
 

 
 

NOTA DE PREMSA   

Dijous 16 d’abril de 2015 
 
 

• Congelació de taxes de l’Escola bressol, l’Escola d ’adults i les escoles de 
Música i Teatre pel curs 2015/2016 

 
• Cloenda del curs d’activitats auxiliars en aprofita ments forestals 

subvencionats pel SOC al Sax Sala 
 

• Places obertes al curs Com dissenyar un pla de màrqueting digital a la 
carta,  dins l’oferta formativa del Servei Municipal de Cr eació d’Empreses. 
El curs es fa en una única sessió el dia 21 d'abril , de 10 a 14 h 
 

• Mercat del Vi i el Formatge aquest dissabte 18 d'ab ril durant tot el dia a la 
plaça de la Vila 
 

• Aquest dissabte, sortida formativa del Projecte Riu s a la Tordera. Apunta’t 
a fer de voluntari ambiental! 

 
• Del 22 al 29 d’abril, inscripcions a la sortida cul tural a Montblanc i el 

monestir de Vallbona de les Monges organitzada per l'Ajuntament. La 
sortida tindrà lloc el dissabte 9 de maig  i té un preu de 14 euros 

 
• Després de triomfar a la Sala Beckett de Barcelona,  dissabte 25 d’abril 

arriba a l’Ateneu Pulmons  amb Pau Roca i Carlota Olcina. Abans i 
després de l’obra, dues sessions de reflexió: la pr imera sobre quin tipus 
d’espectadors som i la segona amb els actors 

 
• Èxit de participació a la III Duatló de Muntanya i a la II Ironkids. 240 atletes 

van esgotar les inscripcions de la duatló i més de 300 nens i nenes van 
córrer a les curses no competitives de la Ironkids pels carrers del Sot de 
les Granotes  

 
 
 
Congelació de taxes de l’Escola bressol, l’Escola d ’adults i les escoles de 
Música i Teatre pel curs 2015/2016  
 
El darrer Ple municipal celebrat el 26 de març va aprovar la congelació de les taxes de  
l’escola bressol El Blauet, el Centre de Formació de persones adultes Baix Montseny i 
l’Escola municipal de Música i Teatre per al curs 2015-2016, proposant algunes noves 
taxes per donar respostes a necessitats dels usuaris i ampliant àmbits formatius de 
l’Escola d’adults. 
 
 
Escola bressol municipal El Blauet 
 



S’inclou algun ajust en els preus dels serveis del proper curs: 
 

• Els infants que es queden al servei de menjador i mengen triturat disposaran 
d’una taxa més econòmica en comparació a la resta de menús. 

• El servei de berenar s’inclou dins el preu de servei de tarda. Aquest curs hi ha 
la possibilitat de contractar el servei de tarda amb o sense berenar perquè 
algunes famílies tenen l’opció de portar el berenar de casa. A partir del curs 
vinent no serà possible portar el berenar de casa per donar resposta a alguns 
requeriments de seguretat alimentària.  

: 

 CURS 2014-2015 CURS 2015-2016 

 

SANT CELONI 
 

FORANS 
 

SANT CELONI FORANS 

 

SERVEIS 
FIXES 

SERVEIS 
ESPORÀDICS 

SERVEIS 
FIXES 

SERVEIS 
ESPORÀDICS 

SERVEIS 
FIXES 

SERVEIS 
ESPORÀDICS 

SERVEIS 
FIXES 

SERVEIS 
ESPORÀDICS 

Servei matí i tarda 
de 9 a 12 h i de 15 a 
17 h 

172,80 €   207,36 €   172,80 € 

  

207,36 € 

  
Servei matí i tarda 
de 9 a 12 h i de 15 a 
18 h 

207,36 €   248,83 €   207,36 € 248,83 € 

Servei matí  
151,26 € 20,28 € 181,51 € 24,33 € 151,26 € 20,28 € 181,51 € 24,33 € 

de 9 a 12 h 

Servei tarda  
110,98 € 13,34 € 133,18 € 16,00 € 110,98 € 13,34 € 133,18 € 16,00 € 

de 15 a 17 h 

Servei tarda  
151,26 € 20,28 € 181,51 € 24,33 € 151,26 € 20,28 € 181,51 € 24,33 € 

de 15 a 18 h 

Servei 
permanència: 

    

de 8 h a 9 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 

de 12 h a 13 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 

de 13 h a 15 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 

de 17 h a 18 h 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 

Hora extra 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 40,28 € 6,94 € 48,34 € 8,32 € 

Servei menjador de 
12h a 15h (inclou 
dormitori) 

138,72 € 9,60 € 166,46 € 11,52 € 138,72 € 9,60 € 166,46 € 11,52 € 

Servei menjador de 
12h a 15h menú 
triturat (inclou 
dormitori) NOU! 

