693 48 02
Fax: 93 693 48 02

a8017712@xtec.cat
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Ceip granullarius

Objectiu:
Centre de doble línia. té com a objectiu formar persones disposades a progressar en l’autonomia 
i iniciativa personal, amb llibertat de pensament, solidàries i tolerants, de manera que puguin 
incorporar-se a la societat amb el màxim de garanties d’èxit personal. Amb la finalitat d’ampliar 
i millorar la qualitat i el nivell educatiu, incorporen en l’ensenyament les diferents innovacions 
i nous recursos educatius, especialment les noves tecnologies.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
servei d’acollida matinal organitzat per l’AmpA. ∙
servei de menjador amb cuina pròpia. ∙
Aula i racons d’informàtica. ∙
gimnàs i aula de psicomotricitat. ∙
Aula de música. ∙
biblioteca. ∙
mediateca. ∙
Aula de suport. ∙
Atenen de forma col·lectiva i individualitzada els alumnes amb la finalitat de respondre a les  ∙

seves necessitats personals de creixement i assegurar l’assoliment correcte d’hàbits, valors i 
coneixements.

Impuls de les noves tecnologies com a eina de treball que afavoreix la participació de  ∙
l’alumnat en els processos d’ensenyament i aprenentatge.

es vetlla per una bona comunicació entre les famílies i l’equip docent mitjançant  ∙
reunions, entrevistes i activitats socials a l’escola.

sortides pedagògiques, activitats d’educació viària, educació per a la salut… ∙
Celebració de les festes populars o tradicionals com a element cohesionador i integrador  ∙

de tota la comunitat educativa.
participa en les activitats culturals organitzades per l’Associació Cultural de granollers. ∙
participa en el pla educatiu d’entorn organitzant un taller de pares i mares. ∙
desenvolupa projectes per treballar de forma transversal continguts com ara la  ∙

multiculturalitat, la integració o l’expressió escrita i plàstica (“Camí de l’hort”, “La 
ràdio a l’escola”, “padrins del lectura”, “protagonista de la setmana”, “Jornada de jocs 
tradicionals”, “setmana de l’art”...).

Desenvolupa un pla experimental de llengües estrangeres, que suposa un impuls  ∙
significatiu de la llengua anglesa al centre. implica fer una àrea curricular del cicle 
superior en llengua anglesa.

Aplica un pla d’autonomia de centre, amb un acord amb el departament d’educació de la  ∙
generalitat de Catalunya, pel qual l’escola es compromet a millorar els resultats acadèmics 
de l’alumnat i, també, millorar la cohesió social, amb el suport del departament.

L’AMPA organitza activitats extraescolars, juntament amb l’escola i dins del Pla Català  ∙
d’esport a les escoles.

C. del maresme, 2-4
08402 granollers
tel. 93 870 51 95
Fax: 93 870 51 95

http://agora.xtec.cat/ 
ceipgranullarius/ 

intranet/index.php

a8017918@xtec.cat
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Ceip Joan solans

Objectiu:
Centre d’una línia que ofereix un ambient acollidor i familiar. L’objectiu de 
l’escola és el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, afectives 
i psicomotrius dels alumnes per així formar persones amb autonomia i 
tolerància suficients per integrar-se en la societat. En aquesta escola es dóna 
molta importància a l’atenció a la diversitat, a l’ensenyament personalitzat 
dels alumnes amb més capacitats per aprendre i als que tenen necessitats 
educatives especials o als que procedeixen d’altres països. La llengua vehicular 
d’aprenentatge és la catalana, com a segona llengua la castellana i com a 
llengua estrangera, l’anglesa, que es comença a 1r de primària.
estem desenvolupant un pla estratègic anomenat pla d’Autonomia de Centre 
(pAC09), que té com a objectius principals la millora dels resultats acadèmics 
i la millora de la cohesió social. 

Equipaments, instal·lacions i serveis:
servei de logopèdia. ∙

Biblioteca amb servei de préstec, projector i ordinadors amb connexió a  ∙
internet.

Aules d’informàtica, i ordinadors a totes les aules connectats en xarxa. ∙

participació en les activitats de teatre, música i cinema de l’Associació  ∙
Cultural de granollers.

Tots els alumnes assisteixen setmanalment a l’aula d’informàtica. ∙

Sortides pedagògiques fora de la localitat en cada nivell, així com colònies  ∙
escolars des de p5.

Curs de natació per als alumnes de 2n de primària. ∙

Celebració de les diverses festes populars. ∙

menjador. ∙
L’AMPA organitza activitats extraescolars. ∙

C. de mallorca, 20
08401 granollers
tel. 93 879 43 99
Fax: 93 879 43 99

www.xtec.cat/ceipjoansolans 

ceipjoansolans@xtec.cat
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Ceip lledoner

Som una escola que persegueix la màxima qualitat d’ensenyament i aprenentatge per 
als seus alumnes. Creu i aposta fermament per les capacitats de tots els infants. no 
limita; ajuda a créixer.
Una escola participativa que es construeix amb la participació i la intervenció de 
tots els agents que poden millorar l’aprenentatge. el centre esdevé l’espai educatiu 
on totes les persones ensenyen i aprenen, siguin infants, mares, pares, voluntariat 
o professorat, que té la responsabilitat bàsica d’aquest procés. es basa, doncs, en 
l’acció coordinada de tots els agents educatius. És una escola que et convida a ser 
protagonista del procés educatiu del teu fill o filla.
És una escola que treballa amb metodologies contrastades, basades en l’experimentació, 
el treball cooperatiu, el diàleg i l’aprenentatge dialògic, la diversificació de propostes 
i de recursos, l’esforç i els valors humans com a fonament i fita… Són les metodologies 
que millors resultats estan donant al món.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
el centre comprèn un edifici específic per a educació infantil i un altre per a primària 
en el mateix recinte. 

Primària
12 aules de grup i 6 de desdoblaments. ∙

Aules d’informàtica, biblioteca/mediateca i música. ∙

les aules de primària tenen pissarres digitals interactives. ∙

gimnàs i sala polivalent (teatre). ∙

Menjador amb cuina al mateix centre: tota la fruita, arròs, llegums i un 50%  ∙
d’hortalisses són de conreu ecològic, i també la pasta, cuscús, quinoa, espècies, sucre 
i pinya són de comerç just. els lactis són de la fageda. es fa especial incidència en 
la presència de fruita, verdura, peix i aliments integrals, i s’elimina greixos, sucres, 
fregits, etc.

Aspectes destacables
serveis d’acollida matinal i de tarda. ∙

treball per ambients i grups interactius. ∙

Hort escolar. ∙

Activitats extraescolars. ∙

projecte d’innovació en llengua anglesa. ∙

projecte d’innovació en mediateca escolar (dins el pla d’autonomia de centres). ∙

Ambientació, projecte i aules per a la participació de les famílies. ∙

especial atenció a la música i l’educació psicomotriu. ∙

especial atenció a la incorporació a l’aula de les noves tecnologies. ∙

C. de rosselló, 95
08401 granollers
tel. 93 849 36 87

www.ceiplledoner.cat

ceiplledoner@xtec.cat



22 tornar a l’índex

Ceip mestres montaña 

Equipaments, instal·lacions i serveis:
edifici sense barreres arquitectòniques. ∙

pati de sorra i pistes esportives. ∙

biblioteca. oberta els dimarts i dijous de 17 a 18 h. ∙

menjador amb cuina al centre. ∙

Acollida matinal a càrrec de l’AmpA. ∙

Aula de ciències amb suport tiC. ∙

Aules de: música, informàtica, educació especial, logopèdia i psicomotricitat. ∙

material escolar col·lectiu. ∙

Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA. ∙

Característiques de l’escola:
És un centre de doble línia de P3 fins a 6è de primària. ∙

té concedit un pla d’autonomia de centre per a la millora de la qualitat de l’ensenyament. ∙

És una escola que entén l’educació com un procés integral, compromesa amb l’entorn, que treballa  ∙
per la bona convivència entre tothom. vol formar ciutadans autònoms, responsables, respectuosos, 
solidaris, dialogants i crítics.

es porten a terme els projectes propis: ∙

“padrins de lectura”, en què participen alumnes de p5 i de 6è. ∙

“escola compartida” entre alumnes del centre i de l’escola montserrat montero. ∙

“esport a l’escola”, conjuntament amb l’AmpA i el pee. ∙

“Valors cívics a l’esport”, per als alumnes de cicle superior i els alumnes de batxillerat de l’IES Bellera. ∙

“Per la xarxa fem via”, correspondència escolar per la xarxa amb les escoles Guerau de Liost  ∙
i sant vicenç, a Ci i Cm.

“Reutilització de llibres de text” per compartir i estalviar. ∙

“sonabloc” i “Canta la capsa” per a compartir amb les famílies les activitats de música. ∙

Aspectes destacables:
berenars tertúlia amb les famílies de tots els cursos. ∙

participem en les activitats que es promouen a la ciutat. ∙

pee: tallers per a famílies i estudi assistit. ∙

tallers amb la participació de les famílies . ∙

taller de teatre de 4t a 6è. ∙

treballa i celebra les festes populars. ∙

organitza sortides i colònies a tots els cursos. ∙

edita la revista fem-la petar. ∙

l’educació física es fa al pavelló esportiu Can bassa. ∙

C. d’esteve terrades, s/n 
08402 granollers
tel. 93 879 56 43
Fax: 93 879 43 61
www.xtec.cat/ 

centres/a8041659

a8041659@xtec.cat
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Ceip pau vila 

Objectiu:
Centre d’una línia que fomenta l’educació dels alumnes en la llibertat, la solidaritat, la no
discriminació i el respecte. Ofereix una formació integral i es treballen les habilitats socials 
i cognitives i els valors. l’escola manté una actitud de respecte davant les diverses opcions 
religioses de les famílies. 

Equipaments, instal·lacions i serveis:
L’edifici es troba dalt d’un turó que ofereix una panoràmica total de la ciutat en un  ∙

ambient ecològic privilegiat.

Tres grans patis: el pati central amb porxos i arbres, una pista poliesportiva i pati  ∙
d’educació infantil amb un sorral i estructura de joc.

Aules de música, plàstica (amb forn de ceràmica), psicomotricitat, informàtica, anglès  ∙
amb laboratori d’idiomes, vídeo i ordinadors, acollida, educació especial, unitat de suport 
de l’educació especial, menjador, biblioteca, estudi de ràdio…

Connexió a Internet a totes les aules i dependències. ∙

participació en activitats de música, teatre i cinema que es promouen a la ciutat. ∙

des de p3 es potencia l’ús de les noves tecnologies. ∙

Cursos de natació per als alumnes de 2n curs de primària. ∙

Celebració de les principals festes populars amb la participació dels pares i de les mares ∙

sortides educatives i colònies. ∙

Celebració de la setmana cultural amb tallers en què es dóna especial rellevància a la  ∙
plàstica.

l’escola participa en les activitats de pla educatiu d’entorn i en el pla Català de l’esport  ∙
a l’escola.

Programació exhaustiva de medi ambient: hort escolar i observació d’arbres fruiters,  ∙
taller d’elaboració de conserves, recollida selectiva de residus, reducció de residus, visita 
a les instal·lacions de la depuradora i deixalleria municipals i participació en el Projecte 
rius.

