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EBM La Rodeta del Molí
C. de Magallanes, 33
Tel. 935 946 738
A/e: larodeta@ebpripollet.cat
Codi del centre: 08064556
Oferta educativa: infants de 12 a 36 mesos
AMPA: ampa.larodeta@ebpripollet.cat

EBM La Verema
C. de Barberà del Vallès, 10
Tel. 935 944 619
A/e: laverema@ebpripollet.cat
Codi del centre: 08070337
Oferta educativa: infants de 4 a 36 mesos
AMPA: ampa.laverema@ebpripollet.cat

Web: escoles.ebpripollet.cat
Àrea d’influència de la preinscripció:
tot el municipi de Ripollet

Presentació del centre
Les escoles bressol municipals de Ripollet són gestionades per 

l’empresa pública Genera* Mitjà Propi Ripollet.
Les dues escoles comparteixen un mateix projecte educatiu, 

que parteix d’una idea d’infant com a subjecte de ple dret, dotat 
de capacitats a desenvolupar. Un infant social que necessita de 
l’entorn per a construir-se com a persona autònoma, responsable, 
crítica i participativa.

El nostre projecte educatiu parteix de la idea que l’infant és el 
protagonista del seu desenvolupament, mentre que les persones 
adultes l’acompanyen en aquest procés.

Totes les activitats que es porten a terme a l’escola tenen caràc-
ter educatiu i d’acord amb la idea d’infant protagonista dels seus 
aprenentatges, les propostes no preveuen el fracàs.

Les escoles es consideren centres oberts. Les activitats que s’hi 
porten a terme es poden agrupar en experimentació, tallers, racons 
de joc, activitats a l’aire lliure, sortides, llenguatge i literatura, i 
celebracions. Totes aquestes activitats estan pensades perquè els 
infants hi participin de forma lliure i espontània.

Pel que fa als hàbits quotidians d’higiene, alimentació i des-
cans, també s’entenen com a plenament educatius, afavorint el 
desenvolupament de l’autonomia personal.

Quant al desenvolupament social, considerem l’escola un es-
pai amb infants i persones adultes en constant relació, fet que ens 
apropa a una metodologia constructivista.
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C. de les Escoles, s/n
Tel. 936 920 864
A/e: a8023566@xtec.cat
Web: www.escolaclave.cat
Codi del centre: 08023566
Àrea d’influència de la preinscripció: C
Institut adscrit: Lluís Companys

Característiques
Menjador escolar: sí 
Lliure de barreres arquitectòniques: no
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí
Horari lectiu: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: sí, de 7.30 a 9 h

Equipaments
—Pista coberta
—Sala de lectura
—Aula d’educació artística
—Aula de música
—Sala d’Arts&Crafts
—Aula d’informàtica
—Sala de psicomotricitat
—Vestíbul polivalent
—Aula d’acollida
—Pissarra digital a totes les aules
—Menjador escolar
—Ludoteca
—Equips informàtics a totes les aules

Oferta educativa
Educació infantil i primària 

AMPA
Serveis que hi ofereix:
—Extraescolars
—Acollida matinal
—Socialització de llibres
—Matins en família
—Festes

Presentació del centre
Al Clavé volem que tothom s’hi trobi bé.
I no és una rima fàcil, sinó que és el motor que ens mou a orga-

nitzar tota la nostra activitat pedagògica i socialitzadora.
Entenem l’escola com un espai amb una riquesa de diversitat 

única, on els nens i les nenes venen a créixer i a aprendre a viure en 
societat i, per tant, un espai en què cal vetllar perquè cadascun dels 
nostres infants se senti acollit i acompanyat per ser feliç.

Sabem que l’entrada a l’escola és un moment especial i màgic 
per a cada infant. Alguns ja han conegut les escoles bressol i d’al-
tres tot just se separen per primer cop de la seva família. És per 
això que la prioritat del primer curs a l’escola és que els nens i ne-
nes se sentin acompanyats i tranquils al centre.

Al llarg de la seva escolaritat treballarem per tal d’acompa-
nyar-los i ajudar-los a esdevenir persones competents, lliures i res-
pectuoses a la societat del futur. El nostre mètode de treball l’en-
tenem com un conjunt de mètodes que ens permeten atendre cada 
alumne de manera que pugui aprofitar al màxim les seves capaci-
tats. La diversitat d’agrupaments, el treball a partir de la seva cu-
riositat i l’atenció a les característiques de cadascun dels infants 
és el que ens permet tirar endavant i seguir la nostra raó de ser.

Escola Anselm Clavé
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C. de Sant Jaume, 30
Tel. 935 947 522
A/e: a8076571@xtec.cat
Web: escolaelmartinet.com
Codi del centre: 08076571
Àrea d’influència de la preinscripció: B
Institut adscrit: el mateix centre

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí, a partir de 6 anys
Socialització de llibres: tot el material és socialitzat
Horari lectiu: petits, mitjans i grans, de 9 a 12.30 h i de 
14.30 a 16 h; més grans (secundària), de 8.55 h a 13.30 
h i de 14.30 h a 16.05 h, dimecres, de 14.30 a 16.05 h
Servei d’acollida: sí, de 8 a 9 h

Equipaments
—Edifici d’educació infantil, que acull els infants de 3, 

4 i 5 anys (espais d’aprenentatge, menjador i jardí)
—Edifici de primària, que acull els infants de 6 a 11 

anys (espais d’aprenentatge i menjadors)
— Mòduls de secundària, que acullen els infants d’11 i 

12 anys (espais d’aprenentatge i menjador)
—Jardí
—Gimnàs

Oferta educativa
Educació infantil, primària i secundària (1r i 2n 
d’ESO)

AFI
Web: www.afiescolaelmartinet.cat

Serveis que hi ofereix:
—Acollida al matí
—Menjador
—Activitats extraescolars
—Casal d’estiu

Institut Escola El Martinet
Presentació del centre

El Martinet és una escola pública que fa setze anys que va obrir 
les portes. És una escola de dues línies en creixement, ja que ha es-
devingut institut escola i des del curs 2019-20 acull l’etapa de se-
cundària, que creix progressivament.

