
Tiana, 
Poble Educador



Benvinguts, 
benvingudes, 
al poble educador. 
A Tiana ens agrada aprendre, intercanviar, compar-
tir, imaginar. Créixer! Formem, dia a dia, ciutadans 
exigents, crítics, participatius. Dins i fora l’escola. Els 
centres educatius, les famílies, les entitats del poble o 
els serveis municipals. Treballem per garantir l’equitat 
d’oportunitats d’infants i adolescents. Conscients que 
tot allò que fem té una repercussió en els aprenen-
tatges i en la formació d’actituds i valors dels nostres 
veïns i veïnes. Qualsevol espai pot ser cultura. Això és 
el poble educador.



Escola bressol municipal 
De 4 mesos a 3 anys 

El Més Petit de Tots
L’escola bressol El Més Petit de Tots ofereix 
a l’infant sentir-se segur, tot creant un ambient 
positiu en un entorn de protecció i afecte.
Tracta l’infant com a persona, com un ésser únic que estableix rela-
cions personals i que està influenciat per l’entorn. L’infant ha de rebre 
una atenció tan individualitzada com sigui possible. 

La nostra actitud ha de ser respectuosa i hem de personalitzar les 
relacions dels adults amb els infants, ja que els proporcionen molta 
seguretat. Partim de la finalitat de crear un ambient de confiança i res-
pecte en què l’infant sigui protagonista dels seus aprenentatges i pugui 
desenvolupar-se en totes les seves capacitats. 

Som una escola oberta on el moviment lliure i el respecte dels seus 
processos evolutius són la base per a un bon desenvolupament, tant 
físic com emocional i cognitiu. Fem una pedagogia preparada per a 
la sorpresa, en la qual construïm espais d’aprenentatge potenciant la 
llibertat de crear i provocar la interacció amb el seu entorn i amb si 
mateix. 

Tenim el privilegi de gaudir d’un espai exterior únic amb una superfície 
de més de 1000 m2, envoltat de natura, amb plantes aromàtiques, 
arbres fruiters i un hort amb verdures i hortalisses. Tenim cuina pròpia, 
ecològica i de proximitat, gestionada per Eumaserveis Escolars S.L. 

Horari escolar: 
de 8.45 a 12 h i de 15 a 17 h. 
Acollida matí: de 7.30 a 8.45 h. 
Acollida tarda: de 17 a 18 h. 
(amb un nombre mínim d’infants). 
Menjador i descans: de 12 a 15 h.

Carrer Can Gaietà, 2-6
I Carrer Josep París, 12
08391 Tiana 
T. 934 658 289 
E. a8068628@xtec.cat 
E. ebressolmunicipaltiana@hotmail.com



Escola bressol 
De 4 mesos a 3 anys 

El Timbal
Acompanyem els infants durant els seus tres 
primers anys de vida, vetllant per guiar-los en el 
desenvolupament de totes les seves capacitats, 
sempre amb una mirada de respecte i estima.
Per a nosaltres, educar significa donar als infants la possibilitat d’adqui-
rir una vida plena, de viure amb solidaritat, autonomia i en bona relació 
amb la realitat que els envolta; ajudar-los a créixer globalment i en tots 
els sentits. El nostre projecte es fonamenta en una metodologia adap-
tada a cada un dels tres grups d’edat que tenim, respectant sempre 
els diferents graus de maduresa i la individualitat de cada infant.

Potenciem també el valor afegit que tenen els espais exteriors de l’es-
cola per als nostres infants, i els oferim la possibilitat que gaudeixin de 
l’entorn natural, d’uns espais oberts, atractius i estimulants.

Més de 700 m2 d’espais exteriors i 41 úniques places que ens per-
meten oferir un ambient familiar i un tracte totalment personalitzat als 
nostres alumnes i a les seves famílies.
Tenim cuina pròpia, saludable i de proximitat. 
Fem visites informatives concertades.
Clara Font i Mercè Gual

Horari escolar: 
De 9 a 12 h i de 15 a 17.30 h. 
Acollida matí/tarda: de 7.30 a 9 h 
i de 17.30 a 18 h. 
Menjador i descans: de 12 a 15 h.

Carrer Lleida, 2 BIS 
(Urbanització La Virreina) 08391 Tiana
T. 934 693 073 i 676 039 877
E. timbalebressol@gmail.com
@eb_eltimbal

eltimbaltiana.com



Escola de primària  
De 3 a 12 anys 

Escola Tiziana 

- Dotar de valors socials per establir 
relacions basades en el respecte, 
l’empatia, la solidaritat, la cooperació 
i la tolerància. 
- Oferir iniciativa i emprenedoria per 
desenvolupar habilitats de pensament 
i construir opinions crítiques per a la 
millora dels aprenentatges i les rela-
cions de l’entorn. 
- Propiciar destreses i coneixements 
necessaris per assolir l’èxit en compe-
tències bàsiques.