Programa de reutilització de llibres de text. ∙

llengua anglesa des de p5. ∙

foment de la lectura (racó de contes, biblioteques d’aula i d’escola). ∙

C. de manel masjoan, 1
08403 granollers
tel. 93 849 53 51
Fax: 93 849 53 51

www.xtec.es/ 
ceip-pauvilagranollers

a8036068@xtec.cat
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Ceip pereanton

Objectiu:
El centre està situat en un edifici modernista catalogat, al centre de Granollers. 
La singularitat de l’escola és l’ensenyament musical, que fa de la música l’eix 
principal de tots els aprenentatges.
el nostre projecte educatiu vol fomentar: 

el desenvolupament emocional, afectiu, físic, motor, social i cognitiu dels  ∙
infants.

l’educació en l’autoestima, incidint en els processos de construcció d’una  ∙
identitat autònoma, digna i solidària.

l’educació per garantir la igualtat d’oportunitats. ∙

l’educació per a la ciutadania, el diàleg i la cohesió social. ∙

l’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i comunicació. ∙

volem proporcionar als infants  un clima i un entorn de confiança on es sentin  ∙
acollits. 

Equipaments, instal·lacions i serveis:
ensenyaments curriculars del departament d’educació. ∙

menjador amb servei de càtering. ∙

sala de descans (3 anys). ∙

totes les aules de pri i ei amb suport tAC. ∙

Aules de dansa, música, informàtica, ciències amb suport tAC, acollida i educació  ∙
especial.

participació en les activitats culturals (teatre, cinema, art, Cantània, concerts,  ∙
natació…).

ús regular de la biblioteca Can pedrals. ∙

Material escolar i llibres de text socialitzats. ∙

pati amb sorral i instal·lacions esportives. ∙

desdoblament dels grups classe. ∙

servei d’acollida matinal organitzat per l’AmpA. ∙

Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA. ∙

C. d’espí i grau, 3
08401 granollers
tel. 93 879 46 44
Fax: 93 879 46 44

www.xtec.cat/ceippereanton

ceippereanton@xtec.cat
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Ceip ponent

Objectiu:
El centre es defineix com a escola catalana, laica, diversa, integradora i coeducativa. 
prepara persones amb un bon nivell d’aprenentatges i competències, capaces de 
seguir bé els estudis obligatoris i postobligatoris.

treballa per educar i formar persones inquietes i motivades per la cultura, 
emprenedores, autònomes i creatives i dóna a conèixer les habilitats socials 
per tenir una vida emocionalment equilibrada. fomenta el treball en equip i el 
respecte per les idees i les contribucions dels altres. orienta els alumnes a través 
d’una acció tutorial, acull i facilita la integració dels alumnes i les famílies en la 
societat i valora la diversitat cultural com una riquesa social. 

Equipaments, instal·lacions i serveis:
ensenyament reglat. ∙

Acollida matinal. ∙

biblioteca oberta. ∙

Activitats extraescolars. ∙

menjador i activitats complementàries. ∙

psicomotricitat relacional. ∙

taller de mares. ∙

Taller d’expressió amb pares, mares i fills. ∙

Casal d’estiu. ∙

C. de rafael de Casanova, s/n
08401 granollers
tel. 93 840 09 06
Fax: 93 840 09 06

www.xtec.es/ceipponent-granollers

a8041647@xtec.cat
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Ceip salvador espriu

Objectiu:
Aquest centre emmarca la formació integral de l’alumnat en les constants de 
renovació i innovació pedagògica i tecnològica i treballa per construir el marc 
que faciliti els instruments i les eines necessaris per assolir les competències 
bàsiques i adquirir nous aprenentatges. Fixa les bases per a una formació 
personal fonamentada en la pròpia autonomia, la responsabilitat, la solidaritat, 
la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu, i vol aconseguir 
que els alumnes coneguin i utilitzin els elements i usos bàsics de la llengua, 
l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que permeten arrelar-se al país, 
construir un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
menjador amb cuina pròpia. ∙

servei de niu matí i tarda. ∙

biblioteca amb servei de préstec, fora de l’horari escolar. ∙

Activitats extraescolars: esports, música, anglès...  ∙

material escolar i llibres socialitzats. ∙

participació en la revista escolar. ∙

Anglès, informàtica, psicomotricitat en grups reduïts. ∙

treball de racons i projectes. ∙

Colònies a partir de p4, sortides, celebració de les festes populars i jornades  ∙
culturals.

participació en activitats de cinema, teatre i música. ∙

C. de Joan Camps, 6-8
08401 granollers
tel. 93 879 44 59
Fax: 93 870 87 55

www.xtec.cat/ceipespriu-granollers
www.espriu.cat

a8042287@xtec.cat
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escola municipal salvador llobet

Objectiu:
És un centre d’educació infantil i primària de dues línies de titularitat municipal. 
té com a objectiu la formació integral de la persona, arrelada en el medi social 
i natural. L’escola es defineix com a laica i pluralista, transmissora d’actituds, 
valors i normes de convivència, i està compromesa en diversos projectes: escoles 
verdes (fer un centre ambientalment més sostenible), projecte lingüístic (millorar 
la competència comunicativa dels alumnes en les diferents llengües que conviuen 
al centre; s’introdueix l’anglès al segon nivell d’educació infantil), escola inclusiva 
(facilitar la integració de l’alumnat amb necessitats específiques), projectes 
artístics (en col·laboració amb professionals i amb participació en certàmens i 
activitats) i integració de les tecnologies de la informació i comunicació.

 
Equipaments, instal·lacions i serveis:

Aules d’informàtica, biblioteca, gimnàs, música, anglès, educació especial i aules  ∙
de suport.

material audiovisual. ∙

pati amb pista poliesportiva. ∙

servei d’acollida de matí i tarda, gestionat per l’AmpA. ∙

servei de menjador amb cuina pròpia. ∙

Cooperativa de material escolar. ∙

sortides de treball i de convivència per a tot l’alumnat. ∙

participació en activitats promogudes per diferents entitats i institucions: natació,  ∙
cinema, teatre, festes populars, activitats de medi ambient...

Activitats extraescolars organitzades per l’AMPA: activitats esportives, musicals,  ∙
literàries, escola de pares…

pati obert (depèn del pee). ∙

C. de roger de flor, 64
08401 granollers
tel. 93 879 40 01
Fax: 93 879 54 77

www.emsllobet.cat

a8037553@xtec.cat

Centres muniCipAls (eduCACió obligAtòriA dels 3 fins Als 12 Anys)
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Col·legi Jardí

Objectiu:
Centre de doble línia que imparteix educació infantil, primària i secundària obligatòria. 
És una escola oberta a establir un diàleg que permeti una relació de confiança entre 
família i escola; educadora en els valors necessaris per a una convivència respectuosa, 
plural i democràtica; sensible als canvis que experimenta la nostra societat, i disposada a 
proporcionar l’ajuda necessària i més adequada per a cada alumne.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
menjador amb cuina pròpia. ∙

orientació psicopedagògica. ∙

Casal d’estiu. ∙

natació. ∙

psicomotricitat. ∙

taller d’anglès. ∙

informàtica. ∙

projecte de filosofia. ∙

Taller d’experimentació i descoberta. ∙

taller de música. ∙

Activitats de l’AmpA. ∙

C. de torras i bages, 79-81 
08401 granollers

tel. 870 03 38
Fax: 93 870 16 28

www.jardi.org

info@jardi.org

Centres privAts ConCertAts 
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Col·legi l’estel

Objectiu:
El centre ofereix educació infantil, primària i secundària. El projecte educatiu garanteix 
el desenvolupament integral de la persona, i es basa en els valors de respecte, solidaritat i 
convivència. És una escola catalana, identificada plenament amb la nostra cultura.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
foment de la cultura, a través de grups amateurs de teatre, coral i dansa. ∙

implicació en les activitats culturals i esportives de la ciutat. ∙

recursos telemàtics i audiovisuals. ∙

serveis d‘acollida i permanències. ∙

menjador escolar: menús elaborats per garantir la nutrició equilibrada dels alumnes, i  ∙
atenció a necessitats particulars.

Activitats extraescolars: dansa, teatre, anglès i reforç escolar. ∙

Aules d’informàtica totalment actualitzades. ∙

biblioteca. ∙

equipaments esportius. ∙

digitalització de  totes les aules. ∙

natació al cicle inicial. ∙

projecte filosofia. ∙

C. de Joan prim, 92-94
C. girona, 53-55

C. tarafa, 69 
08402 granollers

tel. 870 24 33
Fax: 93 870 59 04
www.lestel.net

atencio@lestel.net
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eduCem – Centres d’ensenyament

Objectiu:
Centre d’una línia, amb més de 65 anys d’experiència. Promou l’humanisme cristià 
ensenyant la religió catòlica. L’escola imparteix tot el sistema educatiu obligatori i 
postobligatori.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
servei de menjador. ∙

servei de secretaria. ∙

Casal d’estiu i hivern obert a tothom. ∙

departament d’orientació i assessorament psicopedagògic. ∙

7 Aules d’informàtica, 2 de tecnologia i taller, aules de plàstica, psicomotricitat, música,  ∙
anglès, 2 laboratoris, biblioteca, gimnàs amb vestidors, aules d’educació especial, de 
suport i tutories.

sala d’actes amb equipaments multimèdia. ∙

equips multimèdia mòbils: canó de llum i pissarra digital. ∙

patis adequats als diferents nivells educatius. ∙

projecte d’eficàcia lectora a educació primària. ∙

seguiment individual de l’alumnat i orientació professional. ∙

escola participativa i implicada en les activitats que es desenvolupen a la ciutat. ∙

C. Joan prim, 59-63
08402 granollers
tel. 93 840 07 01
www.educem.com

epeso@educem.com
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escola Anna mogas

Objectiu:
Aquest centre cristià, de doble línia, imparteix educació infantil, primària i ESO. Entén 
l’educació com un procés gradual i permanent en què l’alumne és protagonista del seu propi 
desenvolupament i els membres de la comunitat educativa en són els mediadors.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
serveis de menjador, acollida i casal d’estiu. ∙

departament d’orientació psicopedagògica. ∙

instal·lacions i infraestructures bàsiques per desenvolupar el currículum, com tic, tecnologia,  ∙
plàstica, música, biblioteca, laboratori...

Amplis espais per a l’esport, sala d’actes i capella. ∙

Els alumnes d’educació infantil disposen d’un edifici independent únicament i exclusivament  ∙
per a ells amb les instal·lacions adients per a la seva edat.

C. de Corró, 325
08401 granollers
tel. 93 849 02 44  
Fax: 93 849 08 26

www.annamogas.org 

a8017827@xtec.cat

escola Cervetó

Objectiu:
Centre de doble línia. els seus objectius principals estan recollits al projecte curricular de 
Centre i a l’ideari de Centre. 

Equipaments, instal·lacions i serveis:
S’hi imparteixen les etapes d’ed. Infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerats  ∙

(escola privada concertada per a p3 i p4, primària i secundària obligatòria; escola privada en 
els batxillerats).

projecte educatiu global complet i ideari propi com a institució educativa. ∙

escola formada per tres edificis. ∙

servei de psicopedagogia, servei d’acollida (matí i tarda), biblioteca (matí), menjador  ∙
(cuina pròpia i treball d’hàbits) i nombroses activitats extraescolars.

Atenció individualitzada en el seguiment acadèmic i personal: mitjos grups, intervenció dins  ∙
i fora de l’aula, reforços grupals i individuals, tutoria compartida...

