
 
 
 
 
 
 

16. HORARIS D’OBERTURA I ATENCIÓ AL PÚBLIC 

16.1. Horari d’obertura dels centres 

Per el curs 2021-2022, degut a les mesures de prevenció l'accés als edificis està limitat a alumnat i professorat. Tanmateix, 
si la situació postpandèmia canvia, és possible que es permetin mesures menys restrictives respecte a les famílies. 

Per fer tràmits a Secretaria i per parlar amb algun membre de l'equip directiu o amb algun professor/a cal demanar cita 
prèvia. Només es permet l'accés de tutors i/o acompanyants en els casos específics i autoritzats que contempla el Pla 
d'Obertura. 

Casa Brutau (C. de Sant Oleguer, 75) 

• Dilluns, dimecres i divendres: 8:00 a 22:00 h. 
• Dimarts i dijous: 9:00 a 22:00 h. 
• L’accés es tancarà 30 minuts abans de finalitzar l’horari. 

Edifici Carme Simó (C. Jardí, 4) 

• De dilluns a dijous: 14:30 a 22:00 h. 
• Divendres : 14:35 a 21:15 h. 
• L’accés es tancarà 15 minuts abans de finalitzar l’horari. 

Escola Joanot Alisanda (C. Sallarès i Pla, 160) 

• Dimarts i dijous: 16:45 a 21:00 h. 
• L’accés a l’edifici només és per a alumnes i professors. 

Casal Pere Quart (Rambla, 69) 

• Auditori del segon pis: de dilluns a dimecres, de 15.30 a 21.30 h. 
• L’accés a l’edifici només és per a alumnes i professors. 

16.2. Atenció al públic 

Secretaria: 

Administradora: Núria Gil Vila. 
Suport administració: Judith Cárdenas Pardo  
Lloc: Casa Brutau (c. de Sant Oleguer, 75). 

Durant el període lectiu l’horari d’atenció al públic serà el següent: dilluns a divendres de 9 a 13 h; dilluns, dimarts, 
dimecres i divendres de 16:30 a 18:45 h i dijous de 17:15 a 19:00. En juliol l’atenció al públic és només als matins. En 
agost el centre roman tancat. 

Agrairíem concertar prèviament la visita per correu electrònic: conservatori@ajsabadell.cat 

Director, cap d’estudis i Secretari acadèmic: cal concertar prèviament la visita per correu electrònic. Lloc: Casa Brutau 
(c. de Sant Oleguer, 75). 

Adreces de correu electrònic:  

• Joan Morera Casablancas (Director): jmorera@ajsabadell.cat 
• Josep Custodio de Alba (Cap d’estudis): jcustodio@ajsabadell.cat 
• Miquel Àngel Maestro (Secretari acadèmic): mmaestro@ajsabadell.cat 

Professorat: cal concertar prèviament la visita per correu electrònic. Adreces de correu electrònic del professorat: es 
poden consultar a l’apartat 20. 