El Martinet es defineix com a lloc d’aprenentatge i de cultura, i 
organitza els seus espais i recursos per tal que els processos d’apre-
nentatge siguin possibles. Amb aquesta intenció ha procurat pro-
jectar una proposta educativa vinculada a les diferents etapes de 
creixement de l’infant sempre en la direcció d’oferir un entorn que 
obri oportunitats d’aprenentatge múltiples i diverses.

Justament per respondre a les necessitats específiques de des-
envolupament de les diferents edats dels infants, l’escola té una 
estructura de quatre comunitats: la dels petits, la dels mitjans, la 
dels grans i la dels més grans. Cada comunitat inclou els infants 
de tres edats consecutives i un equip de mestres. La comunitat dels 
més grans està en creixement i el curs vinent serà de dues edats, 
11 i 12 anys. Així doncs, l’equip de l’escola es distribueix en qua-
tre grups de treball per facilitar que les seves mirades i atencions 
puguin centrar-se en els infants de la comunitat on estan ubicats. 
Dins de cada comunitat les mestres es distribueixen pels diferents 
grups d’edat com a adults de referència o donant suport concret 
a una edat específica. D’aquesta manera es procura que per cada 
edat (dividides en dos grups) es configuri un petit equip de tres 
mestres dedicats a l’acompanyament dels infants d’aquella edat, 
així com de les seves famílies. Els grups d’infants estan normal-
ment formats per 25 nens i nenes. 

A l’escola partim d’una visió d’infant capaç i competent, desit-
jós d’aprendre i de relacionar-se amb els altres i amb el món. Així 
doncs, procurem crear situacions reals d’aprenentatge en què l’in-
fant se senti convidat al repte, a fer-se noves preguntes i a investi-
gar per aprendre. Per a nosaltres aprendre es vincula amb el ben-
estar i la responsabilitat, per tal de construir juntament amb els 
infants una cultura d’aprenentatge lligada al compromís envers 
el món. Entenem que els diferents sabers i llenguatges ens donen 
eines i estratègies per actuar i comprendre. 

A l’escola veiem habitualment els nens i nenes en petit grup, en 
parelles fent les seves recerques, ja que l’aprenentatge, tot i ser un 
procés intern, es construeix sempre amb els altres. De manera que 
en un mateix temps i un mateix espai poden arribar a passar alho-
ra coses molt diverses. 
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Presentació del centre
El projecte educatiu de l’Institut Escola Els Pinetons té com a 

escenari central de la vida quotidiana una determinada idea: iden-
titat i cultura d’infància i adolescència.

Tanmateix, aquesta concepció educativa, social i humana se 
sustenta en uns eixos vertebradors que identifiquem com a equip 
de mestres i comunitat educativa i que inspira la nostra acció edu-
cativa: 

—La confiança en els infants i joves i les seves possibilitats de 
créixer, de construir-se com a persones i d’aprendre. 

—El respecte per cada nena/noia, per cada nen/noi, per la seva 
individualitat i la seva pròpia identitat.

—El compromís i l’esforç, entesos com a expressió individual i 
col·lectiva, com a part de la construcció conjunta dels aprenentat-
ges.

—La participació democràtica que es relata des de la pròpia 
llibertat individual que contribueix amb responsabilitat a un ob-
jectiu comú i compartit.

—La transparència i la comunicació en les relacions i interacci-
ons que s’estableixen a l’escola.

—L’educació i l’escola pública de qualitat, generadores i ga-
rants d’equitat i justícia social a la nostra comunitat educativa.

—La diversitat com a reflex d’una societat plural i com a ele-
ment clau de riquesa de la nostra comunitat educativa, en què la 
mirada inclusiva en el ser i en el fer esdevé l’estratègia de l’acció 
educativa docent.

—La implicació i participació de les famílies en la construcció 
d’un projecte educatiu comú i compartit.

—L’acció compromesa i responsable de l’equip de mestres que 
s’articula amb la reflexió i el debat pedagògic.

Aquests eixos vertebradors són aquells que concretem com a 
bàsics per a la convivència, la vida quotidiana i les actuacions edu-
catives a la nostra escola i comunitat, amb un rerefons de millora i 
transformació de l’educació i l’escola pública.

Institut Escola Els Pinetons
Av. de Catalunya, 16
Tel. 935 946 722
A/e: a8076583@xtec.cat
Web: escolapublicaelspinetons.cat
Codi del centre: 08076583
Àrea d’influència de la preinscripció: A
Institut adscrit: el mateix centre

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí
Horari lectiu: infantil i primària, de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 
h; secundària, dilluns, dimecres i dijous, de 8.30 a 13 h i de 15 a 
16.30 h; dimarts i divendres, de 8.30 a 14.30 h
Servei d’acollida: sí, de 8 a 9 h

Equipaments
—Pista poliesportiva
—Auditori-gimnàs
—Espais exteriors
—Sala de psicomotricitat
—Laboratoris de tecnologia i de ciències
—Espai artístic
—Espai domèstic
—Espai musical
—Menjador i cuina
—Sales de mestres

Oferta educativa
Educació infantil, primària i secundària

AFA
Tel. 935 946 722
Web: www.afaelspinetons.org 
Menjador: espaimenjadorpinetons.wordpress.com

Serveis que hi ofereix:
—Menjador
—Activitats extraescolars
—Casal d’estiu
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Presentació del centre
Som una escola oberta!
La nostra escola és un espai obert a tota la comunitat educati-

va, on tots posem el nostre gra de sorra per tirar endavant el nos-
tre objectiu: educar infants per aconseguir ciutadans del futur. La 
unió de famílies i mestres, amb una relació estreta i cooperativa, 
afavoreix l’entorn necessari perquè els nostres infants gaudeixin 
aprenent en uns espais naturals immillorables. Des de l’ús de les 
noves tecnologies i la robòtica (a infantil, les simpàtiques Bee-
bots; l’Scratch, a cicles mitjà i superior, i la placa Makey, Makey 
a superior), amb l’aprenentatge de la llengua anglesa des de P3 
(projecte GEP: generació plurilingüe), i l’enfoc de les ciències des 
del vessant més experimental, volem continuar formant part del 
creixement d’uns infants crítics, solidaris i empàtics, preparats 
per al món global que els envolta. Estem segurs que junts farem 
una gran tasca!