No existia servei 100,00 € 7,60 € 120,00 € 9,60 € 

Servei menjador de 
12h a 13h (sense 
dormir) 

106,71 € 9,27 € 128,05 € 11,12 € 106,71 € 9,27 € 128,05 € 11,12 € 

Servei menjador de 
12h a 13h menú 
triturat (sense 
dormir) NOU! 

No existia servei 75,00 € 7,27 € 95,00 € 9,27 € 

Migdia nadons 
etapa de lactància 
de 12h a 15h 

66,69 € 8,54 € 80,03 € 10,24 € 66,69 € 8,54 € 80,03 € 10,24 € 



Berenar amb 
triturat de fruita 

13,34 € 3,20 € 16,01 € 3,84 € S’inclou en la quota de tarda 

Berenar amb menú 
de grans 

16,54 € 3,20 € 19,85 € 3,84 € S’inclou en la quota de tarda 

 

 
Es cobren a les famílies les 11 mensualitats corresponents als 11 mesos de servei i 
una matrícula que correspon a una mensualitat dels serveis fixes matriculats.  
 

Centre de Formació de persones adultes  
En relació a l’Escola de persones adultes, els criteris aplicats en la proposta de taxes 
per al curs vinent han estat: 

• Mantenir els mateixos preus que el curs passat, inclòs el minorament que es va 
aplicar l’any passat de la taxa del curs de preparació de la prova d’accés a 
cicles formatius de grau mitjà i i de grau superior, tenint en compte l’aportació 
que fa la Diputació de Barcelona. 
 

• Ampliar l’oferta formativa d’idiomes i informàtica amb 3 nous cursos: 
 

a. Alemany – nivell intermedi 
b. Francès – nivell preintermedi 
c. Preparació proves ACTIC 

 
 

 

PROPOSTA CURS 2015 - 2016 

INCREMENT PREU SANT CELONI PREU FORANIS 

ENSENYAMENTS 
INICIALS 

Aprendre a llegir i escriure 
nivell I 

MANTENIR 
PREUS 

 

17,67 € 21,20 € 
Aprendre a llegir i escriure 
nivell II 

Perfeccionar la lectura i 
l’escriptura 

Perfeccionar les 
competències bàsiques 24,55 € 29,46 € 

Certificat 

ACCÈS AL 
SISTEMA 
REGLAT 

Graduat en educació 
secundària 

111,84 € 134,20 € 

Dos pagaments: 
Setembre: 55,92€ 
Novembre: 55,92€ 

Dos pagaments: 
Setembre: 67,10€ 
Novembre: 67,10€ 

Inici a mig curs: 
2 trimestres: 74,56 € 
1 trimestre: 37,28 € 

Inici a mig curs: 
2 trimestres: 89,47 € 
1 trimestre: 44,74 €  

Prova d'accés als CFGM 50,00 € 60,00 € 

Prova d'accés CFGS i a la 
universitat per a majors de 25 
anys: Matèries comunes 

75,00 € 90,00 € 
Prova d'accés als cicles 
formatius de grau superior i a 
la universitat per a majors de 
25 anys: Assignatures 
específiques 

ANGLÈS Nivell inicial   158,78 €   190,54 €  



 Nivell elemental  Dos pagaments: 
Setembre: 79,39€ 
Novembre: 79,39€ 

Dos pagaments: 
Setembre: 95,27€ 
Novembre: 95,27€ Nivell preintermedi 

PET 

 334,82 €  
Dos pagaments: 
Setembre: 167,41€ 
Novembre: 167,41€ 

 368,30 € 
Dos pagaments: 
Setembre: 184,15€ 
Novembre: 184,15€  

UPPER 

FIRST 

ADVANCED 

ALEMANY 
 

Nivell inicial  

Nivell elemental 

Nivell preintermedi 

Nivell intermedi 

FRANCÈS 
 

Nivell inicial  

NIvell elemental 

Nivell preintermedi 

INFORMÀTICA 

Alfabetització digital I  

11,06 € 13,27 € 
Alfabetització digital II  

Alfabetització digital III  

Preparació proves ACTIC 

 
 

Escola de Música i Escola de Teatre 
Es mantindran els preus en relació al curs passat i s’han ampliat algunes opcions de 
matrícula considerant les demandes que han fet alguns alumnes: 

 
• Una via 0 a tots els programes pels alumnes que fan instrument i volen fer més 

de dues assignatures. 
• Una via 2 a les aules taller de l’Escola de Música i de l’Escola de Teatre pels 

alumnes amb discapacitat que poden fer una assignatura amb el grup ordinari 
de l’escola. 