ús dinàmic, quotidià i interdisciplinari de les noves tecnologies: campus virtual, correu  ∙
electrònic de consultora tutorial i acadèmica...

oferiment de matèries, crèdits i àrees pròpies per garantir una formació integral i actualitzada. ∙

tractament de la llengua anglesa dintre de les matèries: incorporació de l’anglès com a  ∙
llengua de transmissió de continguts d’altres àrees.

projectes concrets compartits entre escola i famílies. ∙

C. d’isabel de villena, 43-45
08401 granollers

tel. 870 03 97 
Fax: 93 879 50 92
www.cerveto.com

a8017773@xtec.cat
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escola pia

Objectiu:
És un centre de quatre línies que imparteix educació infantil, primària, secundària 
obligatòria, batxillerat (no concertat), cicle formatiu de gestió administrativa i 
formació professional no reglada (pqpi, preparació per a la prova de graduat escolar, 
prova d’accés a CFGS, simulació d’empreses, PIRMI). Ofereix la possibilitat de fer 
estudis de música dins l’horari d’educació primària i secundària.

Equipaments, instal·lacions i serveis:
estratègies organitzatives i didàctiques encaminades a l’atenció a alumnes amb  ∙

necessitats educatives especials.

treball per projectes, treball cooperatiu, racons de treball, desdoblaments en llengua  ∙
anglesa per treballar l’expressió oral, incidència en els hàbits, les actituds i les habilitats 
d’aprenentatge, programa de competències socials, psicomotricitat, intercanvis 
lingüístics, projectes singulars amb alumnes amb problemes de motivació, usee, projecte 
tutorial global.

Atenció tutorial individualitzada. ∙

servei de logopèdia. ∙

servei psicopedagògic. ∙

menjador amb cuina pròpia. ∙

guarderia matí i tarda. ∙

Àmplia oferta d’activitats extraescolars, especialment en el terreny esportiu i artístic,  ∙
oberta a tota la ciutat (no és necessari ser alumne de l’escola).

Casal de nadal, febrer, setmana santa i estiu, obert a tota la ciutat. ∙

ludoteca. ∙

preesports. ∙

manualitats. ∙

música. ∙

Av. de sant esteve, 14
08402 granollers
tel. 93 879 34 00
Fax: 93 879 33 18

www.granollers.escolapia.cat

granollers@escolapia.cat
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Centres d’eduCACió espeCiAl muniCipAls

Centre d’educació especial montserrat montero

Característiques de l’escola:
És una escola d’educació infantil, primària, ESO i TVA, per a alumnes 
d’edats compreses entre 3 i 20 anys. 

Acull alumnes amb alteració del desenvolupament psíquic i/o cognitiu, 
amb trastorns associats o sense (motrius, sensorials, conductuals...), 
independent del grau de disminució, que en algun moment de la seva 
escolaritat o al llarg d’aquesta, necessiten una atenció educativa més 
específica que la que els pot oferir l’escola ordinària.

Objectiu de l’escola:
l’escola té dos grans objectius:

l’atenció educativa de l’alumnat amb nee derivades de condicions  ∙
personals de discapacitat que no pot ser atès a l’escola ordinària, 
mitjançant una intervenció pedagògica que promogui l’aprenentatge 
significatiu de l’alumne de forma intencional i reflexiva.

ser centre de recursos i servei en el tractament de l’atenció  ∙
a la diversitat i la inclusió en els centres ordinaris mitjançant: la 
coordinació amb els diferents serveis sociosanitaris i educatius per 
tal de fer la detecció, la diagnosi i el seguiment de les necessitats 
que es plantegen a l’escola ordinària, en l’àmbit territorial, en 
matèria d’inclusió, programes de suport a la secundària, escolaritat 
compartida, activitats compartides, programes d’acompanyament a 
l’escola bressol, a l’etapa de primària, secundària i a la transició 
escola-treball, assessoraments a docents, anàlisi de casos, 
conferències a famílies... 

Serveis que ofereix:
El centre està format per 5 edificis d’una sola planta comunicats entre 
ells. disposa de 24 aules amb pati independent, aules polivalents, 
menjadors, piscina coberta climatitzada, vestidors, gimnàs, aula de 
psicomotricitat, aula d’audiovisuals, aula de tvA, aula d’informàtica, 
aula d’expressió plàstica i sala d’actes.

servei de menjador i transport escolar subvencionats pel Consell 
Comarcal.

Horari: 
 

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

personal docent de 9 a 17 h  
i alumnes de 10 a 17 h

calendari escolar 

gratuït

per derivació

Camí de santa quitèria, s/n 
(Apartat de correus 176)

08400 granollers
tel. 93 860 49 00
Fax: 93 870 02 89

a8069645@xtec.cat
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servei de medi Ambient i espais verds de l’Ajuntament de granollers

Objectiu:
Aquest servei s’encarrega de la gestió, la dinamització i els usos 
dels espais verds de la ciutat. 

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Calendari verd de primavera: seguit d’actes orientats a fer  ∙

conèixer els espais verds de la ciutat i les feines que s’hi fan 
per mantenir-los. Alguns d’aquests actes es repeteixen any rere 
any. És el cas de la Festa de l’Arbre, en què l’alumnat de 1r 
d’eso participa en la plantació d’arbres als parcs de la ciutat. 
des del nostre servei, informem el servei d’educació de les dates 
concretes de la realització d’aquest acte.

itinerari per la serra de ponent. Amb aquest itinerari es pretén  ∙
apropar l’infant a l’entorn immediat i conèixer racons del 
municipi i del seu patrimoni històric i natural.

Coneguem Can Cabanyes. L’activitat consisteix en una sortida  ∙
de camp a l’espai de Can Cabanyes, conduïda per un monitor 
expert. S’observaran ocells, es mostrejaran i identificaran 
organismes aquàtics, plantes...

Cost: 

Forma d’accés:

gratuït i/o per determinar 
segons el servei

directament

C. roger de flor, 63, 2n 2a
08401 granollers
tel: 93 860 32 06
Fax: 93 879 60 82

www.granollers.cat

espaisverds@ajuntament.granollers.cat

museu de granollers Ciències naturals Can Cabanyes

Objectiu:
els objectius de les activitats organitzades són situar Can 
Cabanyes, el Congost i els seus elements més significatius; 
conèixer l’origen de l’aigua del riu i de l’aiguamoll, i conèixer 
la fauna i la flora de l’espai de Can Cabanyes.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a infants de primer cicle d’educació primària:

sortida de camp i realització d’un treball vivencial i pràctic de  ∙
descoberta de l’espai de Can Cabanyes. inclou l’observació directa 
de la flora i la fauna de l’aiguamoll artificial i del riu Congost 
amb els prismàtics i l’estudi més profund de quatre espècies que 
pintaran a l’aula del Centre d’educació Ambiental.

Horari: 

Durada:

Cost: 

Forma d’accés:

horari escolar en hores 
convingudes 

l’activitat sol tenir una 
durada de 2 h

per determinar segons el 
servei

cal demanar hora prèvia

museu de granollers Ciències naturals
Av. de francesc macià, 51

08402 granollers
tel: 93 842 68 41

www.museugranollers.org
www.ideacom.net/cabanyes

isauri@ajuntament.granollers.cat

formACió mediAmbientAl
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Centre tecnològic universitari de granollers (Ctug)

Objectiu:
el Ctug, ubicat a roca umbert fàbrica de les Arts, té per 
objectius apropar les noves tecnologies a les famílies, facilitar 
equips informàtics per a ús familiar, i donar formació en 
determinats aspectes de les noves tecnologies (programari, 
maquinari, etc...).

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a públic familiar:

telecentre, un recurs que poden utilitzar totes les famílies per  ∙
ajudar a introduir els infants en les noves tecnologies

durant la celebració de la setmana tecnològica (anualment)  ∙
s’organitzen petits tallers que apropen determinats programes 
als infants.

Juntament amb el GRA (Oficina Jove), s’organitzen tallers de 
l’àmbit de les tiC dirigits a nois i noies de 12 a 16 anys. es fan 
itineraris de continguts digitals i d’audiovisuals. A més, es promou 
la iniciació als continguts tiC com a orientació universitària.

Horari del Telecentre: 
Durada:

Cost:
Forma d’accés: 

 

de dl. a dv. de les 9 a les 21 h 

la visita al telecentre és lliure; 
els tallers de la setmana 
tecnològica tenen una durada 
d’entre 1 i 2 h

gratuït

directament (telecentre) o 
amb inscripció prèvia (setmana 
tecnologica)

C. de la mare de déu de montserrat, 36
Edifici Roca Umbert, Nau 3

08401 granollers
tel: 93 538 12 00
Fax: 93 538 12 03

www.ctug.cat

info@ctug.cat

escola municipal de música Josep maria ruera

Objectiu:
Classes d’iniciació a la música amb tallers per conèixer els 
instruments que els infants poden estudiar posteriorment.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Amb 6 anys, els nens i nenes poden començar a estudiar  ∙

música a l’escola. fan el primer curs d’iniciació, que inclou uns 
tallers d’instruments per tal de facilitar als alumnes l’elecció 
d’instrument quan tenen 7 anys. 

Amb 8 anys, després d’haver fet un o dos cursos d’iniciació,  ∙
passen a fer el nivell elemental de música. són quatre cursos de 
llenguatge musical i instrument i es poden complementar amb 
coral i tallers orquestrals.

l’horari habitual de les classes són dos dies a la setmana, 45  ∙
minuts cada dia. l’horari concret pot variar en funció dels grups 
nous que s’agafin cada curs. els tallers acostumen a ser els 
divendres de les 17.45 h a les 18.15 h durant un trimestre.

Horari d’atenció al 
públic:  

 

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

 
de dl. a dv. de les 9 a les 13 h i 
de les 18 a les 20 h 

curs escolar 

a determinar segons el servei 
(taxes aprovades pel Patronat)

procés de baremació i inscripció

C. de gregori resina, 1 
08401 granollers
tel: 93 870 15 83
Fax: 93 840 62 00

www.emruera.com

emruera@emruera.com

formACió espeCiAlitZAdA
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escola taller de música Art-9

Objectiu:
l’objectiu d’aquesta entitat és l’educació musical.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
les activitats ofertes són:

llenguatge musical, grau elemental i mitjà. ∙

Classes d’instruments clàssics i moderns. ∙

grups de coral amb intercanvis, trobades i viatges. ∙

Conjunts instrumentals i combos. ∙

Horari:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. entre les 16 i les 21 h

curs escolar

per determinar segons el servei

directament 

C. de santa elisabet, 7
08401 granollers
tel. 93 870 15 62
Fax: 93 870 15 62
www.artnou.org

artnou@gmail.com
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Associacions de mares i pares d’Alumnes (AmpA)

Objectiu:
una AmpA és una entitat sense afany de lucre que permet a pares i mares participar en certs aspectes de la vida escolar dels 
seus fills. Està reconeguda legalment en el Registre d’Associacions i les seves funcions estan regulades per un decret de la 
generalitat de Catalunya. té com a objectiu fonamental contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben 
els nens i les nenes, i el seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat 
educativa.

Serveis:
qui pot associar-se a una AmpA?

els pares, mares o tutors de l’alumnat que estudiï al centre docent.

per a què ha de servir l’AmpA?

l‘associació de mares i pares d’alumnes pot assumir els objectius següents: ∙

donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares o tutors, al professorat, a l’alumnat del centre  ∙
i als seus òrgans de govern i de participació en tot el que es refereix a l’educació dels fills i les filles.

promoure la participació dels pares i mares de l’alumnat en la gestió del centre. ∙

promoure la representació i la participació de pares i mares de l’alumnat en els consells escolars dels centres públics i  ∙
concertats i altres òrgans col·legiats.

facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. ∙

Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell escolar en l’elaboració de directrius per a la  ∙
programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització  ∙
en l’educació familiar.

d’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts. ∙

per a més informació, podeu adreçar-vos als centres educatius.

entitAts i AssoCiACions
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federació d’Associacions de mares i pares d’Alumnes (fapaC)

Objectiu:
Assessorament i dinamització d’AmpA de granollers.
El seu objectiu principal és millorar el teixit associatiu de les 
AmpA del municipi.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Assessorament a les AmpA del municipi i dinamització d’aquestes  ∙

associacions.