C. de Pau Casals, 101
Tels. 935 808 523
A/e: a8033948@xtec.cat
Web: escolaenrictatche.wixsite.com/tatche
Codi del centre: 08033948
Àrea d’influència de la preinscripció: B 
Institut adscrit: Can Mas

Característiques
Menjador escolar: sí (cuina pròpia)
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí, al Cicle Superior (els altres 
cursos treballen sense llibres, només amb el suport 
d’algun quadernet d’activitats)
Horari lectiu: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: sí, de 7.30 a 9 h i de 16.30 a 17.30 h

Equipaments:
—Dues pistes d’esport (una coberta)
—Patis grans
—Pati exclusiu per a ed. infantil
—Dues aules d’informàtica
—Espai de música
—Espai de Science
—Sala de psicomotricitat

Oferta educativa
Educació infantil i primària 

AMPA
A/e: ampa.enric.tatche@gmail.com
Web: ampaescolaenrictatche.blogspot.com

Serveis que hi ofereix:
—Anglès, escacs, hip-hop, karate, patinatge, bàsquet i 

futbol, entre d’altres.
—Casal d’estiu

Escola Enric Tatché i Pol



8 /

Presentació del centre
Enguany, l’Escola Francesc Escursell i Bartalot vol trencar els 

àmbits d’aprenentatge i sortir fora de l’escola.
Amb el tema “La cuina”, cada cicle treballarà en aspectes dife-

rent: els cuiners, les fruites, les pizzes i els cambrers. Volem aprofi-
tar la riquesa, el color i la visió que ens dona el Mercat Municipal 
de Ripollet i, a partir d’aquí, fer nous aprenentatges.

El 20 i 21 de febrer al matí, els alumnes de 1r amb els seus pa-
drins del cicle superior, aprofitant l’Aula de Cuina del Mercat Mu-
nicipal, van elaborar una brotxeta de fruita. L’escola va viure una 
experiència emocionant veient les parades, parlant amb la gent, 
comprant els ingredients per a elaborar les receptes i fent-ho d’una 
manera significativa, relacionada amb la vida de cada infant. A 
més, els padrins ho van fer en anglès.

Mostra de cuina saludable
També al febrer, el 13 i el 14, els infants de l’escola van poder 

gaudir i aprendre d’una mostra de cuina saludable, gràcies a la 
col·laboració de l’AMPA.

Aquest acte, celebrat al centre, va ser dirigit per tres xefs i va 
significar el punt de partida i motivació del projecte interdiscipli-
nari que desenvolupen els alumnes.

Tots els alumnes de l’escola van participar en una xerrada so-
bre aliments saludables, aliments de proximitat i reciclatge, entre 
d’altres. Cadascú va poder aportar la seva opinió sobre el tema a 
partir de la seva experiència i els seus costums. Així, van poder 
observar i olorar els productes i un petit grup d’alumnes va col-
laborar en l’elaboració de receptes de batuts i de sucs energètics.

Ctra. de l’Estació, 9
Tels. 936 917 701 / 669 897 941
A/e: a8038156@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceipescursell-ripollet
Codi del centre: 08038156
AMPA: ampaescursell@gmail.com
Àrea d’influència de la preinscripció: C 
Institut adscrit: Lluís Companys

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí
Horari lectiu: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: sí, de 8 a 9 h 

Equipaments
Vegeu el web del centre

Oferta educativa
Educació infantil i primària

AMPA
A/e: ampaescursell@gmail.com

Serveis que hi ofereix:
—Activitats extraescolars
—Menjador

Escola Francesc Escursell i Bartalot



9 /

Presentació del centre
L’escola Gassó i Vidal és una escola pública, acollidora, d’una 

sola línia, on hi ha un sol grup de cada curs i vinculada amb el bar-
ri. Tots ens coneixem pel nostre nom i ens movem per l’espai amb 
seguretat i confiança.

Ens proposem aprendre a ser, a conèixer, a fer i a conviure fo-
mentant l’autoestima, la cooperació, la tolerància, l’empatia, l’as-
sertivitat, l’aprendre a aprendre i afavorim els vincles per donar 
importància a la cohesió de grup.

Optem pel compromís, el respecte i el treball conjunt de tota la 
comunitat educativa.

Us mostrem una pinzellada d’alguna de les activitats que duem 
a terme a l’escola:

Treballem les llengües d’una manera integrada amb la in-
corporació de la llengua anglesa des dels 3 anys; la utilització de 
l’anglès dins d’àrees no lingüístiques, com la psicomotricitat o l’ex-
perimentació, i l’organització en grups reduïts per afavorir l’asso-
liment de les diverses competències en llengua estrangera. 

Fem tallers amb grups heterogenis, en què es barregen nens i 
nenes de diferents edats, que cooperen i es relacionen entre ells, en 
diferents espais i en un ambient acollidor i lúdic.

Les activitats que es porten a terme són globalitzadores, es tre-
ballen aspectes motrius, de llenguatge, manipulatius o artístics, 
que alhora afavoreixen altres capacitats com ajudar, acceptar les 
diferències dels altres, saber esperar, compartir, conversar i enra-
onar, entre d’altres.

A través del joc es potencia la creativitat, el descobriment i 
l’experimentació. Cada nen i nena segueix el seu propi ritme acom-
panyat de l’adult, que li dona suport i el guia en tot aquest procés 
quan l’infant ho requereix.

A l’escola ens hem endinsat en el gran món de la robòtica des 
d’infantil fins a tercer de primària. Volem oferir als nostres alum-
nes experiències educatives diverses, properes i de qualitat dins de 
l’horari escolar. 

No volem crear grans informàtics, sinó potenciar l’enginy, l’au-
tonomia, la iniciativa, la responsabilitat, el treball en equip i l’in-
terès per la investigació. Competències essencials per a l’èxit en el 
segle XXI.