• Una via 2 al programa bàsic / jove de l’Escola de Teatre pels alumnes que 
volen fer 3 assignatures. 

 

PROGRAMES  Vies EM - Quota matrícula: Una mensualitat Sant Celoni Forans 

SENSORIAL via 1 1 assignatura 18,17 27,26 

INICIAL / RODA via 1 1 assignatura 19,99 29,99 

RODA via 1 1 assignatura + roda instrument 40,00 60,00 

BÀSIC 
 
AMPLIACIÓ 
 
JOVE/ADULT 

via 0 Instrument + 3 o 4 assignatures 89,98 134,96 
via 1 Instrument + 2 assignatures 79,98 119,97 

via 2 Instrument + 1 assignatura 66,67 100,00 

via 3 2 assignatures 40,00 60,00 

via 4 1 assignatura 19,99 29,99 

via 5 Prova accés: Instrument + 2 assignatures 
93,31 139,97 

via 6 Instrument sol (Ampliació i Jove/Adult) 49,98 74,96 

via 7 2n Instrument (Ampliació i Jove/Adult) 32,15 48,22 
 

 
JOVE/ADULT 
a partir de 
19 anys 

via 0 Instrument + 3 o 4 assignatures 96,66 144,98 

via 1 Instrument + 2 assignatures 86,66 129,99 

via 2 Instrument + 1 assignatura 73,32 109,98 

via 3 2 assignatures 40,00 60,00 



via 4 1 assignatura 19,99 29,99 
via 5 Prova accés: Instrument + 2 assignatures 

101,10 151,65 

via 6 Instrument sol  62,37 93,55 

via 7 2n Instrument 40,11 60,17 

 
JOVE/ADULT 
a partir de 
26 anys 

via 0 Instrument + 3 o 4 assignatures 110,35 165,52 

via 1 Instrument + 2 assignatures 95,07 142,61 

via 2 Instrument + 1 assignatura 86,36 129,54 

via 3 2 assignatures 45,82 68,73 

via 4 1 assignatura 30,55 45,83 
via 5 Prova accés: Instrument + 2 assignatures 

110,92 166,39 

via 6 Instrument sol  81,46 122,19 

via 7 2n Instrument 52,39 78,59 

AULA TALLER 
via 1 Aula taller de Música 19,07 28,61 

via 2 Aula taller de Música + 1assignatura 29,07 43,60 

 

PROGRAMES  Vies ET - Quota matrícula: Una mensualitat Sant Celoni Forans 

SENSORIAL via 1 
  

1 assignatura 18,17 27,26 

(Si també està matriculat/da a l'EM) 15,44 23,15 

INICIAL via 1 
1 assignatura 19,99 29,99 

(Si també està matriculat/da a l’EM) 17,00 25,49 

BÀSIC / JOVE 

via 1 
  

2 assignatures 23,71 35,57 

(Si també està matriculat/da a l'EM) 20,15 30,23 

via 2 
  

2 assignatures + complementària 43,71 65,57 

(Si també està matriculat/da a l'EM) 37,15 55,73 

ADULT  via 1 
  

2 assignatures 35,57 53,35 

(Si també està matriculat/da a l'EM) 30,23 45,35 

AULA TALLER 

via 1 
  

Aula taller de Teatre  19,07 28,61 

(Si també està matriculat/da a l'EM) 11,44 17,16 

via 2 
Aula taller de Teatre + 1 assignatura 29,07 43,60 

(Si també està matriculat/da a l’EM) 24,71 37,06 

 

Bonificacions per a les famílies de Sant Celoni  
A més de poder concórrer a la convocatòria de lliure concurrència d’ajuts socials, tots 
els tres serveis disposen de bonificacions/ mesures socials per a les famílies de Sant 
Celoni: 
 

Condició de l’usuari Bonificacions 
Renda familiar. Llindar 

econòmic màxim 
Acreditació 

Família nombrosa 

De 3 fills 
15% 

50.000,00 euros anuals Carnet de 
família 

nombrosa De 4 o més fills 60.000,00 euros anuals 



Família monoparental de categoria especial 

Les famílies de dos o més 
fills/filles.  

