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informació

Edició: març de 2017
Consell Comarcal del Garraf
Plaça Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 100 400
Fax. 938 100 055
C/e: serveispersonals@ccgarraf.cat
La guia ha estat elaborada amb la informació tramesa des dels centres educatius i els ajuntaments.
Es pot consultar al web: www.ccgarraf.cat/ambits/ensenyament.htm
Aquesta oferta podrà ser modificada pel Departament d'Ensenyament de Catalunya, en funció de la planificació i
les necessitats reals d'escolarització.
www.gencat.cat/ensenyament
Per als títols d’aquesta guia hem utilitzat la tipografia ANNA:
L'Anna Vives és una noia amb la síndrome de Down que ha creat la seva pròpia tipografia de lletra. L’objectiu
d’aquesta iniciativa de l’Anna, que també vol representar a tot un col·lectiu, és aconseguir difondre i potenciar els
valors associats de la lletra: la igualtat social i la importància del treball en equip sumant capacitats.
www.annavives.net
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1.1 Llar d'Infants Municipal Els Patufets
Municipi

Canyelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

Passeig de la zona esportiva, s/n

Telèfon

686 473 008

E-mail

llarinfants@canyelles.cat

Web

www.llarinfantselspatufets.cat

Horari

De 8:30 a 13 i de 15 a 16:30 h.
Acollida de 8 a 8:30h.

Codi del centre: 08070180
Tipus d'ensenyament: 1r cicle d'Educació Infantil.
Línies:
2 classes de 4 mesos a 1 any (lactants)
3 classes de 1 a 2 anys (caminants)
3 classes de 2 a 3 anys (maternals)
Educadors/es:
1 directora, 2 mestres d'Educació Infantil, 8 tècniques en educació infantil.
Especialistes:
Es compta amb el suport i l'assessorament psicològic del centre de desenvolupament i atenció precoç de la zona.
Aules específiques:
8 aules, de les quals una és un planetari que també fa les funcions de dormitori.
1 Aula d’usos múltiples (psicomotricitat, etc.)
Altres serveis:
Menjador escolar amb cuina pròpia.
Espai Nadó: Adreçat a mares i pares amb nadons, des del naixement fins que es desplacen, per compartir
experiències sobre la criança i l'educació dels infants, acompanyats de professionals.
Espai familiar: És un servei educatiu per a grups d'infants de 1 a 3 anys, acompanyats del pare, la mare o els avis,
perquè els nens i nenes puguin divertir-se i aprendre a relacionar-se, i les famílies puguin compartir l'experiència
d'educar.
Espai de joc: És un servei educatiu que ofereix un espai per jugar a infants de 0 a 3 anys i que està preparat per
què els nens i nenes puguin divertir-se, imaginar i explorar les seves capacitats acompanyats d'una persona adulta.
Hi poden venir germans fins a 6 anys.
Projecte educatiu:
A la llar d'infants Els Patufets tenim com a finalitat contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor,
social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on
se sentin acollits i amb expectatives d'aprenentatge. La vida quotidiana constitueix l'eix vertebrador de l'activitat a
la llar d'infants, fent que una activitat com l'esmorzar, el dinar o el descans esdevinguin educatives i aportin la
possibilitat a l'infant d'adquirir noves destreses i capacitats.
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1.2 Escola Sant Nicolau
Municipi

Canyelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

Camí de Romanguer, 80; 08811 Canyelles

Telèfon

tel: 938 188 880

Fax

fax: 938 973 820

E-mail

a8015399@xtec.cat

Web

http://agora.xtec/escsantnicolau/lescola/

Horari

de 9:00 a 12:30 h. i de 15:00 a 16:30h.