Escola Gassó i Vidal
C. de Rocabruna, 1
Tel. 936 920 725
A/e: a8023426@xtec.cat
Web: blocs.xtec.cat/gassividal
Codi del centre: 08023426
Àrea d’influència de la preinscripció: B
Institut adscrit: Can Mas

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: no
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí
Horari lectiu: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: sí, de 8 a 9 h

Equipaments
—Tres aules d’educació infantil 
—Sis aules de primària
—Sala d’usos múltiples
—Aula de música
—Biblioteca
—Aula d’anglès
—Aula de logopèdia
—Sala de mestres
—Despatx
—Dues aules multiusos
—Menjador
—Cuina
—Vestidors
—Lavabos
—Magatzem de material múltiple 
—Espai exterior

Oferta educativa
Educació infantil i primària

AMPA
A/e: ampagassoividal@gmail.com
Facebook: AMPA Gassoividal
Instagram: @Gassoividal

Serveis que hi ofereix:
—Acollida
—Casal d’estiu
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Presentació del centre
Volem que el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge, 

en lloc de ser el currículum, sigui el projecte vital de l’alumne i el 
desenvolupament de la seva capacitat de reflexió i de crítica.

La nostra metodologia és respectuosa amb els ritmes i els 
processos interns de cadascú, amb eines per desenvolupar les 
competències per a la vida, en un món globalitzat i complex per 
adaptar-se i interactuar en un món canviant a escala social i tec-
nològica.

Els nostres projectes pedagògics de primària són “Els espais”. 
a cicle inicial, i “Capses d’aprenentatge”, a cicle mitjà i superior. 

Volem que els nostres alumnes cada dia surtin de l’escola amb 
més interrogants que respostes, que mantinguin la curiositat, la 
motivació per aprendre, la creativitat i la voluntat de superació i 
de creixement al llarg de tota la vida. Als espais d’aprenentatge a 
infantil, el joc és la clau per tal d’afavorir l’aprenentatge i el conei-
xement. Aquests donen resposta a les necessitats d’expressió, crea-
ció, recerca, descoberta i investigació dels infants, constructors del 
seu propi aprenentatge. 

Escola Josep M. Ginesta
C. del Puigmal, 59
Tel. 936 922 791
A/e: a8023554@xtec.cat
Web: josepmariaginesta.es
Codi del centre: 08023554
Àrea d’influència de la preinscripció: A
Institut adscrit: Palau Ausit

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí 
Horari lectiu: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: sí, de 7.45 a 9 h

Equipaments
—Gimnàs
—Aula de psicomotricitat
—Aula de música
—Aules d’anglès
—Biblioteca
—Espais multifuncions
—Teatre
—Espais d’ambients
—Tallers

Oferta educativa
Educació infantil i primària

AMPA
A/e: ampaceipginesta@yahoo.es
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C. de la Verge de Montserrat, 25
Tel. 936 924 094
A/e: a8023542@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/ceiptiana
Codi del centre: 08023542
Àrea d’influència de la preinscripció: C
Institut adscrit: Lluís Companys

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: no
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí
Horari lectiu: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h
Servei d’acollida: sí, de 8 a 9 h

Equipaments
—Menjador
—Gimnàs
—Aula d’audiovisuals
—Aula d’informatica

Oferta educativa
Educació infantil i primària

AMPA
A/e: amparosatiana@gmail.com

Serveis que hi ofereix:
—Acollida matinal
—Extraescolars

Escola Tiana de la Riba
Presentació del centre

Som una escola aconfessional, participativa, defensem el plu-
ralisme ideològic i els valors democràtics i fomentem l’esperit so-
lidari i la coeducació, amb una metodologia activa i cooperativa 
educant per al futur. 

Tot seguit, us fem un petit tast d’alguns dels projectes que actu-
alment estem desenvolupant:

—Treball cooperatiu: potenciem les habilitats dels alumnes i 
fomentem el rol actiu en els aprenentatges. L’aprenentatge coo-
peratiu proposa un enfocament de les situacions d’ensenyament-
aprenentatge basades en les interaccions socials i pretén que els 
alumnes es vinculin estretament entre ells, de manera que cada 
un sap que el seu esforç personal ajuda els companys a aconseguir 
l’èxit, tant col·lectivament com individualment. 

—Emprenedoria: projecte interdisciplinar que té en compte tot 
el procés per a la creació d’una cooperativa, desenvolupant el dià-
leg, l’autonomia i la responsabilitat dels alumnes.

—El pati dels meus somnis: projecte obert i democràtic, en què 
l’alumnat participa activament.

—Educació a temps complet. Educació 360: família, escola i 
entorn es corresponsabilitzen amb el procés educatiu, fent xarxa 
amb les persones i entitats del barri. L’objectiu és l’empoderament 
i la col·laboració entre les persones i entitats que en formen part, 
garantint l’equitat i la igualtat d’oportunitats en el treball desen-
volupat.

—Pla de convivència: l’escola continua el programa de media-
ció, fent un pas més enllà sobre la feina feta en cursos anteriors  
i treballant la gestió del conflicte des d’una perspectiva que evita 
l’enfrontament, basada en el diàleg i en la cultura del respecte. 

—Google Apps: elaboració d’unitats didàctiques amb Google 
Apps al segon cicle.

—Activitats conjuntes amb les famílies: treballs curriculars 
en horari lectiu, en què les famílies són part activa del procés 
d’aprenentatge.

—Psicomotricitat: es du a terme amb els alumnes d’educació in-
fantil, primer i segon i té com a objectiu principal potenciar i des-
envolupar en els infants la capacitat de comunicació, de creació i 
acompanyar-los en el seu itinerari maduratiu, duent-los del plaer 
de l’acció al plaer de pensar i d’aprendre jugant.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
—Biblioteca digital: foment de la creació, per part de l’alumnat, 

de contes amb noves tecnologies per gaudir d’una lectura interac-
tiva.

—Llegim en parella: potenciem les competències lingüístiques 
en totes les seves dimensions. 