 

15% 37.500,00 euros anuals 
Carnet de 

família 
monoparental 

Les famílies en les quals o bé la 
persona progenitora o bé un 
fill/filla sigui persona 
discapacitada o estigui 
incapacitada per treballar 

 

Segon germà matriculat  

Segon germà matriculat a 
l’escola 

10% 50.000,00 euros anuals  

 
 

 
Cloenda del curs d’activitats auxiliars en aprofita ments forestals subvencionats 
pel SOC al Sax Sala  
 
Aquest dimecres 15 d’abril s'ha celebrat l'acte de cloenda del curs d'Activitats auxiliars 
en aprofitaments forestals a l'espai Fòrum del Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny. Els alumnes van rebre de mans de l'alcalde Joan Castaño, la 
corresponent certificació que els acredita la superació dels mòduls del curs i de 
l'obtenció del corresponent Certificat de Professionalitat. Dels 16 alumnes que van 
iniciar el curs, 3 alumnes estan treballat i un alumne és emprenedor de la seva pròpia 
empresa. 

Aquest és un dels tres cursos que l'Ajuntament de Sant Celoni va sol·licitar al Servei 
d'Ocupació de Catalunya, en el marc de la convocatòria FOAP 2014.  
 
 
 
Places obertes al curs Com dissenyar un pla de màrqueting digital a la car ta, 
dins l’oferta formativa del Servei Municipal de Cre ació d’Empreses  
 
El curs es fa en una única sessió el dia 21 d'abril , de 10 a 14 h 
 
El curs s'adreça a persones emprenedores, empreses i professionals en general que 
volen aprendre a dissenyar l'estratègia digital més idònia per al seu negoci 

Els objectius del curs són: Oferir els coneixements necessaris per aprendre a 
dissenyar un pla d'acció comercial d'una empresa, servei o negoci; Aprendre a cercar 
tota aquella informació necessària per detectar oportunitats de negoci a la xarxa i la 
consegüent optimització de resultats i aprendre els passos òptims per al disseny les 
mesures digitals concretes que permetin disposar d'un pla d'acció o de màrqueting 
digital a l'empresa. 

Les persones interessades poden inscriure’s aquí: www.santceloni.cat/14141 

 



Mercat del Vi i el Formatge aquest dissabte 18 d'ab ril durant tot el dia a la plaça 
de la Vila  
 
De les 10 a les 20.30 h a la plaça de la Vila de Sant Celoni tindrà lloc un mercat 
temàtic i divulgatiu organitzat per Eixmedia que té com a protagonistes el vi i el 
formatge i on es podrà fer un bon maridatge de la mà dels cellers de les 
denominacions d'origen catalanes i formatgers artesans que portaran els seus millors 
formatges. En aquest mercat, també hi haurà parades d'altres productes alimentaris de 
qualitat i proximitat i amb una elaboració artesanal: embotits, pa, pastisseria, 
melmelades i altres. 
 
 
Aquest dissabte, sortida formativa del Projecte Riu s a la Tordera. Apunta’t a fer 
de voluntari ambiental!   
 
Vols aprendre a analitzar un tram de riu per conèixer el seu estat de salut? Els 
projectes de seguiment de rius com Projecte Rius i Quirorius et donen eines per 
descobrir els ecosistemes fluvials i la fauna que hi habita. Si vols ser voluntari 
ambiental, vine a passar un matí divertit, dissabte 18 d'abril a les 10 h,  descobrint el 
riu Tordera. Apte per a totes les edats. Places limitades. Cal inscripció prèvia. 
Es recomana dur roba còmode i calçat de muntanya. 

Sortida a les 10 h de davant del Centre Municipal d'Esports Sot de les Granotes  

T. 93 421 32 16 info@associaciohabitats.cat 

 

 
Del 22 al 29 d’abril, inscripcions a la sortida cul tural a Montblanc i el monestir de 
Vallbona de les Monges organitzada per l'Ajuntament  
 
La sortida tindrà lloc el dissabte 9 de maig  i té un preu de 14 euros 
 
Del 22 al 29 d’abril estaran obertes les inscripcions per participar a la Sortida cultural 
que organitza l'Ajuntament el dissabte 9 de maig a Montblanc i el monestir de Vallbona 
de les Monges.  Montblanc és un dels més bells conjunts medievals de Catalunya, del 
qual destaca la muralla del segle XIV. El Monestir de Vallbona és un monumental 
cenobi medieval. La seva comunitat femenina pertany a l'orde del Cister. 
 
