
        

 

       

INSTITUCIÓ BALMES SCCL Educació 
Reglada 

 

DEFINICIÓ Som una cooperativa de treball associat i gestionem quatre serveis. 
1)CEE Balmes l. Centre concertat amb el departament d'ensenyament i amb el Cat-salut. 74 places per alumnes amb necessitats educatives 
especials (retard intel·lectual, autisme i psicosi) dels 3 als 21 anys. 
2) CEE Balmes ll. Centre concertat amb el departament d'ensenyament i amb el Cat-salut. 48 places per alumnes amb necessitats educatives 
especials (pluridiscapacitat profunda) dels 3 als 21 anys. 
3) UME (Unitat medico-educativa). Centre concertat amb el departament d'ensenyament i amb el Cat-salut. 25 places per alumnes amb 
necessitats educatives especials  (trastorn mental i de la conducta) dels 12 als 16 anys. 
4) SEETDIC. Servei Educatiu Específic concertat amb el departament d'ensenyament per donar suports als professionals de les escoles i instituts 
del baix Llobregat per incloure als alumnes amb autisme, trastorns mentals i de la conducta. 

SERVEIS Les activitats que ofereix qualsevol escola, més les especialitats com ara psicologia clínica, psicopedagogia, fisioteràpia, logopèdia, infermeria i 
teràpia ocupacional. 
Activitats extres, piscina, hípica terapèutica i teràpia assistida amb gossos. 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

- Atenció sanitària 
- Formació i educació formal 
- Inclusió social 

DESTINATARIS EDAT COL·LECTIU CARACTERÍSTIQUES 
Infants (3-12 anys) 
Adolescents (12-18 anys) 
Joves (18-35 anys) 

- Col·lectius amb malalties específiques 
- Discapacitat física 
- Discapacitat intel·lectual 
- Infants i joves 
- Persones amb trastorns de salut mental 

Infants i joves de 3 a 21 anys amb necessitats 
educatives especials derivats pel Equip 
d'Assessorament Psicopedagògic de la zona. 
Professionals de les escoles i instituts públics i 
concertats del servei territorial del baix Llobregat 

DADES DE 
CONTACTE 

CONTACTE HORARI ADREÇA 

936400420 
direcciogeneral@ibalmes.org 
www.ibalmes.org 

Horari escolar del 1 de setembre fins el 30 de juny 
Vacances escolars de Nadal i Setmana Santa 
De dilluns a divendres de 9,15 a 16,30 

CEE BALMES II (C/Eucaliptus 33) 
Marianao 
UME (C/Acàcies,  56) 
Marianao 
CEE BALMES I (Avinguda general prim 126) 
Camps Blancs 
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