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Plaça Beatriu de Claramunt, 7
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 100 400
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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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4.1.1 Llar d'Infants Municipal El Cargol
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

Ctra. dels Cards, s/n 08810 San Pere de Ribes

Telèfon

Tel: 938 963 870

E-mail

escolabressolelcargol@gmail.com

Horari

Lectiu de 9 a 13h i de 15 a 17h.
Servei d'acollida de 7.45h a 9h.

Codi del centre: 08060046
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil 0.3
Línies:
De 0 a 1 anys, 1 línea (per a 8 lactants)
De 1 a 2 anys, 2 línies (per a 13 infants per al grup de caminants)
De 2 a 3 anys, 2 línies (per a 20 infants per grup de maternal)
*La quantitat d’aules de cada línia pot variar d’acord a la demanda de places.
*Possibilitat d’obrir grups mixtes.
Altres serveis:
servei de menjador de 13 a 15h.
Menjador amb cuina pròpia.
Permanència de 7.45h a 9h
AMPA
Projecte educatiu:
La nostra proposta de projecte educatiu no parteix d’una única línia pedagògica, optem per l’equilibri i la
complementarietat de mètodes diferents seguint una línia coherent i coordinada que respecti els principis de
l’escola activa i oberta. També optem per una visió educativa global, pluralista, integradora i vinculada al territori
(festes tradicionals i populars, projectes amb les escoles i entitats del poble).
El Català és la llengua vehicular de l’escola, tot i que facilitem la integració de les famílies nouvingudes.
La base que fonamenta la nostra actuació és el respecte per l’Infant com a protagonista del seu propi
aprenentatge, la participació de les famílies al centre, establint vincles de relació i comunicació diaris, i el treball en
equip.
Així, apostem per una escola oberta a les famílies, on els pares i mares se sentin informats per poder intervenir de
forma activa; sentint que formen part d’un projecte; se sentin vinculats a uns valors socials i valorats en la seva
presa de decisions. La presència de les famílies al dia a dia de la llar d'infants és un important element de reforç
educatiu que ens ajuda a donar seguretat als infants i ens permet normalitzar la seves relacions amb els altres
adults fent fugir temors i possibilitant situacions noves de comunicació. Intentem que les famílies, sempre que
vulguin, puguin compartir amb nosaltres activitats i temps, i que gaudeixin al màxim amb el seu fill/a aquesta
etapa de la seva vida.
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El nostre projecte educatiu està basat en el desenvolupament global de les capacitats motrius, sensorials,
cognitives i socials mitjançant el treball de rutines i activitats vivencials, i sempre a partir del joc. Els espais estan
organitzats atenent a les necessitats autèntiques d’aquests. D’aquesta manera són els infants protagonistes del
seu aprenentatge tenint la possibilitat d’escollir i d’opinar entre les diferents propostes que se li presenten al dia a
dia. Les mestres tenen un paper d’observadores i acompanyants per anar atenent a les diferents respostes i
demandes dels nens/es per a poder anar ajustant i adaptant els espais als seus interessos per tal que els infants
disposin d’un ambient acollidor, càlid i segur.
Entenem el menjador com a un espai pedagògic, respectant els processos i ritmes dels infants. Tenim cuina pròpia
i seguim un receptari variat i adequat a les estacions de l’any que va introduint receptes de la tradició catalana.
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4.1.2 Llar d'Infants Municipal l'Espígol
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Ball dels Cascabells, s/n 08810- Sant Pere de Ribes

Telèfon

Tel: 938 961 842

E-mail

llarespigol@hotmail.com

Horari

De 9 a 13h i de 15 a 17h.
Servei d'acollida de 7.45 a 9h.
Servei de menjador de 13 a 15h.

Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil Primer Cicle.
Línies:
1 de 0-1 any (per a 8 lactants)
2 de 1-2 anys (per a 13 infants per grup de caminants)
2 de 2-3 anys (per 20 infants per grup de maternal)
*Possibilitat d’obrir una altra aula de nadons o una aula mixta.
Espais específics:
Zones de canvi, dormitoris, menjador, sala d’educadores, espai polivalent, 2 patis, zona de cotxets, cuina
Altres serveis:
Menjador amb cuina pròpia
AMPA
Projecte Educatiu:
A la Llar Municipal l'Espígol ens recolzem en les concepcions metodològiques de Fröebel, Montesori, Decroly o les
germanes Agazzi.
Entenem el procés d’aprenentatge de manera globalitzadora el que significa que el nen i la nena van entenent els
conceptes i les nocions que se li posen al seu abast de forma relacionada, de manera que, a més d’ampliar el
coneixement de la realitat que l’envolta, li permet potenciar les pròpies capacitats.
Aprendre és doncs per a l' infant, construir nous significats de la realitat que l’envolta. Aquests nous significats
enriqueixen els propis coneixements, prèviament adquirits, i permeten la seva aplicació a noves situacions cada
vegada més complexes.
Aquest tipus d’aprenentatge que permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat és un aprenentatge
significatiu. És tracta d’una visió clarament constructivista de l’aprenentatge:
l' infant és el subjecte del seu propi aprenentatge. Mitjançant diversos recursos pedagògics com els jocs de
descoberta, els racons, l’experimentació, la manipulació etc sempre des de la vessant del lliure moviment de l'
infant, sumat a la observació i avaluació constant ens porta a realitzar una atenció individualitzada de cada un dels
infants del nostre centre.
L’estreta relació entre famílies i llar és un tret identificatiu de la nostra llar, un tret que la defineix i que forma part
del projecte.
La llengua vehicular del centre és el català sempre respectant la llengua familiar pròpia dels alumnes afavorint la
seva integració.
La Llar d'infants ofereix un servei de menjador a les famílies amb menús adaptats a les necessitats i a l’edat de
cada criatura i entenent que aquest servei és una important activitat educativa tant pel que fa a l’adquisició
d’hàbits, com a nivell social.
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4.1.3 Escola El Pi
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Ildefons Cerdà, 3 08810 Sant Pere de Ribes