OBJECTIUS DE CENTRE 
- Crear un ambient escolar positiu i de 
respecte que convidi a gaudir d’una 
bona convivència.
- Consolidar un equip educatiu com-
promès amb el projecte que lideri el 
benestar de l’alumnat i els seus apre-
nentatges. 
- Compartir aquest projecte amb les 
famílies i acompanyar-les en el camí 
educatiu dels infants per consolidar 
una comunitat educativa comprome-
sa. 
- Estimular l’alumnat perquè desenvo-
lupi una actitud d’aprenentatge, supe-
ració i esforç al llarg de la seva vida.

Volem que a l’escola l’alumnat sigui feliç, que els 
emocioni participar en les nostres propostes, que siguin 
protagonistes i constructors de la seva pròpia xarxa 
d’aprenentatges, que s’esforcin per estar satisfets dels 
seus progressos i que adquireixin valors de vida que els 
facin triar bé, ser bons i compromesos.

Horari escolar: 
De 8.45 a 12.15 h i de 14.45 a 16.15 h. 
Acollida matí: de 7.45 a 8.45 h. 
Menjador i descans: de 12.15 a 14.45 h. 
Extraescolars: de 16.15 a 18 h.

Avinguda Ciutadella, 9
08391 Tiana 
T. 934 655 464
E. info@escolatiziana.cat 

escolatiziana.cat 



Escola de primària  
De 3 a 12 anys 

Escola Lola Anglada  
L’escola Lola Anglada som una escola arrelada al nostre entorn. Acom-
panyem l’alumnat en el seu projecte de creixement personal i educatiu, 
ja que el nostre objectiu és que rebi una educació que el capaciti per a 
la participació activa i responsable dins de la societat on haurà de viure.

Tenim el compromís de fomentar, en l’alumnat, una actitud curiosa, 
crítica i investigadora, de contemplar la diversitat i respectar les diferèn-
cies, d’educar en valors. Els reptes, la presa de decisions, la comuni-
cació i el treball de les emocions, l’esforç, l’autoestima, la superació, la 
resolució de conflictes són els factors clau per garantir l’acompanya-
ment i l’aprenentatge competencial de tots ells.

A la nostra escola trobem moments pel treball individual o cooperatiu, 
per pensar i escoltar, per reflexionar. Moments per fer i desfer, per equi-
vocar-nos, per construir. Moments per estar en grups reduïts compar-
tint idees, discutint punts de vista, consensuant solucions. Moments 
per sentir-nos acompanyats, protegits, segurs. Moments per jugar, in-
ventar, actuar. Moments per sentir-nos bé, per ser feliços, compresos. 
Moments per sentir-nos únics.

Horari escolar: 
De 8.45 a 12.15 h i de 14.45 a 16.15 h. 
Acollida matí: de 7.45 a 8.45 h. 
Menjador i descans: de 12.15 a 14.45 h. 
Extraescolars: de 16.15 a 18.00 h.

Carrer Castellar, 7-21
08391 Tiana 
T. 934 655 626 
E. a8030388@xtec.cat

escolalolaangladatiana.info



Institut 
De 12 a 18 anys 

Institut Tiana 
El projecte educatiu de l’Institut Tiana vol potenciar 
el reconeixement pel treball personal  i d’equip, 
l’esperit crític, l’ús de les noves tecnologies i la 
recerca innovadora. També vol acompanyar l’alumnat 
amb una acció tutorial personalitzada i orientada 
a la diversitat i al creixement personal.  
Volem despertar les inquietuds culturals i cientificotecnològiques, i va-
lorar l’esforç pel coneixement, l’aprenentatge i la gestió de les emo-
cions pròpies en un context de respecte per a les persones i l’entorn. 
Els objectius es concreten en l’assoliment de les competències comu-
nicatives, metodològiques, personals i socials que integren continguts 
vinculats amb la ciutadania, la convivència i la intel.ligència emocional.
Projectes educatius: programa Acompanya’m, Escola de Pares, Joc 
de Claus, programa Tiana Lectora, Intercanvis Internacionals, Progra-
ma de Diversificació Curricular,  Educació Emocional, Mediació Escolar 
i Robòtica.
 
Ensenyaments que s’imparteixen: 1r, 2n, 3r, 4t d’ESO i batxillerat. 
Batxillerats que s’ofereixen: Humanístic i Social / Científic i Tecnològic.