—Pla lector: impulsem el gust per la lectura i la lectura expres-
siva, dedicant-hi un temps específic.

Al primer cicle es potencien les competències lectores amb 
l’activitat “Llegim en família”, en què les famílies són part activa.

ÀMBIT MATEMÀTIC
—ABJ (Aprenentatge basat en jocs): és una activitat divertida i 

entretinguda, com jugar, que té com a finalitat mantenir l’atenció, 
la concentració, la motivació i l’aprenentatge.

—Robòtica: un sistema d’aprenentatge interdisciplinari que fa 
ús de robots com a fil conductor transversal per a potenciar el des-
envolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
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C. de Pau Casals, 102-104
Tel. 935 944 880
A/e: a8054186@xtec.cat
Web: www.inscanmas.cat
Codi del centre: 08054186
Àrea d’influència de la preinscripció: B 
Escoles adscrites: Enric Tatché i Gassó i Vidal

Característiques
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: no
Cantina: sí
Horari lectiu: de 8.30 a 15 h
Servei d’acollida: no

Equipaments
—Aules ordinàries
—Aules específiques per EVP
—Tallers de tecnologia
—Laboratoris de ciències experimentals
—Biblioteca
—Dues pistes reglamentàries de 40x20 m
—Pavelló cobert d’esports

Oferta educativa
Educació secundària i batxillerat

AMPA
Tel. 695 370 635
A/e: ampaicanmas@gmail.com

Serveis que hi ofereix:
—Activitats extraescolars 
—Col·laboracions i aportacions en diferents activitats 

del centre

Institut Can Mas
Presentació del centre
Característiques de l’escola:
—Ideari: garantir la igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat, mit-
jançant l’acompanyament del/la tutor/a de seguiment al llarg de 
l’ESO i dels/les tutors/es del Treball de Recerca al Batxillerat.
—Metodologia: treball competencial en totes les matèries, tenint 
en compte els diferents ritmes d’aprenentatge de l’alumnat amb la 
utilització del portàtil individual a l’aula.
—Itineraris: a Batxillerat oferim tres itineraris, lingüístic-social, 
social-humanístic i científic-tecnològic.
—Projectes pedagògics: 
1r ESO
Joc&Mas: projecte per a millorar les competències i habilitats so-
cials i personals, elaborant nous jocs amb regles pròpies i experi-
mentant amb els jocs creats pels seus companys. 
2n ESO
+Project: elaboració de microprojectes amb activitats de tipus col-
laboratiu. 
APS Música: acompanyament en el treball musical de l’alumnat de 
sisè de primària.
Five days to dance: a través del ball, es treballen competències 
emocionals i la cohesió grupal. 
3r ESO
Col·laboració amb les entitats locals per tal d’experimentar el 
compromís cívic i posar els seus coneixements i capacitats al ser-
vei de la comunitat. 
4t ESO
Adaptació d’un musical (El Mag d’Oz) a través del treball coope-
ratiu i interdisciplinari. 
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Presentació del centre
Practiquem una pedagogia holística que vol formar perso-

nes competents i integrades en la seva realitat social. Disposem 
d’instal·lacions específiques per a les pràctiques educatives cur-
riculars: aules dels grups amb projector i equip de so, laborato-
ris i tallers, aules d’informàtica, biblioteca, dos patis per ubicar 
l’alumnat de 1r i 2n separats de 3r i 4t i foment dels esports i dels 
jocs tradicionals com a eina integradora i de cohesió. Treballem 
per abaixar les ràtios a 1r i 2n d’ESO i per reforçar les instrumen-
tals a 3r i 4t. Donem suport a l’acció tutorial, amb la participació 
activa del Departament d’Orientació, plantegem grups heteroge-
nis i disposem d’Aula d’Acollida adreçada a tots els nivells i d’Aula 
Oberta a 3r i 4t. Orientem el nostre alumnat en la tria d’Optati-
ves específiques de 4t oferint itineraris formatius coherents amb 
la continuació d’estudis de CFGM o BTX. Desenvolupem el Servei 
Comunitari a 3r d’ESO.
Projectes pedagògics: 

—Tecnificació esportiva: oferim una línia d’estudis a l’ESO per 
fomentar l’esport. L’alumnat es desplaça al Poliesportiu Munici-
pal i s’especialitza en atletisme, tennis i tennis taula.

—Biblioteca: tenim en marxa un projecte de biblioteca com a 
eix de foment lector, de difusió cultural i d’integració social, vin-
culat al municipi. Així, obrim la biblioteca algunes tardes com a 
sala d’estudi, amb ordinadors amb connexió a internet, i, alhora, 
l’obrim a la ciutat a través d’activitats com els Clubs de lectura per 
a adolescents i adults.

—Competències bàsiques: portem a terme diversos projectes de 
centre (i en coordinació amb altres centres de Ripollet) per garan-
tir l’assoliment de les competències bàsiques. Destaquem el projec-
te “Aprendre la matèria, aprendre a escriure” i la participació al 
concurs matemàtic Proves Cangur, així com la matèria “Foment 
de la lectura i la comunicació” de 4t d’ESO per millorar la compe-
tència comunicativa del nostre alumnat.

—Inclusió: hem consolidat un projecte de lligues de pati, amb 
esports inclusius i alternatius, com ara la Pilota Presonera.
Participació a l’entorn: 

—Col·laboració amb entitats i serveis municipals: col·laborem 
amb entitats de Ripollet, com l’Esplai La Gresca, i amb serveis mu-
nicipals, com el KFTÍ del Casal de Joves, per tal de facilitar l’èxit 
acadèmic dels nostres alumnes i ajudar-los a integrar-se en la seva 
realitat social. Cooperem també estretament amb la Biblioteca 
Municipal mitjançant cessions de maletes de llibres i formacions 
sobre cerca bibliogràfica, i amb l’Ajuntament, a través del projecte 
Pressupostos participats.

