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• Més de 3.700 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han començat el nou 
curs escolar. S’incrementa el nombre d’alumnes escolaritzats al municipi 
 

• Reunió per coordinar la resposta celonina a les persones refugiades de 
Síria 
 

• Últimes places lliures a la segona edició del Mòdul d'Emprenedoria i 
Empresa Emprèn Baix Montseny  
 

 
 
 
Més de 3.700 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han començat el nou curs 
escolar 
 
S’incrementa el nombre d’alumnes escolaritzats al municipi 
 
Després del període estiuenc, aquesta setmana les aules s’han tornat a omplir. Més de 
3.700 alumnes de Sant Celoni i la Batllòria han començat el nou curs escolar amb 
normalitat. El nombre d’alumnes escolaritzats al municipi continua creixent. 
 
Segon cicle d’Educació Infantil 
Prop de 256 infants han iniciat la seva escolarització a P3. Cal destacar que el 96 % 
de les famílies de P3 han pogut escolaritzar el seu fill a l’escola escollida en primera 
opció. 
 
Educació Primària 
S’incrementa el nombre d’alumnes a l’educació primària que arriben a prop de 1.520 
alumnes. Aquest increment és degut al creixement de l’escola Soler de Vilardell i a les 
les aules de parvulari que pugen molt plenes, en alguns casos amb grups desdoblats. 
 
En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament ja ha presentat a la comunitat 
educativa el projecte constructiu  de l’edifici definitiu de l’escola Soler de Vilardell  i 
properament, licitaran l’obra. Això ha estat possible gràcies al compromís assumit per 
l’Ajuntament de Sant Celoni d’aportar 1,5 milions d’euros per la construcció de l’edifici 
de l’escola i de l’edifici de formació professional de l’Institut Baix Montseny. 
 
Educació Secundària 
L’educació secundària obligatòria també incrementa el número d’alumnes amb prop de 
876 alumnes a les aules. L’increment és degut a què els alumnes de 6è de primària de 
l’escola Soler de Vilardell inicien l’ESO i incrementen el padró d’alumnat a l’educació 
secundària.  
 
Batxillerat i cicles formatius 



Pel que fa als ensenyaments reglats post-obligatoris, l’Institut Baix Montseny 
escolaritza més de 332 alumnes als diferents batxillerats i cicles formatius. Cal 
destacar: 

• L’increment del nombre d’alumnes que opten pels batxillerats científics i 
tecnològics. 
 

• L’increment del nombre d’alumnes de formació professional. En aquest sentit, 
el Departament d’Ensenyament ja ha presentat a la comunitat educativa el 
projecte constructiu del nou edifici de Formació Professional i properament 
licitaran l’obra.  

Escola de Música i Teatre 
 
Les escoles municipals de Música i Teatre han incrementat la seva matrícula per 
aquest curs que tot just comença. L’Escola de Música inicia el curs amb 305 alumnes 
als diferents programes i l’Escola de Teatre, amb prop de 54 alumnes i es consolida 
com una oferta atractiva i de qualitat per a molts infants i joves.  
 
El regidor de Cultura i Educació, Raül Garcia, destaca “la bona feina que està fent 
tota la comunitat educativa de Sant Celoni per treballar en xarxa i generar 
complicitats entre totes les escoles que fan créixer a tota la comunitat educativa. 
Un bon exemple d’això són el munt de projectes d’innovació educativa que 
s’estan treballant a tots els centres i que fomenten les competències bàsiques i 
l’aprenentatge cooperatiu. En aquest sentit, cal destacar que, aquest curs 2015 – 
2016, l’escola Montnegre de La Batllòria engega diversos projecte d’innovació 
educativa com el tastet d’emocions a parvulari, un projecte de teatre a 5è de 
primària, grups reduïts a 5è i 6è per treballar la competència lingüística i 
matemàtica i la seva participació al projecte de cultura emprenedora”. 
 
 
 
Reunió per coordinar la resposta celonina a les persones refugiades de Síria 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni, grups municipals i entitats de la Coordinadora d’Entitats 
Solidàries es van reunir ahir dimecres per abordar la coordinació al municipi davant 
l’arribada de persones refugiades de Síria. Es va tractar dels diversos aspectes que 
caldrà atendre: habitatge; vida comunitària; economia, salut... A l’espera de les 
indicacions del Govern d’Espanya i de la Generalitat sobre l’assignació de persones al 
municipis i els criteris genèrics, es va acordar establir aquest espai de trobada com 
l’àmbit de coordinació i treballar en comissions específiques per atendre tots els 
aspectes de l’acollida. 
 
Davant l’interès que ha despertat la qüestió entre la població celoninia, es va decidir 
obrir un canal de comunicació al web municipal per tal de recollir el contacte de 
persones que d’una manera o altra vulguin ajudar, de cara a disposar de les dades pel 
moment en què calgui la col·laboració i posar a disposició un telèfon (93 864 12 12)  i 
un correu electrònic comunitat@santceloni.cat. 
 
Durant la reunió, persones que varen treballar en un procés similar en el conflicte de 
l’antiga Iugoslàvia, varen aportar interessants reflexions que permetran millorar el 
sistema que caldrà posar en funcionament.  
 
L’alcalde Francesc Deulofeu i la regidora de Comunitat, Magalí Miracle també van 
explicar que el Ple de l’Ajuntament debatrà una moció per posar de manifest la 



voluntat d’acollir,  i  instant a les organitzacions de rang ampli que treballin per tal 
d’eliminar les circumstàncies que motiven els moviments migratoris forçats.  
 
 
 
 
Últimes places lliures a la segona edició del Mòdul d'Emprenedoria i Empresa 
Emprèn Baix Montseny  

L’Ajuntament de Sant Celoni ofereix un curs gratuït de 80 hores repartides entre el 16 
d'octubre i el 19 de novembre per formar-se en autoocupació com a alternativa dins el 
món laboral. Es tracta de la 2a edició del mòdul d’Emprenedoria i Empresa Emprèn 
Baix Montseny dirigit a persones emprenedores i empreses i pel públic en general que 
vol ampliar formació i conèixer què és l'autoocupació. El curs es realitzarà al Centre de 
Formació i Ocupació del Baix Montseny- Sax Sala. 

Objectius:  

• Facilitar la formació a emprenedors i empreses de nova creació  
• Formació en gestió empresarial  
• Ajudar a la presa de decisions a l’hora de posar en marxa un negoci i analitzar 

les vinculacions personals i emocionals que ajuden a desenvolupar el projecte, 
com repercuteix en el nostre entorn. 

• Itinerari tutoritzat d’elaboració de pla d’empresa i presentació Elevator Pitch 
que s’exposarà a final del curs  

• Proporcionar eines i recursos 

Més informació: www.santceloni.cat/empresa 

 

 