Horari escolar: 
De 8.30 a 15 h. 

Avinguda Eduard Fontserè, s/n
08391 Tiana 
T. 933 951 719 
E. instiana@xtec.cat



Centre de formació d’adults 
Escola Timó
Centre Municipal Compartit amb Montgat 

L’Escola Timó és un centre municipal de formació de 
persones adultes on s’ofereixen metodologies per a 
adults, en un entorn de respecte, intercanvi i igualtat 
que afavoreix el procés d’aprenentatge. Al centre oferim 
una educació continuada, formació al llarg de la vida 
i obtenció de titulacions oficials. 
Certificat: Reforçar la lectoescriptura i el càlcul matemàtic 
per a l’obtenció del Certificat d’Estudis Primaris. 
Estudis en línia amb suport del professorat (12 hores setmanals). 
GES: Obtenció de la titulació oficial del graduat en educació 
secundària obligatòria (ESO) .
PACFGS: Preparació per a la prova d’accés a cicles formatius 
de grau superior. 
Cursos de llengua catalana: nivells inicial (A1), bàsic (A2), 
intermedi (B2) i suficiència (C1). 
Curs inicial de llengua castellana per a nouvinguts. 
Què dius que què? Millorar l’ús i l’expressió oral en llengua catalana 
i castellana dels nouvinguts o de persones que desitgen expressar-se 
millor en aquestes llengües. 
Anglès oral: nivells inicial i mitjà en diferents horaris de matí i tarda. 
Ús de mòbils i ordinadors. 
Activitats organitzades per l’Associació de Voluntaris Timó-Vol: 
ràdio-teatre, xerrades, sortides, tallers.

Horari escolar: 
De matí i tarda. 

Carrer Camí vell a Tiana, s/n 
(Cantonada Carrer Matas) 
08390 Montgat 
T. 934 690 172 
E.timo@diba.cat



Escola Municipal 
de Música i Dansa
L’Escola Municipal de Música i Dansa, autoritzada per 
la Generalitat de Catalunya, ofereix espais i formació 
en música i dansa de manera pràctica i creativa.  
L’escola compta amb programes per a totes les edats 
i un ampli ventall de disciplines. 
Música: Taller per a nadons. Sensibilització. Iniciació a la música. 
Programes avançats, grups instrumentals, combo, música de 
cambra, cor modern i una àmplia oferta instrumental. 
Dansa: Sensibilització. Iniciació a la dansa. Dansa creativa, 
contemporània, clàssic, hip-hop, modern jazz, dansa espanyola,
acrobàcies i pilates.

TALLER D’ESTIU 
Petit taller: cançó, dansa, jocs rítmics, instruments, mètode orff, etc.
Taller de música i dansa moderna: acrobàcies, hip-hop, jazz, 
cant modern i teatre. 

INTENSIUS AL SETEMBRE 
Música: classes instrumentals per a nivells d’iniciació i avançat. 
Dansa: clàssica, contemporània, danses urbanes i acrobàcies 
(diferents nivells).

Horari d’atenció al públic:
De 17 a 20 h.
Classes música i dansa: matí i tarda. 
Hi ha activitats i tallers temporals que 
es fan en altres horaris.

Carrer Ciutadella, 1
08391 Tiana 
T. 931 792 797 
E. emmusicaidansadetiana@gmail.com



Espai de formació musical 
Mozartiana
Des de fa 10 anys estem oferint una oferta educativa 
basada en la qualitat i la interdisciplinalitat dels 
diferents  estils musicals.
Cada curs proposem noves activitats creatives, com tallers, classes 
magistrals i espectacles creats pels nostres alumnes, professors i ar-
tistes convidats. Tot això ho fem de la mà de músics de primer nivell 
que ens visiten regularment. 
Una altra part molt important és la participació en projectes solidaris, 
o la seva creació.
A més, busquem oportunitats perquè els alumnes puguin sortir del 
nostre centre i actuar en diversos escenaris del país, participar en con-
cursos, cursos, etc.
També hi ha lloc per als qui vulguin aprendre i gaudir la música d’una 
manera més relaxada.
Oferta educativa:
Sensibilització: d’1 a 4 anys.
Llenguatge musical: a partir de 5 anys.
Instrument: a partir de 5 anys i fins a adults.
Cant modern
Combo

Horari de secretaria: 
De dilluns a dimecres, 
de 16.30 a 20 h.