Reunions i xerrades per a pares i mares d’alumnes de centres  ∙
educatius.

Horari: 

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

atenció telefònica de dl. a dj. 
de 10 a 20 hores; disponibilitat 
contínua al correu electrònic

curs escolar 

per determinar segons el servei

cal demanar hora prèvia

sta. elisabet, 16, 2ª planta  
(edifici Can Puntas)
tel. 93 435 81 98 
www.fapac.net

barcelona@fapac.net

Centre de recursos educatius (Cre) onCe barcelona

Objectiu:
el Cre onCe bArCelonA dóna resposta als nens i nenes amb 
necessitats educatives derivades de la seva discapacitat visual, 
ajuda i potencia el desenvolupament de les seves capacitats, 
i assessora les seves famílies i els centres educatius on estan 
escolaritzats.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
suport educatiu. ∙

Horari: 
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9 a les 17 h 

tot l’any 

gratuït

per derivació de l’eAp de sector

gran via de les Corts Catalanes, 394 
08015 barcelona
tel. 93 238 11 11
Fax: 93 238 11 23

http://educacion.once.es

crebarcelona@once.es
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departament d’educació de la generalitat de Catalunya 

via Augusta, 202-226. 08021 barcelona
tel. 93 551 69 00 / 93 400 69 00
Fax: 932 415 342
www.gencat.cat/educacio

edu365

www.edu365.cat

edu3.cat

www.edu3.cat

telèfons, AdreCes i portAls web d’interès
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serveis, equipAments i progrAmes

servei de Cultura de l’Ajuntament de granollers. Cicle festiu de la cultura popular i tradicional

Objectiu:
el servei organitza activitats adreçades als infants i les seves 
famílies per a la difusió del cicle festiu tradicional: nadal i reis, 
Carnestoltes, festes de l’Ascensió i festa major.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Activitats en relació amb el cicle festiu:

patges a les escoles, patges als barris, cavalcada de reis, rua de  ∙
Carnaval i animació infantil, espectacles infantils durant l’Ascensió, 
espectacles infantils a la festa major i actes de difusió del patrimoni 
festiu de la ciutat en relació amb la festa de blancs i blaus.

Horari d’atenció:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9 a les 15 h

tot l’any

gratuït

directament

C. del portalet, 4, 5a planta
08401 granollers
tel. 93 842 66 83
Fax: 93 842 66 98

www.granollers.cat

cultura@ajuntament.granollers.cat

Ballem? Cantem? Llegim?...  serveis i reCursos CulturAls
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biblioteques de granollers 

Objectius:
potenciar la biblioteca com un espai familiar. ∙

promoure el gust per la lectura entre els infants i fomentar el plaer de llegir  ∙
a través del joc i del lleure des dels primers anys.

reforçar vincles afectius mitjançant la lectura compartida i les activitats  ∙
d’animació a la lectura.

facilitar la consulta del fons d’interès en relació amb l’educació dels fills. ∙

donar suport a la formació i a l’ensenyament formal dels infants. ∙

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Les biblioteques ofereixen:

Àrea infantil. espai destinat als nens i nenes de 4 a 12 anys. Hi poden llegir,  ∙
buscar informació, mirar pel·lícules, escoltar música, navegar per internet i 
participar en els tallers i les activitats que s’hi organitzen periòdicament.

informació i consulta. disposem d’un fons especialitzat i adaptat a aquesta  ∙
franja d’edat. Diferenciem l’àrea de coneixements i l’àrea d’imaginació 
(còmics, revistes, novel·les, contes...).

Accés a internet i servei d’ofimàtica. per tenir-hi accés cal portar el carnet  ∙
de la biblioteca i tenir l’autorització dels pares i/o tutors legals.

·Servei de préstec. Mitjançant aquest servei s’ofereix la possibilitat de treure els 
diversos documents (llibres, revistes, vídeos, Cd...) de la biblioteca. per utilitzar 
el servei de préstec, els usuaris han de tenir el carnet de la biblioteca.

Activitats infantils i familiars (cal consultar l’agenda de programació):
Club de lectura superlectors (de 7 a 11 anys): club de lectura infantil que  ∙

persegueix promoure la lectura, el plaer de llegir i l’ús de la biblioteca.

Club de lectura la penya dels llibres (de 12 a 16 anys): club juvenil,  ∙
organitzat per la biblioteca roca umbert amb la finalitat de promoure la 
lectura i el plaer de llegir, i fomentar l’esperit crític.

l’hora del conte (a partir de 4 anys): activitats per a nens i nenes a partir  ∙
de 4 anys. Consisteix en l’explicació de contes a càrrec de professionals de 
l’animació, la paraula i la pedagogia.

laboratori de lletres i imatges: tallers familiars que possibiliten la  ∙
descoberta de llibres, contes, còmics i àlbums il·lustrats, i que conviden a 
escriure, parlar, experimentar i inventar. Els tallers es duen a terme a la 
biblioteca roca umbert.

Cinema familiar: la Biblioteca Roca Umbert ofereix una programació estable  ∙
de cinema per a tota la família.

Horari d’atenció: 

 Biblioteca 
Can Pedrals:

Biblioteca
Roca Umbert:

 
 

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

 
 

Hivern: als matins, de 
dt. a ds. de les 9.30 h a 
les 14 h; a les tardes, de 
dl. a dv. de les 16 h a les 
20.30 h.  
estiu: per determinar.

Hivern: als matins, dc. 
i dv. de les 10 h a les 14 
h; a les tardes, de dl. a 
dv. de les 15.30 h a les 
20.30 h; ds. de les 16 h 
a les 20.30 h.  
estiu: per determinar.

tot l’any

gratuït

directament

Biblioteca Can Pedrals
C. d’espí i grau, 2
08400 granollers
tel. 93 879 30 91

bcanpedrals@ajuntament.granollers.cat

Biblioteca Roca Umbert
Av. prat de la riba, 77

08401 granollers
tel. 93 860 44 50

bru@ajuntament.granollers.cat
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museu de granollers

Objectiu:
els seus objectius principals són apropar i fomentar 
el coneixement de l’art, la història, les ciències i el 
patrimoni cultural i natural als infants de granollers, 
a través d’activitats diverses de caràcter formatiu 
i/o lúdic i en l’àmbit de la formació reglada o 
informal.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves 
famílies:

el barret de les històries: contes al carrer per a  ∙
petits i grans. un seguit de contes basats en objectes 
del museu, en elements patrimonials de la ciutat o 
bé en fets històrics destacats i que s’expliquen cada 
primer dissabte de mes a peu de carrer i davant del 
museu. edat recomanada: de 5 a 10 anys (gratuït).

Activitats pedagògiques i visites: un seguit  ∙
d’activitats didàctiques, visites guiades i tallers que 
s’ofereixen a les escoles i que tenen com a eixos 
principals les ciències naturals, l’art, les pràctiques 
artístiques i les ciències socials en tres espais 
diferents: el museu Central, el museu de Ciències, la 
tela, i l’Adoberia, Centre d’interpretació històrica 
del granollers medieval.

les activitats ofertes a grups escolars es poden  ∙
reconvertir en tallers familiars, si convé.

Horari d’atenció: 

Museu de Granollers:
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Museu de Granollers 
Ciències Naturals:

 

Cost:

Forma d’accés:

Oficines: de dl. a dv. de les 9 h a les 14 h 
equipament: de novembre a març de dt. a dv. 
de les 17.30 h a les 20.30 h; ds. i festius de les 
18 a les 21 h; dg. de les 11.30 a les 13.30 h i de 
les 18 a les 21 h; d’abril a octubre de dt. a ds. i 
festius de les 18 a les 21 h; dg. de les 11.30 a les 
13.30 h i de les 18 a les 21 h.
programacions: matins i tardes a hores 
concertades; ds. de les 18 a les 20 h. tancat: 
tots els dilluns, els dies de nadal i Cap d’Any, 
el dimarts, dimecres, dijous i divendres de 
setmana santa, l’1 de maig i la diada nacional 
de Catalunya.

Hivern: de dt. a dg. de les 17 a les 20 h; dg. de les 
11 a les 13 h. estiu: de dt. a dg. de les 18 a les 21 
h; dg. de les 11 a les 13 h. Atenció telefònica i per 
correu electrònic: de dl. a dv. de les 9 a les 15 h

gratuït i/o per determinar segons el servei

directament, procés de baremació i/o 
demanant hora prèvia

museu de granollers
C. d’Anselm Clavé, 40

08401 granollers
tel. 93 870 65 08
Fax: 93 879 39 19

www.museugranollers.cat

museu@ajuntament.granollers.cat

museu de granollers Ciències naturals
C. de francesc macià, 51

08402 granollers
tel. 93 870 96 51
Fax: 93 870 96 51

www.museugranollers.org

m.granollers.cn@diba.cat
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roca umbert fàbrica de les Arts
La Fàbrica de les Arts neix amb l’objectiu de l’Ajuntament de Granollers de recuperar l’antiga fàbrica tèxtil Roca Umbert i 
reconvertir-la en un nou model d’equipament cultural públic amb vocació local i supramunicipal, amb la voluntat d’esdevenir 
un instrument d’utilitat per a demandes ciutadanes i necessitats dels sectors artístic, comunicatiu i tecnològic.

roca umbert. espai d’Arts

Objectius:

l’espai d’Arts de roca umbert és un centre d’art destinat a afavorir 
la creació contemporània i difondre-la. Consisteix en una sala 
expositiva i tres tallers per a artistes. Els objectius que persegueix 
poden resumir-se en: apropar la creació contemporània, mostrar 
les fases de producció d’una obra d’art i detectar la voluntat de 
provocar un pensament crític de les arts.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
l’oferta es concreta en:

una visita als espais de producció. ∙

una visita a la sala expositiva (si coincideix amb una exposició). ∙

una visita als espais de producció i a la sala expositiva. ∙

totes les visites estan adaptades al nivell dels infants de 2 a 18 anys.

Horari de 
l’equipament:

 
 

Durada:

Cost:
Forma d’accés:

la sala d’exposicions està oberta 
durant els períodes en què hi ha 
exposiciones de dc. a ds. de les 
17.30 h a les 20.00 h i divendres 
de 10.00h a 14.00h. 

les visites acostumen a tenir 
una durada d’1 hora

gratuït

directament 

roca umbert fàbrica de les Arts
C. de lluís Companys, 1 

08401 granollers
tel. 93 879 18 03 

www.rocaumbert.cat

espaiarts@rocaumbert.cat
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roca umbert. la troca. Centre de Cultura popular i tradicional

Objectius:

Aquest equipament acull les entitats locals que promouen iniciatives 
de recerca, difusió, formació i producció vinculades a l’àmbit de la 
cultura d’arrel tradicional a granollers, i dinamitza i difon totes 
aquelles expressions vinculades a la cultura d’arrel tradicional.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
durant les programacions d’activitats de caràcter trimestral  ∙

sovint s’organitzen tallers infantils per a públic infantil a partir 
de 4 anys que tenen com a denominador comú la difusió de 
qualsevol manifestació que tingui a veure amb la cultura popular 
i tradicional:

taller de  ∙ nadal.

taller de fanalets. ∙

taller de panellets. ∙

taller de Carnestoltes, etc... ∙

també s’organitzen tallers musicals de gralla i percussió adreçats  ∙
a infants de més de 8 anys.

tallers de danses adreçats a totes les edats.  ∙

diverses activitats al llarg de l’any per a tots els públics. s’ha de  ∙
consultar la programació.