—Cohesió de la comunitat educativa i solidaritat: fomentem 
la cohesió de la comunitat educativa, en especial d’alumnes i pro-
fessors, a través d’activitats culturals com teatre, competicions 
esportives, concursos i campanyes per la igualtat i la no discrimi-
nació impulsades per la Comissió 8M, entre d’altres. A més, amb el 
projecte LC-Solidaritat promovem entre el nostre alumnat el valor 
de la solidaritat, participant, per exemple, en recollides de roba i 
organitzant una cursa solidària per ajudar entitats socials de pro-
ximitat.

Institut Lluís Companys
Ctra. de l’Estació, 7
Tel.:935 803 142
A/e: a8037206@xtec.cat 
Web: www.institutlluiscompanys.org
Codi del centre: 08037206
Àrea d’influència de la preinscripció: C 
Escoles adscrites: Tiana de la Riba, Francesc
Escursell i Anselm Clavé

Característiques
Lliure de barreres arquitectòniques: no (ascensor)
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: no 
Cantina: no
Horari lectiu: de 8.15 a 14.45 h (ESO i batxillerat)
i de 15 a 21.30 h
Servei d’acollida: no

Equipaments
—Dos patis separats
—Gimnàs
—Biblioteca
—Aules dels grups multimèdia
—Dos laboratoris
—Dos tallers
—Aules de música i dibuix
—Tres aules d’informàtica 

Oferta educativa
ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig 
(Atenció a Persones en situació de Dependència) i 
Cicles Formatius de Grau Superior (Integració Social i 
Educació Infantil)

AMPA
A/e: ampalluiscompanys@gmail.com

Serveis que hi ofereix:
—Venda de llibres
—Activitats de suport acadèmic 
—Col·laboració amb les activitats extraescolars 

d’esport
—Participació activa en el Consell Escolar del centre
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Presentació del centre
Missió de l’Institut Palau Ausit

—Formar, orientar i acreditar els nostres alumnes, en cooperació 
amb les famílies, en l’adquisició de les competències bàsiques i pro-
fessionals establertes per les diferents etapes del sistema educatiu. 

—Cooperar amb les famílies, en tot el procés de formació dels 
nostres alumnes. 

—Fomentar la seva incorporació a la vida acadèmica i professi-
onal en les millors condicions de competència. 

—Promoure una educació en valors cap a l’educació ambiental, 
el respecte, la tolerància i solidaritat en tots els aspectes. 

Projectes pedagògics
—Taller d’aprenentatge professional a l’ESO.
—Treball per projectes en matèries optatives d’ESO.
—Projecte mediambiental.
—Servei comunitari.
—Projecte AVANCEM: Ensenyament i Aprenentatge Integrat 

de les Llengües.
—Certificat de competència lingüística en francès DELF.
—Programa Salut i Escola.
—Proves CANGUR de matemàtiques.
—Erasmus +.
—Formació DUAL en tots els cicles formatius.
—ActivaFP.
—CatSkills, Olimpiades d’FP.
—Convenis d’FP DUAL amb empreses de diferents sectors.
—Programa assessorament professional a les persones i a les 

empreses en els ensenyaments professionals.
—Projecte de qualitat i millora continuada.

Visió de l’Institut Palau Ausit 
L’Institut Palau Ausit vol ser un centre públic que vetlli per la 

qualitat i millora contínua dels seus serveis educatius per tal de 
respondre a les expectatives de les persones implicades.

Institut Palau Ausit
Ctra. de Santiga, 56
Tel. 936 923 204
A/e: a8035295@xtec.cat
Web: inspalauausit.cat
Codi del centre: 08035295
Àrea d’influència preinscripció: A 
Escoles adscrites: Escola Ginesta

Característiques
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: sí
Cantina: sí
Horari lectiu: de 8 a 14.30 i de 15.30 a 21.35 h

Equipaments
—Aules d’equipaments amb sistemes informàtics i de projecció
—Laboratori de física
—Laboratori de química
—Dues aules de tecnologia
—Aula de música
—Aula de dibuix
—Gimnàs i dues pistes d’esports equipades
—Aules d’administració i gestió
—Tallers d’electricitat-electrònica
—Aula-taller d’automatització industrial
—Taller d’automoció
—Taller d’instal·lació i manteniment
—Taller de mecatrònica industrial

Oferta educativa 
—Educació secundària obligatòria (ESO)
—Batxillerat de ciències i tecnologia
—Batxillerat d’humanitats i ciències socials
—Cicles formatius de grau mitjà:

—Administració i gestió
—Manteniment electromecànic
—Instal·lacions elèctriques i automàtiques
—Electromecànica de vehicles automòbil

—Cicles formatius de grau superior:
—Automatització i robòtica industrial
—Administració i gestió
—Mecatrònica industrial
—Automoció

AMPA
A/e: ampaiespalauausit@gmail.com

Serveis que hi ofereix:
—Socialització de llibres
—Tallers extraescolars
—Activitats esportives
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C. d’Isabel la Catòlica, 20
Tel. 935 809 566
A/e: fedac.ripollet@fedac.cat
Web: www.fedac.cat/ripollet
Codi del centre: a8023463
Àrea d’influència de la preinscripció: C
Institut adscrit: el mateix centre

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: sí, a la primera 
planta
Activitats extraescolars: sí, anglès i tècniques d’estudi
Socialització de llibres: no, perquè s’utilitzen molt 
pocs llibres en paper
Horari lectiu:
—Educació infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
—1r i 2n d’ESO: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 

13.24 h i de 15 a 17 h; dimarts i dijous, de 8 a 13.24 h i 
de 15 a 17 h

—3r i 4t d’ESO cada dia, de 8 a 13.24 h i de 15 a 17 h, 
excepte dilluns, en què l’horari d’entrada és a les 9 h, 
i dimecres, quan tenen la tarda lliure

Servei d’acollida: sí, de 7.30 a 9 h. En horari de tarda, 
segons demanda 
Servei d’orientació psicopedagògica 

Equipaments
—Patis diferenciats per a educació infantil, primària i 

ESO
—Taller de tecnologia i d’arts
—Laboratori
—Sala polivalent
—Espais de desdoblament
—Menjador

Oferta educativa
Educació infantil, primària i ESO

AMPA
A/e: roserampa@gmail.com

Presentació del centre
L’acció educativa de la FEDAC vol donar resposta als reptes 

plantejats per la societat del coneixement, el desenvolupament per 
la sostenibilitat, l’aprenentatge plurilingüe, la diversitat de situ-
acions d’aprenentatge i l’educació intercultural. Amb el propòsit 
de formar persones amb capacitats i habilitats per esdevenir ciu-
tadans emprenedors, compromesos, responsables, solidaris amb 
l’entorn i competents globalment. Volem una escola que potenciï 
els talents de tot l’alumnat.