Carrer Isaac Albéniz, 16, local
08391 Tiana
T: 934 658 925 i 603 57 28 98
E. info@mozartiana.cat

mozartiana.cat



KIDS&US Language school 
Kids And Us Tiana
El mètode Kids&Us es basa en el procés natural 
d’adquisició de la llengua materna, en què tot succeeix 
de manera natural i espontània, tot i que en un ordre 
determinat.
A Kids&Us l’anglès creix i madura amb els nostres alumnes, evoluciona 
amb ells a mesura que acumulen experiències i coneixements, i els 
acompanya des del primer any de vida fins als 18. L’excel.lència i la 
qualitat de l’aprenentatge és el més important per a nosaltres, i per això 
hi destinem tants esforços. L’equip humà de Kids&Us està compromès 
amb el futur del teu fill o filla, i comptem amb la teva complicitat per 
acompanyar-lo o acompanyar-los en el seu recorregut educatiu. 
Kids&Us ofereix...
Mètode propi per aprendre anglès
Sessions dinàmiques 100% en anglès
Grups reduïts, com a màxim de 8 alumnes
Cursos d’1 a 18 anys
Exposició diària a l’anglès
Innovació i millora constants
Controls de qualitat de l’ensenyament i de l’aprenentatge.
Impartició de classes tant a les escoles com a les escoles bressol de Tiana.
Activitats: Activitats en anglès: Story time, Little Chef, Demo Day, Babies 
experience, Halloween Casa del Pare Noel, Casals i colònies.
Matrícules obertes a partir del maig.

Horari del centre: 
D’11 a 13.30 i de 16 a 20 h.
De dilluns a dijous. 
Divendres fins a les 19 h.

Carrer del Centre, 12, baixos
08391 Tiana
T. 934 653 605 i 625 658 548
E. tiana@kidsandus.es
@kidsandus.tiana

kidsandus.es/ca/academies-dangles/tiana



Educació en el Lleure 
Agrupament Escolta 
i Guia Roger de Flor
L’Agrupament Escolta i Guia Roger de Flor és una 
entitat que forma part de Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya, una associació sense ànim de lucre amb 
l’objectiu d’educar infants i joves a través de la 
metodologia escolta.
El cau és un espai on eduquem en valors seguint la proposta peda-
gògica i metodològica de l’escoltisme i el guiatge, fent que els infants 
i joves siguin protagonistes del seu creixement personal, per tal que 
esdevinguin persones actives, conscients i compromeses amb la so-
cietat. Els nostres valors són el compromís, la natura, la participació, 
l’esperit crític, el feminisme, la inclusió i la diversitat, la sostenibilitat… 
El nostre objectiu i lema és deixar el món millor de com l’hem trobat. 
Per assolir-ho, fem tot tipus d’activitats i dinàmiques, tant lúdiques com 
de reflexió o de creixement personal; fem servei, projectes, etc. A part 
de les activitats, el nostre dia a dia i la nostra manera de ser i edu-
car es guia per aquest factor: res no és de ningú i tot és de tothom. 

A més, fem rutes, excursions i campaments amb motxilles, 
on dormim en tendes enmig de la natura.

Horari de cau: 
Dissabtes de 16.30 a 18.30 h.

Carrer cals Frares s/n
08391 Tiana
E. rogerdeflor@escoltesiguies.cat
@aeigrogerdeflor

escoltesiguies.cat

Espai destinat a infants i joves d’entre 6 i 18 anys, dividits en aquestes branques: 
Castors i Llúdrigues: 6/7 anys; Llops i Daines: 8/9 anys; Isards: 10/11 anys; 
Ràngers i Noies Guia: 12/13 anys; Pioners i Caravel.les: 14/15 anys; 
Trucs: 16/17/18 anys.



L’Ajuntament de Tiana impulsa un programa per disposar de 
més hores de canguratge gratuït obert a totes les famílies del 
poble, en col.laboració amb el Consell Comarcal del Maresme 
i la Generalitat. 

El programa municipal Temps per cures, temps per tu a Tiana té un 
objectiu doble que casa molt amb les polítiques d’igualtat que impulsa 
des de fa mesos l’Ajuntament:  consolidar el dret a les cures de les 
nenes i nens; i alliberar temps per a les famílies, especialment per a 
les dones, a qui, majoritàriament, s’ha atribuït la tasca de cuidar els 
infants. El programa també busca generar nova ocupació de qualitat 
en el sector dels monitors i els professionals del canguratge.

Sol·licita el servei de canguratge a tiana.cat/canguratge 

Consulta la informació sobre la preinscripció i les dates de les 
portes obertes a les escoles a tiana.cat/educacio

Temps per a cures, 
temps per a tu

tiana.cat/educacio