Horari de 
l’equipament:

Horari de les 
activitats: 

 
 

Durada:

Cost:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 17 a les 22 h

els tallers poden ser 
organitzats dins de l’horari de 
l’equipament o en horari de 
cap de setmana

els tallers acostumen a tenir 
una durada d’1 o 2 hores

gratuït i/o per determinar 
segons el servei

directament i/o procés de 
baremació i inscripció

Av. prat de la riba, 77 
08401 granollers
tel. 93 860 48 54 

www.granollers.cat/latroca

infolatroca@ajuntament.granollers.cat
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teatre Auditori de granollers

Objectiu:
el teatre Auditori de granollers proposa espectacles per a 
tots els públics al llarg de tot l’any.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
espectacles i activitats pensades per als més petits,  ∙

programades habitualment de gener a maig i d’octubre 
a desembre.

visites guiades per a nens i nenes a partir de 3 anys. ∙

Horari d’atenció (taquilles): 

Horari dels espectacles: 
Cost:

Forma d’accés:  

dc., dj. i dv. de les 17.30 a  
les 20.30 h

solen ser en cap de setmana

a determinar segons el servei

directament 

C. de torres i bages, 50 
08401 granollers
tel. 93 840 51 21
Fax: 93 840 51 22 

www.teatreauditoridegranollers.cat

bustia@teatreauditori.granollers.cat

teatre de ponent

Objectiu:
Aquest equipament vol promoure el gust i l’atracció pel 
teatre entre els petits ciutadans.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
el teatre de ponent, en la seva programació, inclou  ∙

espectacles adreçats a nens i nenes d’aquestes edats 
i programa un petit cicle infantil durant el període de 
vacances de nadal.

Horari d’oficina:  

Horari del teatre: 

Cost: 

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 10 h a  
les 14 h al tel. 93 849 81 67 

una hora abans de l’espectacle 
a la taquilla

preu tancat de 8 euros (per als 
infants a partir de 4 anys)

directament 

C. de ponent, 58-60 
08401 granollers

tel. de la taquilla del teatre: 93 849 83 64 
Tel. de les oficines (per a reserves): 93 849 81 67

www.teatredeponent.com

teatre@teatredeponent.com
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Associació Cultural de granollers. roda d’espectacles infantils

Objectiu:
Aquesta entitat treballa per mantenir una programació variada, 
de qualitat i pensada per a les edats dels infants a qui va 
adreçada, així com per incrementar l’afecció i els afeccionats 
al teatre.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
programació estable d’espectacles infantils (titelles, teatre,  ∙

música, pallassos i cinema) adreçada al públic familiar amb 
infants a partir de 3 anys.

Horari dels espectacles:
Durada:

Cost:

Forma d’accés:

dg. a les 17.30 h

d’octubre a abril

preu tancat de 5 euros  
(3 euros per als socis)

directament 

Casa de Cultura sant francesc,  
C. espí i grau, 1  
08401 granollers
tel. 93 861 55 98 
Fax: 93 844 30 28 

www.acgranollers.com

secretaria@acgranollers.com

Centro Cultural Andaluz de granollers

Objectiu:
l’objectiu d’aquesta entitat és oferir Andalusia des de la 
llunyania, sense oblidar la cultura catalana.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Activitats per a nens i nenes de 7 a 12 anys:

flamenc. ∙

sevillanes. ∙

guitarra. ∙

Cajón flamenc. ∙

Horari: 

Durada:
Cost: 

Forma d’accés:

de dt. a dv. de les 18 a  
les 22 h

de setembre a juny

per determinar segons el 
servei

directament

C. de manresa, 36-38
08401 granollers
tel. 93 846 32 99
Fax: 93 846 32 99 

www.ccagranollers.com

info@ccagranollers.com

entitAts i AssoCiACions
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Colla Castellera Xics de granollers

Objectiu:
els Xics de granollers són una colla castellera integrada en el 
conjunt de les més de 50 colles que existeixen actualment als 
països Catalans. estan consolidats com una de les entitats més 
importants de la ciutat i de la comarca, gràcies a la quantitat 
de persones que la formen i a la quantitat d’activitats que fan al 
llarg de l’any.

l’objectiu principal de la Colla és passar-s’ho bé fent castells i 
progressant en la tècnica i qualitat de les construccions. el seu 
repte és l’autosuperació com a grup de persones que realitzen 
diferents tasques amb un mateix fi.

la forma de treballar dels Xics sempre ha estat afrontar tots 
els castells amb la màxima responsabilitat i seriositat. Per tal 
de completar aquests castells amb les millors condicions els 
preparen als assajos, a vegades durant mesos, i no porten el 
castell a l’actuació fins que tenen la seguretat que es podrà 
realitzar correctament. Han aixecat més de 2.000 construccions 
amb una efectivitat superior al 96%. Aquesta manera de fer els ha 
dut a ser considerada una de les colles més solvents i segures del 
panorama casteller.

l’activitat castellera ajuda a desenvolupar valors personals i 
col·lectius com ara l’esforç i el sacrifici per l’interès comú, la 
solidaritat, la tolerancia i la integració.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
els infants comencen a participar en els castells en estructures 
petites en funció de les seves habilitats i capacitats. A part, també 
realitzen tot tipus d’activitats lúdiques i culturals al llarg de l’any, 
com unes colònies, activitats festives tradicionals, etc...

Horari d’assajos: 
Horari actuacions: 

 

Durada: 

Cost: 
Forma d’accés: 

  

dt. i dv. de les 20 a les 22 h 

quinzenalment, els dg. al 
migdia en diferents 
poblacions del país

de març a novembre  
(es para a l’estiu)

gratuït

directament als assajos o 
trucant per telèfon

Av. prat de la riba, 77 
 (la troca)

08401 granollers
tel. 690 05 80 96

www.xics.cat

colla@xics.cat
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Colla dels blaus

entitat sense ànim de lucre, que conjuntament amb la Colla 
dels blancs de granollers i en conveni amb l’Ajuntament de 
granollers, s’encarrega d’organitzar la festa major dels blancs i 
els blaus de granollers.

l’entitat té gairebé 30 anys d’història i està organitzada de 
forma assembleària. A través de diferents grups, encarregats de 
muntar els actes, la colla s‘organitza amb les assembles anuals, 
on es decideixen els grans temes de l’entitat, i les coordinadores 
mensuals, que serveixen per preparar la festa major. Finalment, 
hi ha la junta, que és l’encarregada de coordinar i gestionar 
tota l’activitat de blaus i de relacionar-se amb blancs i 
l’Ajuntament.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
dins de blaus hi ha diferents colles infantils, com són els draguets 
blaus, els peus blaus i els torets. també hi ha altres grups que 
tenen secció infantil: les dones de dena, la Colla de ball de 
bastons de blaus o la guita dels blaus.

per accedir-hi només cal contactar amb els responsables 
d’aquests grups o amb la junta de blaus.

Durada:
Cost: 

Forma d’accés:
  

tot l’any

gratuït i/o per determinar 
segons el servei

directament i/o per procés  
de baremació i inscripció

Av. prat de la riba, 77
08401 granollers
tel. 93 860 48 54

www.blausdegranollers.cat

blaus@blancsiblaus.cat

Colla de diables

Objectiu:
promoure la cultura popular i tradicional del ball de diables.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
tallers infantils per aprendre a cremar, tocar els timbals,  ∙

etc...

festes de barri. ∙

dins de la colla, correfocs a granollers i fora de granollers. ∙

Horari d’atenció:
Durada:

Cost: 

Forma d’accés:

de dl. a dv. de 17 a 21 h. 

tot l’any

per determinar segons el 
servei

procés de baremació i inscripció

Av. prat de la riba, 77
08401 granollers
tel. 93 860 47 29

Fax: 93 860 47 50 
www.diablesdegranollers.com

info@diablesdegranollers.com
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drac de granollers

Objectiu:
el nostre objectiu principal és la recuperació, el manteniment 
i la difusió de la cultura popular catalana, i específicament del 
bestiari de foc, intentant consolidar la ciutat de granollers 
com una de les places tradicionals de trobada i exhibició del 
bestiari popular.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
els nens i nenes a partir de 8 anys poden participar en les 
activitats del Drac Petit com a portadors de la figura en les 
diferents actuacions que realitzem tant a granollers, dins la 
mostra de bestiari de foc, que té lloc en el marc de la fira i 
festes de l’Ascensió, o també per la festa major de blancs i 
blaus, com en altres poblacions on som convidats. també els 
convidem a participar com a espectadors de les actuacions o 
activament en els diversos tallers que oferim.

Durada: 

Cost:
Forma d’accés:

depèn de les activitats organitzades, 
de caràcter anual

per determinar segons el servei

procés de baremació i inscripció

Av. prat de la riba, 77  
(la troca)

08401 granollers
tel. 633 580 880

www.dracdegranollers.com

susanacm@msn.com

esbart dansaire de granollers

Objectiu:
els seus objectius són ensenyar danses tradicionals catalanes, 
participar en les ballades organitzades a granollers o en 
diferents pobles de Catalunya i tot allò que es desprèn de la 
dansa (psicomotricitat, pertinença a un grup...), a més de 
fomentar la relació de grup.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a nens i nenes:

Assajar durant una hora i mitja o dues a la setmana (segons  ∙
edat).

Exercicis de psicomotricitat preparatoris per a la dansa. ∙

Aprendre punts i passos de dansa, i aprendre danses. ∙

participació en actuacions, tant al carrer com en teatres. ∙

durant l’any es fa alguna sortida de lleure i unes colònies de  ∙
tres dies al final del curs.

Horari d’assajos: 
Durada:

Cost: 

Forma d’accés:  

ds. de les 11.30 h a les 13.30 h

curs escolar

preu tancat de 33 euros trimestrals 
(100 euros anuals)

directament 

Av. prat de la riba, 77  
(la troca)

08401 granollers
tel. 93 870 72 55 

www.esbartgranollers.cat

esbartgranollers@gmail.com
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“La Vaina”, esquitxos de contes

Objectiu:
la vaina promou la tradició oral i porta el missatge dels contes a través 
de la seva màgia per al creixement i desenvolupament de l’infant. 
Dóna a conèixer la cultura i la seva diversitat amb les eines que han 
tingut des de sempre els narradors: la mirada, el gest i la paraula. 
vol fer gaudir els nens i les nenes de tot allò que porten els contes: 
sensacions, colors, follets i fades, bruixes… i endinsar-los en un món 
on la fantasia és l’únic vehicle per gaudir en llibertat.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
· sessions de contes per a infants a partir de 4 anys.