Les persones interessades a assistir-hi poden apuntar-se i fer el pagament a l'Àrea de 
Cultura de l'Ajuntament, a la Rectoria Vella, els matins laborables de 8 a 15 h. També 
es poden fer reserves per telèfon a partir del dia 22 d’abril a les 10 del matí a 93 864 
12 13. 
 
La sortida serà a a les 8 del matí de la plaça Comte del Montseny i la tornada a les 8 
del vespre. El preu inclou el viatge amb autocar i El preu inclou:  viatge amb autocar i 
visita guiada a la vila medieval de Montblanc.  
 
Per  rebre informació (preus, inscripcions, horari concret) de l'oferta de sortides 
culturals que organitza l'Ajuntament de Sant Celoni, es pot trucar a l'Àrea de Cultura 
(93 864 12 13), facilitar l'adreça postal o escriure un correu a 
promocio.cultural@santceloni.cat. 

Podeu consultar tot el programa de sortides a www.santceloni.cat/sortidesculturals 



 
 
Després de triomfar a la Sala Beckett de Barcelona , dissabte 25 d’abril arriba a 
l’Ateneu Pulmons  amb Pau Roca i Carlota Olcina  
 
Abans i després de l’obra, dues sessions de reflexi ó: la primera sobre quin tipus 
d’espectadors som i la segona amb els actors  
 
Dins el 1r semestre de la programació estable A L’ATENEU 2015, dissabte 25 d’abril a 
les 20 h hi ha programat l’espectacle Pulmons, amb Pau Roca i Carlota Olcina, una 
obra fresca i molt actual que arriba precedida per un gran èxit a la Sala Beckett de 
Barcelona.  
 
Des de l’Ajuntament de Sant Celoni i per tal d’activar l’espectador, fent-lo més 
protagonista del que mira, s’han organitzat dues sessions obertes a tothom pel mateix 
dia:  una a les 19 h, prèvia a l’espectacle, on es reflexionarà sobre quin tipus 
d’espectadors som, actius, passius, crítics, compromesos,... convidant a la 
responsabilitat que tenim com a espectadors davant les arts escèniques (cal apuntar-
se enviant un correu a garciaas@santceloni.cat). I, una segona, que tindrà lloc després 
de l’espectacle, on s’obrirà un col·loqui entres els espectadors i els actors amb tothom 
qui es vulgui quedar.  
 
Més informació i venda d’entrades al Centre Municipal d’Expressió (c. Sant Josep, 18) 
fins dijous 23 d’abril a les 20 h, online a l’adreça http://www.santceloni.cat/13492 i el 
mateix dia de l’espectacle, a partir de les 19h, a les taquilles del Teatre. 

 

Èxit de participació a la III Duatló de Muntanya i a la II Ironkids  
 
240 atletes van esgotar les inscripcions de la duat ló i més de 300 nens i nenes 
van córrer a les curses no competitives de la Ironk ids pels carrers del Sot de les 
Granotes  
 
Les dues curses organitzades aquest cap de setmana a Sant Celoni han tingut un 
important èxit de participació: La tercera edició de la Duatló de muntanya  organitzada 
pel Club Triatló Baix Montseny va esgotar les inscripcions, un total de 240 atletes hi 
van prendre part. Amb sortida i arribada del Centre Municipal d'Esports Sot de les 
Granotes, els atletes van haver de córrer 5 quilòmetres, pedalar 19 quilòmetres i tornar 
a córrer 2’5 quilòmetres. 

Resultats 

Masculí: 

• Albert Camps 1h 17min 
• David Galvany 1h 17min 
• Arnau Pagès 1h 22min 

Femení: 

• Núria García 1h 42min 
• Chari González 1h 44min 
• Mariceli Ruiz 1h 46min 



La segona edició de la Ironkids , les curses de 250 a 1.000 metres per a nens i nenes 
de P3 fins a 4t d'ESO organitzades per IronMan Barcelona també van ser un èxit de 
participació amb més de 300 inscrits. A partir de les 12h. es van disputar les diferents 
curses pels carrers del Sot de les Granotes amb un gran ambient esportiu i festiu.Tots 
els participants van tenir la seva bossa d’obsequis i la merescuda medalla de finisher. 

Fotos: https://www.facebook.com/ironkidsbarcelona?ref=hl 

 

 

 
 
 
 
 


