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Camino a la escuela, un documental per 
a la reflexió, al Teatre Rodoreda

Hi haurà sessions gratuïtes per a les escoles

Al març tindrem l’oportunitat de veure la pel·lícula documental Camino a la 
escuela que narra la història real de quatre nens -Jackson, Carlitos, Zahira i 

Samuel- que han d’enfrontar-se diàriament a multitud de perills per arribar a 
l’escola.  Serà el dia 22 de març al teatre Mercè Rodoreda a les 18 hores a un 

preu reduït de 3 euros. També es farà una projecció especial per a les escoles el 
19 de març. La pel·lícula, dirigida per Pascal Plisson, ens recorda que el dret a 
l’educació encara no és universal ja que a molts indrets del planeta és gairebé 

una heroïcitat. La projecció d’aquest film ha estat una iniciativa personal de 
l’alcalde, Antoni Poveda, que el considera una bona eina per  “seguir promo-

vent la cultura de l’esforç i de l’estudi entre els escolars de la ciutat”.  Bon 
cinema i un excel·lent film educatiu. Les entrades es poden adquirir al web 

www.teatresdespi.cat i a la taquilla del teatre Mercè Rodoreda.
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ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA PÚBLIQUES
Escola Sant Francesc d’Assís
Riera d’en Nofre, 1 • telèfon 93 373 24 15 • a8026567@xtec.cat
Escola Joan Perich i Valls
Avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, 22, • telèfon 93 477 31 15 • ceipjoanperich@xtec.cat
Escola Pau Casals
Carrer de Pau Casals, s/n • telèfon 93 373 34 60 • ceippaucasalssjdespi@xtec.cat
Escola Espai 3
Carrer de Sant Martí de l’Erm, 2 • telèfon 93 373 24 04 • a8041684@xtec.cat
Escola Roser Capdevila
Carrer dels Frares, 1 • telèfon 93 373 40 01• escolarosercapdevila@xtec.cat

Ateneu Instructiu
Passeig del Canal, s/n •  telèfon 93 373 17 16 • 

col-ateneuinstructiu@xtec.cat
Infantil, Primària, ESO i  

Batxillerat (humanitats i ciències socials • Ciències i tecnologia)

Institució Educativa Gran Capità 
Carrer de Josep M. Trias de Bes, 11 • telèfon 93 373 53 51 • 

col-grancapita@xtec.cat• Infantil, primària i ESO
El Brot

Carrer Major, 41 (Can Casas) •  telèfon 93 477 11 95 • 
a8053662@centres.xtec.es • Infantil, primària i ESO

ESCOLES CONCERTADES

INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PÚBLICS
Institut Jaume Salvador i Pedrol
c/ Sant Martí de l’Erm, 4, telèfon 933730612 i correu electrònic iespedrol@xtec.cat
Batxillerat: Ciències i tecnologia• Humanitats i ciències socials

Institut Francesc Ferrer i Guàrdia 
Av. Generalitat, 30, telèfon 93 373 16 11 i correu electrònic iesffg@xtec.cat
Batxillerat: Ciències i tecnologia • Humanitats i ciències socials
*Cicles formatius de grau mitjà: Comerç • Cures auxiliars d'infermeria • Emergències sanitàries
*Cicles formatius de grau superior: Gestió comercial i màrqueting • Projectes d'edificació
           * titulacions previstes       