Horari d’atenció:   

Horari sessions:
Durada sessions: 

Cost:
Forma d’accés: 

telefònicament en horari 
d’oficina 

a convenir

entre 45 i 60 minuts

per determinar segons el servei

directament 

C. Camp de les moreres, 3, 2n d
08401 granollers
tel. 659 76 55 85

pacoasensio@hotmail.com

llançadora Associació d’Artistes

Objectiu:
entitat dedicada a la formació, producció i difusió artístiques. 
facilita la relació entre artistes de diferents disciplines i fomenta 
les relacions amb els nouvinguts i gent amb problemes socials.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Curs de teatre. ∙

Curs de tècniques de circ. ∙

Curs de circ per a pares i fills (totes les edats). ∙

Curs de dansa. ∙

 Curs de plàstica. ∙

escoleta d’estiu de les arts (a partir de 4 anys). ∙

tallers de teatre per a escoles. ∙

tallers de circ per a escoles. ∙

Horari: 
 

Durada dels cursos: 

Durada de l’escoleta:

Durada dels tallers:
Cost: 

Forma d’accés:

matins de 10 h a 13 h; 
tardes i vespres de 17 h a 
22 h (cal trucar-hi abans) 

1 h 30 min a la setmana 
(d’octubre a juny)

de dl. a dv. de les 10 h a 
les 14 h (juliol)

variable (tot l’any)

per determinar segons el 
servei

directament 

C. de francesc tarafa, 119
08402 granollers
tel. 93 840 19 64

www.llancadora.org

llancadora@llancadora.org
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Corals Sol-Ixent i Albada

Objectiu:
els seus objectius són introduir els infants en el món de la música, el cant 
coral i la tècnica vocal a través de dinàmiques d’aprenentatge que potencien 
les diferents competències musicals relacionades amb la veu i el cant. donar 
als infants les eines per al coneixement del seu instrument ―la veu― per tal 
que gaudeixin del cant i la música vocal.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
la nostra família coral s’estructura actualment en:

Sol ixent petits: infants des de p4 fins a 2n de primària. ∙

Sol ixent grans: infants des de 3r de primària fins a tercer d’eso. ∙

un assaig setmanal i diferents actuacions durant el curs. ∙

una trobada nadalenca pròpia en què participen cors d’arreu de  ∙
catalunya.

participació, des dels cors més grans fins a les celebracions litúrgiques  ∙
de la nostra parròquia, sortides familiars i participació en els actes de la 
federació catalana de pueri cantores.

projecte coral que es desenvolupa al llarg del segon i tercer trimestre  ∙
(cantata, enregistrament Cd, intercanvis...).

Horari: 
Durada:

Cost: 
 

Forma d’accés:  

dv. de les 17.30 a les 20.00 h

de setembre a juny

preu tancat (donatiu de 126 
euros anuals)

directament 

pl. de l’església, 1 
08401 granollers
tel. 664 41 63 17

www.albada-solixent.com

albadaixentcordpares@hotmail.com

societat Coral Amics de la unió

Objectiu:
Oferir als infants una formació perquè adquireixin una sensibilitat 
musical treballant la cançó, l‘oïda, la improvisació i el moviment, 
per tal de desenvolupar la creativitat, la psicomotricitat i la 
capacitat de concentració i cooperació.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Classes de música. ∙

llenguatge musical. ∙

participació en el cor. ∙

Aprenentatge d’instruments. ∙

Horari d’atenció:   

Durada: 
Cost:

Forma d’accés: 

de dl. a dv. de les 9 h a les  
13 h i de les 16 h a les 20 h 

curs escolar

matrícula i preu tancat de 
52 euros mensuals

directament 

C. Camp de les travesseres, 20
08401 granollers
tel. 93 870 75 05

www.amicsdelaunio.com

info@amicsdelaunio.org
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departament de Cultura i mitjans de Comunicació de la generalitat de Catalunya

rbla. santa mònica, 8 (palau marc). 08002 barcelona
tel. 93 316 27 00
Fax: 93 316 27 01
www.gencat.cat/cultura

telèfons, AdreCes i portAls web d’interès
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serveis, equpAments i progrAmes

servei d’esports de l’Ajuntament de granollers

Objectiu:
el servei d’esports té com a funció principal el foment de l’activitat 
física i l’esport entre la ciutadania mitjançant programes per a 
infants, però també per a joves, adults i gent gran. es fan al llarg de 
l’any i són planificats i executats des del Servei d’Esports.
també s’encarrega de la gestió de les instal·lacions esportives 
municipals, pel que fa al seu ús i manteniment.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Adreçats als alumnes de primària de les escoles públiques de  ∙

granollers.

programa escoles esportives municipals: ∙

en col·laboració amb les AmpA, les quals s’encarreguen de la  ∙
formalització de les inscripcions i formen els grups d’activitats. Cada 
grup ha de tenir un mínim de 8 alumnes de la mateixa categoria i 
especialitat (l’alumne escull l’esport que vol realitzar). els esports 
que es realitzen durant aquest curs són: poliesportiu (futbol, bàsquet 
i handbol), patinatge, rítmica, bàsquet, futbol, handbol i judo.

Amb una quota d’inscripció anual de 57,31 euros, el servei  ∙
d’Esports ofereix dues sessions d’una hora i mitja a la setmana en 
horari extraescolar, assegurança esportiva, samarreta esportiva i 
la participació en les jornades de competició que s’organitzen una 
vegada al mes des de gener fins a juny.

Horari d’atenció:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9 a les 14 h; 
dt. i dj. de les 17 a les 19 h

inscripció directa al centre

C. de santa elisabet, 16, 1r pis
08402 granollers
tel. 93 879 49 05
Fax: 93 879 51 55

www.granollers.cat

esports@ajuntament.granollers.cat

M'agrada fer esport!!!!! serveis i reCursos esportius
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Agrupació Excursionista Granollers

Objectiu:
· desenvolupar en els infants actituds i valors de tolerància, 
solidaritat i companyonia. 

· Fer que se sentin bé amb ells mateixos i amb el grup. 

· Motivar i despertar inquietuds per conèixer i respectar el seu 
entorn natural. 

· fomentar l’associacionisme mitjançant la participació en les 
diferents activitats que organitza l’agrupació.

· Aconseguir que els joves coneguin una altra filosofia de vida: 
l’excursionisme.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Activitats per als infants de 8 a 14 anys:

Activitats de lleure a la muntanya. ∙

escalada al rocòdrom. ∙

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

dm. i dj. de les 17.30 a les 19 h; 
ds. de les 12.30 a les 14 h

de setembre a juny

preu tancat de 100 euros

directament

C. de Corró, 10
08401 granollers
tel. 93 860 01 47

www.aeg.cat

aegra@telefonica.net

Associació esportiva escolar Celestí bellera ra (Aeecb)

Objectiu:
fomentar el treball en valors a través de la pràctica esportiva. ∙
donar resposta a la necessitat d’activitats de lleure i esport en  ∙

horari no lectiu.
potenciar la pràctica esportiva entre les noies adolescents. ∙

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
servei adreçat a nois i noies de 10 a 18 anys (siguin o no alumnes de 
l’institut Celestí bellera):

Activitats esportives: futbol sala, handbol, bàsquet, voleibol,  ∙
bàdminton.

Activitats de lleure: aeròbic, break-dance, jazz, teatre. ∙

Activitats de reforç i acompanyament escolar: deures i estudi  ∙
assistit, anglès, mediateca oberta.

Horari d’atenció:
Durada:

Cost: 
 

Forma d’accés:

de 17:00 a 18:30 h.

d’octubre a juny

a determinar segons el servei  
(de 50 € a 70 € anuals; 
possibilitat de beques)

cal demanar hora prèvia

C. esteve terrades, s/n
08402 granollers
tel. 93 879 4914
Fax: 93 879 2688

www.aeecb.blogspot.com 

iesbellera@gmail.com

entitAts i AssoCiACions



55tornar a l’índex

Associació patinatge Artístic granollers

Objectiu:
Com a associació esportiva, valorem l’esport com una eina 
per transmetre valors, companyonia, esperit de col·lectivitat, 
tolerància, esforç personal i d’equip…
ens agrada que el patinatge sobre rodes arribi a les nenes i nens 
de la nostra ciutat i rodalia com una activitat amb la qual s’ho 
passin bé, sense deixar de banda l’esperit de competició.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a nens i nenes a partir dels 4 anys:

patinatge d’iniciació i competició. ∙

Horari d’oficina:
Horari d’entrenaments: 

Durada:
Cost:

Forma d’accés: 

dc. de les 18 a les 20 h

dl., dm., dc. i dv. de les 17.30 a les 
20.30 h 

de setembre a juliol

per determinar segons el servei

cal informar-se’n al despatx de 
patinatge (pavelló parquet)

C. de lluís Companys, 1
08401 granollers
tel. 93 870 73 02

artistic@patinatgegranollers.cat

Club Atlètic del vallès 

Objectiu:
l’objectiu d’aquest club és educar els infants en l’àmbit 
esportiu i humà.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
futbol per a infants des dels 4 fins als 18 anys. ∙

Horari d’atenció:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de les 18.30 a les 22 h

de setembre a juny

preu tancat de 350 euros

procés de baremació i inscripció

Av. de sant esteve, 64, 3r 2a (correspondència)
08402 granollers

tel. 93 870 12 30 / 676 62 36 77

atcvalles@hotmail.com
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Club balonmano granollers – escola esportiva

Objectiu:
la tasca que desenvolupa l’escola esportiva del Club 
balonmano granollers és iniciar l’infant en la pràctica de 
l’handbol.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a nens i nenes de 5 a 12 anys:

entrenaments i partits. ∙

Horari d’oficina: 

Durada:
Cost: 

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 9.30 a les  
13.30 h i de les 16 a les 20 h

de setembre a juny

per determinar segons la 
temporada

directament

C. dels voluntaris 92, 1
08402 granollers
tel. 93 879 28 62
Fax: 93 879 33 52

bmgranollers@bmgranollers.e.telefonica.net

Club bàsquet granollers 

Objectiu:
l’objectiu del club és formar i educar esportivament 
i humana; ensenyar el joc del bàsquet com a pràctica 
activa; i descobrir el joc del bàsquet per mitjà de trobades 
totalment lúdiques i no competitives.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
entrenaments lúdics per a la pràctica del bàsquet per a  ∙

infants de 8 a 12 anys.

Horari d’atenció al públic:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 17 a les 20 h

de setembre a juny (es respecten 
els períodes de descans de nadal 
i setmana santa en què es poden 
tenir activitats complementàries)

preu tancat de 30 euros mensuals

directament

C. de girona, 222
08402 granollers
tel. 93 840 18 33
Fax: 93 840 18 33

www.cbgranollers.com

cbg@cbgranollers.com



57tornar a l’índex

Club de fútbol finsobe 

Objectiu:
escola de futbol base.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
escola de futbol. totes les categories:

prebenjamí A i b (7 anys). ∙

benjamí (8 i 9 anys). ∙

Aleví (10 i 11 anys). ∙

infantil (12 anys). ∙

Horari d’atenció:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de 17.30 a 18.30 h

de setembre a juny

per determinar segons el servei

directament

camí vell de lliçà s/n, 
Centre Cívic la masia

08403 granollers
tel. 661 36 91 65 / 657 43 47 41 

merlaaa@hotmail.com

Club de fútbol ponent 

Objectiu:
encaminar els nens i les nenes cap a la pràctica de l’esport a 
través del futbol i, per damunt de tot, ajudar-los en tot allò 
que el club pugui.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
pràctica del futbol per a infants a partir dels 4 anys. ∙

vestidors, material esportiu i monitors. ∙

Ajudes a les famílies: facilitat d’inscripció; roba gratuïta;  ∙
flexibilitat en el pagament de les quotes; facilitar beques de 
patrocinadors i persones solidàries.