Codi del centre: 08015399
Tipus d'ensenyament: Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
Escola de 2 línies i alguns nivells triplicats.
Aules específiques:
1 Aula de música, 1 de plàstica, 1 de Psicomotricitat, 1 biblioteca, 1 aula-laboratori de ciències, menjador i cuina.
Totes les aules disposen de connexió a internet i equips multimèdia.
Idiomes:
Castellà des de 1r i anglès des de E. I. 3 anys.
Activitats extraescolars:
Anglès, bàsquet, costura, judo, guitarra, piano, patinatge, manualitats, streetdance i pàdel. Gestionades per
l'AMPA.
Altres serveis:
- Menjador escolar amb cuina pròpia gestionat per l'AMPA.
- Servei d'acollida matinal de 7:45 a 9:00 h
- Transport escolar per als nens que viuen a les urbanitzacions (matí i tarda).
- Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials: l’escola compta amb especialistes d'E.E. i el suport i
assessorament de l'EAP (psicòleg) i del CREDA (logopeda)
Projecte educatiu:
Des del centre treballem per una escola pública que pretén aconseguir persones educades i formades en el
pluralisme i en els valors democràtics, oberta i respectuosa amb totes les cultures i creences.
Treballem per una escola integradora, sensible a tots els alumnes , com a individus amb diferent ritmes i moments
d'aprenentatges, que queda recollit en el projecte "tu m'importes" d'acció tutorial i treball de les emocions.
Fomentem les actituds curioses i investigadores, l’esperit crític i la capacitat de decisió i discussió.
Promocionem la participació de tots els sectors de la comunitat educativa, fent especial menció a la
coresponsabilitat amb las famílies en l' educació dels infants. Estimulem l'esport i l'activitat física com a part
important en el creixement dels alumnes, promovent hàbits d'alimentació i higiene.
Especial esment a les activitats complementàries com a recursos dins l'àrea de coneixement del medi i
d'investigació de l'entorn.
També portem a terme el projecte AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera) fent ús de la
llengua anglesa en àrees no lingüístiques.
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1.3 Secció d'Institut Pla del Bosc
Municipi

Canyelles

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Verge de Montserrat, 1 / 08811 Canyelles

Telèfon

93 897 33 50

E-mail

a8073961@xtec.cat

Web

http://agora.xtec.cat/inspladelbosc/ (en procés de construcció)

Horari

De 08:00h a 14:30h

Codi: 08073961
Línies: Dues
Nivell: 1r d'ESO, 2n d'ESO, 3r ESO i 4t d’ESO
Aules: aules ordinàries dotades de pissarres digitals, laboratori de ciències, taller de tecnologia, pati exterior amb
pista de futbol i taula de ping-pong. Per a l'educació física fem ús del nou gimnàs municipal i per a conferències i
actes de la Sala Multicultural.
Altres serveis: aparcament de bicicletes, subestació meteorològica, taquilles...
Idiomes: anglès i francès com a segona llengua estrangera.
Activitats extraescolars: Club Pla del bosc (reforç escolar, vòlei femení…).
Projecte educatiu:
Som un centre de nova creació que va obrir les seves portes el curs 2013-2014 amb dos grups de 1r d'ESO.
Actualment ja hem completat l’etapa i comptem amb els cursos de 1r a 4t.
La nostra voluntat és anar creixent i consolidant un projecte educatiu basat en:
• la cultura de l’esforç.
• el treball en equip, tant entre l'alumnat com entre el professorat i les famílies.
• l’atenció personalitzada a les necessitats educatives de l’alumnat.
• l’ús de les noves tecnologies.
• el compromís en la cura de l’entorn.
• el respecte, el diàleg, el consens i la resolució pacífica dels conflictes.
• la implicació i participació activa de tots els membres de la comunitat educativa.
Tenim com a prioritat ensenyar, educar i formar els nostres alumnes per tal que esdevinguin ciutadans
competents, crítics i capaços de fer front amb èxit als reptes que planteja la societat canviant i globalitzada d'avui.
Volem avançar en el camí de l'excel·lència i que l'institut esdevingui un centre obert a l'entorn (immediat i llunyà) i
un espai de creixement intel·lectual i humà per a tots.
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