Projectes pedagògics
—EntusiasMAT a educació infantil i primària 
—Ioga, projecte d’interioritat i piscina de P3 a 4t d’ESO
—Escacs i treball per projectes 
—Projecte TàcTIL des de P3 a 4t d’ESO, que implica l’ús habi-

tual de tauletes i ordinadors 
—Professors certificats en Google Education
—Hort, teatre, robòtica, emprenedoria, oratòria i itineraris a 

4t d’ESO
—Auxiliar de conversa nadiu per potenciar la llengua angle-

sa, preparació pels exàmens de Cambridge i francès com a segona 
llengua estrangera 

—Projecte de lideratge LiderEnMi i TUtopia

FEDAC Ripollet
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Presentació del centre
Escola concertada d’infantil i primària amb 52 anys d’experi-

ència educativa. Els nostres valors són el treball en equip i la rela-
ció amb les famílies per al desenvolupament dels nens i les nenes en 
la societat actual, mitjançant la millor de les metodologies moder-
nes i tradicionals, preparant els infants per al treball cooperatiu i 
la cultura de l’esforç personal. 

El nostre centre pertany al grup d’experimentació plurilingüis-
ta (GEP) del Departament de la Generalitat, i el nostre objectiu 
final es l’ús natural de les tres llengües (català, castellà i anglès).

San Juan de la Cruz
C. de Sant Josep, 27
Tel. 935 809 958 
A/e: 08023487@xtec.cat
Web: blogdelcolegiosanjuandelacruz.blogspot.com
Codi del centre: 08023487
Àrea d’influència de la preinscripció: A
Institut adscrit: Sant Gabriel

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: no
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: no
Horari lectiu: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Servei d’acollida: sí, de 7.50 a 9 h

Equipaments
—Aula de psicomotricitat
—Aula de plàstica
—Aula d’informàtica
—Aula d’anglès
—Aula de racons
—Menjador
—Aules ordinàries
—Dos patis exteriors

Oferta educativa
Educació infantil i primària

AMPA
A/e: ampa.sanjuan@hotmail.com
Persona de contacte: Silvia Castillo
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Presentació del centre
El Col·legi Sant Gabriel de Ripollet és un centre educatiu de la 

Congregació dels Germans de Sant Gabriel, fundada l’any 1715 per 
Sant Lluís M. Grignion de Montfort.

—Al Col·legi Sant Gabriel promovem la formació integral dels 
alumnes d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la 
vida i del món, tot preparant-los per participar activament en la 
millora i transformació de la nostra societat.

—És una escola oberta a tothom, sense cap mena de discrimi-
nació.

—S’insereix en la realitat sociocultural de Catalunya amb com-
promís de servei.

—Treballem per respondre els reptes que planteja la societat 
actual des d’una escola comprensiva on s’atén la diversitat de ca-
pacitats, interessos i ritmes d’aprenentatge dels alumnes.

Al llarg d’aquests anys, el Col·legi Sant Gabriel ha esdevingut 
un centre amb capacitat per a 460 alumnes de 3 a 16 anys. Compta 
amb unes instal·lacions àmplies i modernes i amb un equip humà 
preparat i compromès per oferir una proposta educativa de quali-
tat i adaptada a les necessitats actuals i futures de tot l’alumnat.

—Projectes: Projecte de qualitat, mediació, projecte Padrins, 
pla lector, EntusiasMAT, Ludilletres i experiència compartida, 
entre altres.

—Altres activitats: activitats culturals (Jocs Florals, concursos 
artístics, etc.), tallers d’educació viària, tallers d’orientació i pre-
venció, robòtica en llengua anglesa, intercanvis lingüístics, activi-
tats de formació, orientació i col·laboració per a pares, etc.

C. del Nord, 32
Tel. 935 809 898
A/e: a8023475@xtec.cat
Web: ripollet.gabrielistas.org
Codi del centre: 08023475
Àrea d’influència de la preinscripció: B
Institut adscrit: el mateix centre

Característiques
Menjador escolar: sí
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Activitats extraescolars: sí
Socialització de llibres: no
Horari lectiu: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h (primària),
i de 8 a 13.30 h i de 15.10 a 17.10 h (secundària)
Servei d’acollida: sí, de 8 a 9 h (educació infantil
i primària)

Equipaments
—Aules especialitzades: tecnologia, informàtica, 

música i plàstica
—Sala d’actes amb capacitat per a 240 persones
—Sala d’audiovisuals
—Biblioteca (aula d’estudi)
—Aula de psicomotricitat
—Dues pistes poliesportives (exterior i interior)
—Aules de projectes (amb capacitat per a dues classes 

alhora)
—Aules per a desdoblaments (en totes les etapes)
—Patis diferenciats (educació infantil i educació 

primària i ESO)
—Laboratori de ciències
—Taller de tecnologia
—Cuina pròpia i menjadors (educació infantil i 

educació primària i ESO)
—Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda

Oferta educativa
Educació infantil, primària i ESO

AFA
A/e: ampa.ripollet@gabrielistas.org
Web: ripollet.gabrielistas.org/familia/afa

Serveis que s’hi ofereixen:
—Xerrades formatives a càrrec de professionals

del sector pedagògic
—Festes tradicionals: Castanyada, Nadal, Sant

Jordi, festes de fi de curs i comiat de 4t d’ESO
—Gestió de l’Escola de Bàsquet Sant Gabriel
—Biblioteca: dos dies per setmana, de 17 a 18 h

Sant Gabriel
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Presentació del centre
El centre està específicament dedicat a persones adultes. Té una 

oferta d’horaris variada, per tal d’adaptar-se a les necessitats del 
seu alumnat. 