Horari:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

dt. i dj. de les 17.30 a les 19 h;  
ds. de les 12.30 a les 14 h

de setembre a juny

preu tancat de 250 euros

directament

C. rafael Casanova,  
al costat del parc de ponent

08401 granollers
tel. 629 00 79 46
Fax: 93 573 12 69 

cfponent@hotmail.com
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Club esquí granollers 

Objectiu:
fomentar la pràctica de l’esquí. ∙

iniciació i perfeccionament. ∙

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
dirigit a nens i nenes a partir dels 5 anys:

iniciació. ∙

Cursets a la molina de gener a març (8 dissabtes). ∙

perfeccionament i competició a l’estació del pas de la Casa  ∙
(Andorra), de l’inici de la temporada fins al tancament de 
l’estació, aproximadament uns 52 dies per temporada.

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

per telèfon sempre i a les oficines  
del Club el dm. de 18 a 20 h

tot l’hivern

a determinar segons el servei

directament

C. de girona, 50
08402 granollers
tel. 93 879 36 80

www.clubesquigranollers.com

granski@granski.cat

Club Judo granollers 

Objectiu:
esport pedagògic de formació i disciplina. es tracta d’un esport 
individual i voluntari que potencia en els alumnes la capacitat 
d’autocontrol i de constància en la realització del deure. els 
aporta seguretat, flexibilitat i equilibri i, alhora, desenvolupa 
la capacitat d’observació i esperit d’equip.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
la pràctica del judo s’adreça i és oberta a infants a partir  ∙

de 6 anys.

Horari:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

dt. i dj. de les 18.30 a les 19.30 h

d’octubre a juny

preu tancat de 30 euros mensuals

directament

C. de santiago rusiñol, 15
08402 granollers
tel. 93 870 42 32 

albertmallolvilla@telefonica.net
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Club natació granollers 

Objectiu:
el club té com a objectius el foment, el desenvolupament i la 
pràctica continuada de l’activitat física i esportiva.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
escola de natació (cursets) per a infants a partir de 2 anys  ∙

(nivell 2-3).

escola esportiva: waterpolo, sincronitzada, gimnàstica artística  ∙
(masculina i femenina) i natació.

Xerrades relacionades amb el món de l’esport. ∙

bany lliure. ∙

Campus d’estiu per a infants a partir dels 3 anys i mig fins als  ∙
11 i mig.

Campus de setmana santa, nadal i setmana blanca per a  ∙
infants de 3 a 10 anys.

Cursets escolars per a entitats privades (escola pia, montero,  ∙
CdiAp…).

Horari:
 

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 6 a les 23 h; ds. 
de les 7 a les 20.30 h; dg. de les 9  
a les 14.30 h

tot l’any

a determinar segons el servei

directament, per derivació i/o 
procés de baremació i inscripció

C. de lluís Companys, s/n
08401 granollers
tel. 93 870 45 99
Fax: 93 870 62 26

www.cngranollers.org

comunicacio@cngranollers.org

Club taekwondo granollers

Objectiu:
Aconseguir a través de la pràctica del taekwondo una sèrie de 
millores en relació amb:

forma física i mental. ∙

Autoestima. ∙

disciplina personal. ∙

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Classes de taekwondo i defensa personal a diferents nivells:  ∙

iniciació, competició, pràctica general, en grup, etc...

Horari d’atenció:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

dl., dc., dv. de 17 a 22 h

tot l’any

a determinar segons el servei

directament

Plaça de la Porxada, 21-23, 2a planta
08402 granollers
tel. 655 43 11 31
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Club tennis granollers 

Objectiu:
mitjançant els jocs encaminats a l’esport, el club pretén 
treballar la psicomotricitat i la coordinació oculomanual, 
aspectes tan importants en aquesta franja d’edat.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per als infants: escola de pretennis i minitennis, esplais  ∙

d’estiu i de setmana blanca, nadal i setmana santa.

per a les seves famílies: escola de tennis i campionats socials  ∙
i federats.

Horari:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

de dl. a ds. de les 8 a les 23 h;  
dg. i festius de les 8 a les 14 h

tot l’any

a determinar segons el servei

directament

C. Camp de les moreres, 23
08401 granollers
tel. 93 879 24 98
Fax: 93 879 24 98

www.ctgranollers.com

tennis@ctgranollers.com

Ae Carles vallbona. entrenaments de voleibol

Objectiu:
educar en valors mitjançant el voleibol. ∙

iniciar-se en el voleibol de forma divertida. ∙

millorar la tècnica del voleibol. ∙

Conèixer els principals valors del voleibol. ∙

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
entrenaments de voleibol adreçats a noies de 8 a 12 anys. ∙

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

dm. i dv. de 17.15 a 18.15 hores al 
pavelló el tub

d’octubre a maig

40 euros/any

directament

C. Camp de les moreres, 14
08401 granollers
tel. 652 47 47 65
Fax: 93 879 19 81

www.iescarlesvallbona.cat

cristina_garcia_perez@hotmail.com
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esport Club granollers – escola de futbol 

Objectiu:
l’objectiu del club és formar, mitjançant el futbol, nens  
i nenes com a esportistes i com a persones.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves 
famílies:
per a infants a partir dels 3 anys:

formació esportiva en forma de jocs; ensenyament de les  ∙
regles del joc; compartir la pilota; gaudir del futbol sense 
donar importància als resultats.

Horari d’entrenaments:
 

Horari partidets:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

dt. de 17.45 a 19.15 h; ds. de 9 
a 10.30 h 

ds. de les 9.30 a 11 h 

de setembre a juny

275 euros

directament

C. de girona, 52 – Casal de l’esport
08402 granollers
tel. 93 870 36 63
Fax: 93 870 36 63 

www.ecgranollers.com

info@esportclubgranollers.com

unisub granollers

Objectiu:
realització de cursos de submarinisme amb escafandre 
autònom i sortides d’immersió per donar a conèixer el 
medi marí.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves 
famílies:
A partir dels 11 anys (amb autorització dels pares i/o 
tutors legals):

Cursos de submarinisme. ∙

sortides d’immersió organitzades els caps de setmana  ∙
per a tothom.

Horari d’atenció:
Durada:

Cost:
Forma d’accés:

dm. i dv. de 21 a 23 hores

segons el curs

per determinar segons el servei

directament

Can baliarda, s/n
Ctra. granollers-Cardedeu km. 3200

les franqueses del vallès
tel. 93 846 43 14 / 637 73 99 79

Fax: 93 846 43 14 
www.unisubgrabollers.cat

info@unisubgranollers.cat



62 tornar a l’índex

serveis, equipAments i progrAmes

Centres cívics

Objectiu:
Els centres cívics de Granollers són espais municipals de caràcter comunitari que tenen la missió d’impulsar el teixit associatiu  ∙

i augmentar la participació i la dinamització ciutadana, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones del barri 
en què viuen i, per extensió, de la ciutat.

Horari: 

 

durada:

Cost:
Forma d’accés:

període d’estiu: del 23 de juny al 31 de juliol, l’horari d’atenció al públic en els centres cívics és 
de dilluns a divendres de les 17 h a les 21 h; de l’1 d’agost al 15 de setembre, els centres cívics no 
ofereixen servei d’atenció al públic

període de curs: del 15 de setembre al 22 de juny, l’horari d’atenció al públic en els centres cívics és 
de dilluns a dijous de les 16 h a les 21 h i el divendres de les 17 h a les 21 h. les dates indicades són 
aproximades i varien en funció de l’any. Durant el curs s’informa oportunament els usuaris dels dies 
en què els centres cívics no ofereixen servei d’atenció al públic, amb motiu de vacances de Nadal, de 
setmana santa o d’altres

tot l’any excepte els períodes de vacances

gratuït

directament

Centre Cívic Can Bassa
pl. de Joan oliver, 1

08402 granollers
tel. 93 870 62 03
Fax: 93 870 62 03 

www.granollers.cat/centrescivics

canbassa@centrescivics.granollers.cat

Centre Cívic Can Gili
Camí vell de lliçà d’Amunt, 1 

08403 granollers 
tel. 93 849 90 45
Fax: 93 849 90 45

www.granollers.cat/centrescivics

cangili@centrescivics.granollers.cat

Vols jugar amb mi?  serveis  i reCursos d’oCi i lleure
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Centre Cívic Jaume Oller
C. de la mare de déu de montserrat, 47

08401 granollers 
tel. 93 879 58 92
Fax: 93 879 58 92

www.granollers.cat/centrescivics

jaumeoller@centrescivics.granollers.cat

Centre Cívic Nord
C. del lledoner, 6
08401 granollers 
tel. 93 840 60 69
Fax: 93 846 46 92

www.granollers.cat/centrescivics

nord@centrescivics.granollers.cat

Centre Cívic Palou
pg. de francesc fàbregas, s/n  

08401 granollers 
tel. 93 879 24 69
Fax: 93 879 24 69

www.granollers.cat/centrescivics

palou@centrescivics.granollers.cat

parc infantil de nadal de granollers (pingrA)

Objectiu:
el pingrA dóna servei al lleure durant les festes de 
nadal.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
S’ofereixen tot tipus d’activitats, tant per als infants com 
per als pares i mares o ambdós conjuntament: esports, 
tallers de manualitats, música, jocs d’ordinador, inflables, 
tobogan gegant, piscina de boles gegants, laberint, espai 
de nadons, jocs de psicomotricitat, jocs cooperatius, 
maquillatge, etc...

Horari: 

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

de les 10 a les 14 h i de les 16 a  
les 20 h

27, 28 i 29 de desembre

a determinar segons el servei

directament

palau olímpic
C. de palaudàries, 69 

08402 granollers
tel. 637 43 21 01 
www.pingra.org

pingra@pingra.com
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servei d’educació de l’Ajuntament de granollers. programa “obrim el pati per a tu”

Programa “Obrim el pati per a tu” (Pla Educatiu d’Entorn): 

patis del:

Ceip Joan solans. ∙

ies Celestí bellera. ∙

l’escola municipal salvador llobet. ∙

Horari i calendari:
 

Ceip Joan solans:

ies Celestí bellera: 

escola municipal salvador llobet:

Cost:
Forma d’accés:

d’abril a octubre, caps de setmana i festius de les 11 h a les 20.30 h; d’octubre  
a abril, caps de setmana i festius de les 11 h a les 17.30h.curs escolar

d’abril a octubre, caps de setmana i festius escolars de les 11 h a les 21 h; d’octubre 
a abril, caps de setmana i festius escolars de les 11 h a les 18 h.

d’abril a octubre, caps de setmana i festius de les 11 h a les 20 h; d’octubre  
a abril, caps de setmana i festius de les 10.30 h a les 17.30 h.

gratuït

directament

C. de Santa Elisabet, 16, planta baixa
(edifici de Can Puntes)

08401 granollers
tel. 93 842 68 48 / 93 842 68 52

Fax: 93 879 23 98
www.pegranollers.org

educacio@ajuntament.granollers.cat
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Agrupament escolta sant esteve de granollers

l’Agrupament escolta i guia sant esteve de granollers s’emmarca 
dins el moviment de minyons escoltes i guies de Catalunya 
(megC).

L’escoltisme és un moviment d’educació en el lleure que ofereix 
a nens i nenes aprendre i créixer mitjançant el mètode escolta i 
guia.

Objectiu:
transmetre valors com la solidaritat, empatia, respecte a l’entorn  ∙

i als companys a partir del treball en l’educació de lleure.

Ajudar a créixer com a persona i situar-se en el món. ∙

formar gent amb vocació de servei. ∙

ensenyar a assumir responsabilitats.  ∙

oferir un entorn diferent als infants. ∙

passar-ho bé. ∙

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
L’agrupament es divideix en cinc branques de grups d’edats  ∙

diferents que comencen a partir dels 6 anys.

trobades per feu cau durant 2 hores (2 cops al mes). ∙

sortida de tot el cap de setmana (1 cop al mes). ∙

Campament d’estiu (entre 1 i 2 setmanes segons l’edat). ∙

Campament de setmana santa (4 dies). ∙

Campament de nadal (4 dies). ∙

Amb aquest plantejament, els infants tenen un espai on es  ∙
fan xerrades, tallers, jocs i altres activitats educatives. Amb les 
excursions, poden realitzar raids, practicar diferents esports i 
gaudir de l’entorn tot aprenent a valorar-lo i respectar-lo.