Procura que els coneixements impartits estiguin relacionats 
amb la realitat de l’entorn social.

Vol ser un centre amb voluntat d’inserir-se en el context sociocul-
tural del poble, compromès amb la resta d’entitats locals.

Té un funcionament democràtic i promou la participació en acti-
vitats, comissions, consell de centre, etc.

Potencia la participació de les persones que assisteixen al centre 
a través de l’Associació Cultural i d’EA Jaume Tuset.

A banda de les instal·lacions de la Rambla dels Pinetons, també 
compta amb l’Aula de Formació de Persones Adultes de Can Tiana.

CFA Jaume Tuset
Rbla. dels Pinetons, 1
Tel. 936 914 700
A/e: cfajaumetuset@xtec.cat
Web: agora.xtec.cat/cfajaumetuset
Codi del centre: 08055397

Aula de formació de persones 
adultes de Can Tiana
C. de Sant Sebastià, 26
Tel. 935 805 410

Característiques
Lliure de barreres arquitectòniques: sí
Horari: de 9 a 21.30 h

Equipaments
—Aules
—Lavabos

Oferta educativa
Títols oficials:
—ESO, informàtica i llengües.
—Preparació per a les proves d’accés a Cicles Forma-

tius de Grau Superior i a la Universitat per a més 
grans de 25 anys.

—Alfabetització.

Associació Cultural i Educativa Jaume Tuset
Tel. 936 914 700
Horari: dilluns i dijous, de 17 a 19 h

Serveis que hi ofereix:
—Tallers artístics i culturals per a persones adultes
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Portes obertes
als centres educatius de Ripollet
Preinscripció Curs 2020/2021

Xerrada informativa
Adreçada a les famílies amb infants nascuts l’any 2017
Dimarts 3 de març, al Teatre Auditori
del Mercat Vell, a les 17.30 h
Es parlarà sobre els canvis emocionals en aquesta 
nova etapa i es donarà informació sobre aspectes 
relacionats amb el procés de preinscripció.

Escola Anselm Clavé
C. de les Escoles, 1
Divendres 20 de març,
a les 9.15 i a les 17 h

Escola Enric
Tatché i Pol
C. de Pau Casals, 101
Dimecres 11 de març,
a les 9.30 i a les 17 h

Escola Francesc
Escursell i Bartalot
Ctra. de l’Estació, 9
Dilluns 16 de març,
a les 9 i a les 17 h

Escola Gassó i Vidal
C. de Rocabruna, 1
Divendres 13 de març,
a les 9.30 i a les 17 h

Escola Josep M.
Ginesta
C. del Puigmal, 59
Dimecres 18 de març,
a les 9.30 i a les 17 h

Escola Tiana
de la Riba
C. de la Verge de 
Montserrat, 25
Dimarts 10 i dimecres
11 de març, a les 15.15 h

Institut Escola
El Martinet
C. de Sant Jaume, 30
Primària: dijous 12 de 
març, a les 9.30 i a les 
15 h
ESO: dijous 5 de març,
a les 16.30 hInstitut Escola

Els Pinetons
Av. de Catalunya, 16
Dimarts 17 de març,
a les 17 h

Institut
Can Mas
(ESO + Batxillerat)
C. de Pau Casals, 102
Dilluns 16 de març,
a les 18 h

Institut Lluís
Companys
(ESO + Batxillerat + CF)
Ctra. de l’Estació, 7
Dilluns 9 de març,
a les 17 h

Institut
Palau Ausit
(ESO + Batxillerat + CF)
Ctra. de Santiga, 56
ESO: dimecres 18 de 
març, a les 17.30 h
Cicles: dimecres 6 de 
maig, en horari
a concretar

Sant Gabriel
C. del Nord, 32
Dimecres 11 de març,
a les 9.30, a les 15.30 h
i les 18.30 h

San Juan de la Cruz
C. de Sant Josep, 27
Dissabte 21 de març,
a les 11 h

FEDAC Ripollet 
C. d’Isabel la Catòlica, 20
Diumenge 15 de març,
de 10.30 a 13.30 h

CENTRES
PÚBLICS

CENTRES
CONCER —
TATS
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Zona A Zona B

Zona C

Institut Escola
Els Pinetons

@ 
Escola J. M. Ginesta
@

Escola Enric Tatché
@

Institut Can Mas
@

Escola Gassó i Vidal
@

Institut Escola
El Martinet
@

Escola Tiana de la Riba
@ 

Institut Lluís Companys
@ 

Escola Escursell i Bartalot
@ 

Institut Palau Ausit
@ 

San Juan de la Cruz
@ 

Sant Gabriel
@ 

Escola Anselm Clavé
@ 

FEDAC Ripollet
@ 

Més informació
Educació
C. de Can Masachs, 18-20
Tel. 935 046 008
A/e: educacio@ripollet.cat

Consulteu el mapa oficial a ripollet.cat

Calendari de preinscripció 
—Oferta inicial de places:

18 de març de 2020
—Presentació de sol·licituds:

Del 23 de març a l’1 d’abril de 2020
—Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional:

22 d’abril de 2020
—Presentació de reclamacions:

Del 23 al 29 d’abril de 2020
—Llista provisional després de les reclamacions:

4 de maig de 2020
—Sorteig del número de desempat:

5 de maig de 2020
—Llista ordenada definitiva:

8 de maig de 2020
—Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no 

hagin obtingut cap assignació (assignació d’ofici):
Del 27 al 29 de maig de 2020

—Llista d’alumnat admès i llista d’espera:
9 de juny de 2020

Matrícula
—Alumnat preinscrit amb plaça 

assignada a segon cicle d’educació 
infantil:
Del 16 al 22 de juny de 2020

—Període de matrícula ordinària per 
als alumnes preinscrits amb plaça al 
segon, tercer i quart curs d’ESO:
Del 25 de juny a l’1 de juliol de 2020

—Llista d’alumnes matriculats 
procedents del procés de preinscripció 
i admissió:
1 d’octubre de 2020