Horari d’atenció: 
 

Durada:
Cost: 

Forma d’accés:

cada dissabte de 16 h a 18 h 
al Centre Cívic nord  
(el lledoner)

curs escolar

a determinar segons el servei

directament

C. del lledoner,6
08401 granollers
tel. 661 174 979 

http://aesantesteve.blogspot.com

aesantesteve@gmail.com

entitAts i AssoCiACions
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Col·lectiu Cristià l’estel del matí de granollers

Objectiu:
passar-ho bé. ∙

fer atenció a la individualitat. ∙

sociabilitzar-se. ∙

fomentar la creativitat. ∙

tenir capacitat crítica. ∙

descobrir  l’entorn. ∙

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
Per als infants de 4 a 12 anys: un esplai setmanal, excursions,  ∙

campaments, festivals infantils, gimcanes, teatre...

Per als pares dels infants, oferim xerrades d’orientació i  ∙
d’aconsellament amb els fills.

Horari d’atenció:

Durada:
Cost:

Forma d’accés:

cada dimecres de 18 a 19 h i 
alguns dissabtes programats 
durant l’any

d’octubre a juny

gratuït

directament

C. emili botey, 18, 1r 2a 
08402 granollers
tel. 93 870 12 44 

canmonic@telefonica.net

jortegaromeu@terra.es

Colònies mare de déu de fàtima

Objectiu:
Centre adscrit a la parròquia de fàtima obert a tothom.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a infants de 6 a 14 anys:

9 dies de colònies al juliol amb gimcanes, jocs, tallers, activitats  ∙
de nit, vetllades, reflexions, educació en valors...

Horari d’atenció: 

Cost:
Forma d’accés:

cada dimecres de les 18 a les 
20 h

preu tancat

procés de baremació i 
inscripció

Ctra. de Caldes, 23
locals de la parròquia

08403 granollers
tel. 699 53 67 23
Fax: 93 840 32 57

www.coloniasfatima.com

coloniasfatima@hotmail.com
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Colònies sant esteve

Objectiu:
Els seus objectius són: conèixer una realitat diferent de la 
del dia a dia, experimentar amb noves sensacions i noves 
persones, aprendre a ser autosuficients, conèixer millor el 
nostre país i la natura, familiaritzar-se amb el muntanyisme 
i ser tolerants amb les noves cultures i costums.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
per a infants a partir dels 6 anys:

dues activitats mensuals. Cada mes s’organitza una activitat  ∙
el dissabte a la tarda (caminada, taller, jocs, etc.) i una 
sortida de cap de setmana amb jocs, activitats, reflexions, 
caminades... 

una sortida al febrer en la qual es va a alguna població amb  ∙
neu.

un precampament per setmana santa durant 3 o 4 dies. ∙

Al maig, l’esplai organitza la Caminada granollers- ∙
montserrat; els infants de 0 a 6 anys hi participen pujant des 
de monistrol a montserrat.

A l’estiu es fa un campament al juliol o a l’agost durant uns  ∙
deu dies.

Horari d’atenció: 
 

Horari activitats:
 
 
 

Durada: 

Cost:

Forma d’accés:

s’aconsella el contacte a través del 
correu electrònic

les activitats de dissabte són de les 16 h 
a les 18 h, normalment; a les sortides de 
cap de setmana es marxa dissabte després 
de dinar i es torna diumenge a la tarda

d’octubre a juny i campaments al juliol 
o a l’agost

preu tancat de 25 euros per a la matrícula; 
un cop per any, 5 euros per a l’assegurança; 
un cop per any, 17 euros mensuals; el preu 
del campament pot variar en funció dels 
dies, lloc, quantitat d’infants…

directament

plaça de l’església, 1
08401 granollers
tel. 661 17 49 79 

www.coloniessantesteve

info@coloniessantesteve.org

esplai guai! de palou

Objectiu:
l’objectiu de l’esplai és assolir les tres funcions que el lleure 
ha de tenir per als nens: descans, diversió i desenvolupament, 
lluny de les necessitats i obligacions diàries.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
l’esplai guai! de palou és un esplai de caps de setmana,  ∙

adreçat als infants i joves de 4 a 17 anys, i l’horari habitual és 
el dissabte de 16 h a 19 h al Centre Cívic de palou.

fem sortides de dos dies un cap de setmana al trimestre  ∙
i excursions d’un dia. Els dissabtes que passem a l’esplai 
dediquem el temps a fer jocs exteriors, tallers, gimcanes 
variades, jocs d’interior, jocs d’aigua, etc...

Horari activitats:

Durada:
Cost: 

 

Forma d’accés:

l’horari estàndard de l’esplai és de les 
16 h a les 19h cada dissabte

curs escolar (d’octubre a juny)

preu tancat de 45 euros trimestrals 
amb descomptes a famílies nombroses 
i sistema de beques

procés de baremació i inscripció

pg. de francesc fàbregas, s/n  
08401 granollers 
tel. 93 879 24 69

www.esplaiguai.org

esplai@esplaiguai.org
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fundació Catalana de l’esplai 

www.esplai.org

telèfons, AdreCes i portAls web d’interès



69tornar a l’índex

infància respon

telèfon per a la prevenció i la detecció del maltractament 
infantil 900 300 777

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Granollers 

Objectiu:
servei d’atenció al ciutadà en la tramitació amb l’Ajuntament 
i davant la sol·licitud d’informació diversa.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves famílies:
empadronament i obtenció de certificats d’empadronament ∙

beques. ∙

Ajudes de serveis socials, etc... ∙

inscripció als casals estiu. ∙

presentació d’instàncies. ∙

reserva d’espais del gra. ∙

Horari d’atenció:

Cost:
Forma d’accés:

del 16 de setembre al 30 de juny:  
de dl. a dj. de les 8.30 a les 19 h;  
dv. de les 8.30 a les 14 h. 

de l’1 de juliol al 15 de setembre:  
de dl. a dj. de les 8.30 a les 15 h;  
dv. de les 8.30 a les 14 h

 gratuït

directament

C. de Sant Josep, 7, planta baixa
08401 granollers

tel. 010 / 93 842 66 10 
Fax: 93 842 67 44

www.granollers.cat

oac@ajuntament.granollers.cat

Serveis, equipaments i recursos d'interes
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Oficina d’Acció Ciutadana del Vallès Oriental-Granollers

Objectiu:
servei de la generalitat de Catalunya de registre i atenció 
al ciutadà.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves 
famílies:

informació a les famílies sobre els recursos i serveis de  ∙
la generalitat de Catalunya en l’àmbit de benestar social 
(ajuts i prestacions a les famílies; prestacions econòmiques 
i ajuts per a les famílies amb filles i fills a càrrec; prestació 
econòmica de caràcter universal per infant a càrrec, etc...)

Canalització i derivació, d’acord amb la llei 30/1992, de 26  ∙
de novembre, cap als serveis competents de la generalitat 
o altres administracions públiques, de les peticions, els 
suggeriments i les sol·licituds presentades que les afectin.

tramitació dels títols de família nombrosa. ∙

Horari d’oficina:

Durada:

Cost:
Forma d’accés:

de dl. a dv. de les 8.30 a les 14 h; dm. de 
les 16.30 a les 18 h. Jornada intensiva: de 
dl. a dv. de les 8.30 a les 14 h (durant el 
període comprès entre el 15 de desembre 
i el 10 de gener, setmana santa i de l’1 de 
juny al 30 de setembre)

tot l’any. tancat el mes d’agost, el 24 i 31 
de desembre i les tardes del 5 de gener, 23 
d’abril i vigílies d’aquestes festes locals

gratuït

presencialment

C. de sant Jaume, 48
08401 granollers
tel. 93 879 20 86
Fax: 93 879 30 04 

tel. d’informació: 900 300 500
www.gencat.cat

servei d’orientació Jurídica (soJ) 

servei públic i gratuït d’atenció personalitzada subvencionat 
pel departament de Justícia i prestat pel Col·legi d’Advocats 
de granollers.
el soJ proporciona un primer consell orientador a qualsevol 
ciutadà que s’hi adreci i informa sobre la possibilitat 
d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives 
de resolució de conflictes, però no redacta cap document 
ni tramita cap assumpte. també assessora els ciutadans 
respecte del dret a obtenir l’assistència jurídica gratuïta i 
de la documentació necessària per sol·licitar-la.

Serveis per a infants de 7 a 12 anys i/o les seves 
famílies:
l’assessorament que presta aquest servei és de caire 
general i, per tant, les consultes que s’hi poden formular 
abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen 
les relacions socials:

separacions. ∙

divorcis. ∙

mediació familiar, etc... ∙

Horari d’atenció: 

Durada:
Cost:

dl., dm. i dj. de les 10 a les 14 h. Àmbit 
laboral: dl., dc. i dj. de les 9 a les 10 h
tot l’any (tancat el mes d’agost) 
gratuït

Av. del Parc, 7, planta baixa 
(Edifici Jutjats)

08402 granollers
tel. 93 870 45 96
www.gencat.cat
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policia local

C. de la princesa, 55. 08401 granollers
tel. 93 842 67 05
Fax: 93 842 66 78
www.granollers.cat
governacio@ajuntament.granollers.cat

mossos d’esquadra – Abp granollers

C. de l’olivar, 6. 08402 granollers
tel. 93 860 85 00 
www.gencat.cat
Itpg323@gencat.net 

Consell Comarcal del vallès oriental

C. de miquel ricomà, 46. 08401 granollers
tel. 93 860 07 00
Fax 93 879 04 44
www.ccvoriental.es
ccvo@vallesoriental.cat

diputació de barcelona

rbla. de Catalunya, 126. 08008 barcelona 
tel. 93 402 22 22
www.diba.cat
diputacio.bcn@diba.cat

generalitat de Catalunya

tel. 012 (atenció ciutadana i informació telefònica especialitzada: atenció a les dones, a la infància...)

www.gencat.cat
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Col·legis professionals

Als directoris i cercadors de les següents pàgines web podreu trobar la relació de professionals de l’àmbit privat

il·lustre Col·legi d’Advocats de granollers

rbla. Josep tarradellas, 5, 1r. 08402 granollers 
tel. 93 879 26 03
Fax 93 879 14 38
www.icavor.com 
icavor@icavor.cat

Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

www.copc.org

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

www.comb.cat

Col·legi de logopedes de Catalunya

www.clc.cat

societat Catalana de pediatria

www.scpediatria.cat

Col·legi de pedagogs de Catalunya

www.pedagogs.cat

Col·legi oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya

www.tscat.org
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Infància Respon  ∙
telèfon pera la prevenció i la detecció del maltractament infantil 

900 300 777

Centre Coordinador d’Urgències  ∙
061

Sanitat Respon 24 h (CatSalut)  ∙
902 111 444

Policia Local  ∙
93 842 67 05

Mossos d’Esquadra - ABP Granollers  ∙
93 860 85 00

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Granollers  ∙
010 / 93 842 66 10

Servei d’Educació de l’Ajuntament d Granollers  ∙
93 842 68 48 / 93 842 68 52

Generalitat de Catalunya  ∙
012

TELEFONS D' INTERES
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