Telèfon

Tel.: 938 960 295

Fax

Fax: 938 960 295

E-mail

a8027110@xtec.cat

Web

http://agora.xtec.cat/ceipelpi-ribes/

Horari

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

Codi del centre: 08027110
Tipus d’ensenyament:
2n cicle d’educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
1 línia
Aules específiques:
1 aula d’usos múltiples a l’edifici d'Ed. Infantil, biblioteca, aula de música, aula d’informàtica/audiovisuals, Aula
d'Ed. Especial, aula per laboratori i activitats relacionades amb l’art i activitats relacionades amb l’art, aula de
reforç/activitats de menjador, aula d’anglès i menjador escolar.
Instal·lacions esportives:
Gimnàs i pista poliesportiva exterior.
Idiomes:
Anglès a partir d’Ed. Infantil (3 anys) i castellà des de primer de Primària.
Activitats extraescolars:
De 16:45 a 17:45 h. Organitzades per l'AMPA. Poden variar cada curs.
Altres serveis:
Menjador escolar: amb cuina pròpia.
Servei de cangur: de 7.45 a 9 h., organitzat per l'AMPA.
Suport extern:
EAP (psicopedagoga, fisioterapeuta i treballadora social), CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients
Auditius: logopeda),
LIC (Assessora per a la llengua, interculturalitat i cohesió social), serveis socials de L'Ajuntament.
Activitats i projectes escolars:
Sortides d’un dia durant el curs escolar.
Colònies cada dos cursos.
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Informàtica de P-3 a 6è.
Participació en el Pla Català de l'Esport i la campanya de "Fruita a les escoles".
Participació Cantània al Cicle Superior
Padrins de lectura a Primària
Participació en l’activitat comarcal d’Un conte per Sant Jordi
Projecte educatiu:
• Treballem a una escola on es potencia la reflexió, el diàleg, la solidaritat, la col·laboració, el pluralisme
ideològic, la igualtat entre sexes, el respecte, la tolerància ...
• Potenciem l’atenció a la diversitat no segregadora respectant els diferents nivells de desenvolupament
dels/les alumnes, procurant que la diversitat cultural serveixi per enriquir-nos mútuament.
• Valorem l’adquisició d’hàbits de convivència, d’ordre i de treball.
• Afavorim la relació entre l’escola i l’entorn proper.
• Participació de les famílies en la dinàmica del centre a través de reunions d’aula, suport a projectes,
festes, sortides, adequació de la biblioteca,...
• Reforcem la llengua oral a través d’un programa de ràdio a l’escola.
• Vetllem per la formació permanent del professorat.
• Fem ús de les noves tecnologies.
• Curset de natació a cicle inicial, dins de l’horari lectiu.
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4.1.4 Escola Els Costerets
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

Ctra. del Carç, 102 08810 Sant Pere de Ribes

Telèfon

Tel: 938 961 001

Fax

Fax: 938 960 505

E-mail

a8058957@xtec.cat

Web

www.elscosterets.cat

Horari

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

Codi del centre: 08058957
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil i Primària.
Línies:
2 línies.
Aules específiques:
A més a més de les aules de tutoria el centre compte amb aules específiques d’atenció a la diversitat en grups
reduïts, USEE, aula de música, aula d’idiomes, biblioteca, aula d’informàtica, sala de psicomotricitat, aula de
ciències i menjador.
Disposem d’un ampli pati amb diferents zones de jocs alternatius i d’activitats esportives.
Instal·lacions esportives: pavelló municipal i pistes exteriors.
Els espais estan adaptats per a una bona mobilitat de tot l’alumnat.
Activitats extraescolars:
Activitats esportives (handbol, psicohandbol, gimnàstica, hip-hop, natació,...), robòtica, anglès, música, teatre,
mecanografia,..., organitzades per l'AMPA. L’oferta d’aquestes activitats poden variar cada curs en funció de la
demanda.
Altres serveis:
Menjador escolar amb cuina pròpia: de 12:30 a 15h.
Servei d’acollida/cangur (AMPA): matí: de 7.45 a 9h i de 16:30 a 18h
Bibliomenjador (AMPA): 13 a 14:30h
Projecte educatiu:
• Som una escola pública i catalana, arrelada al medi.
• La nostra escola vetlla per atendre a la diversitat de l’alumnat.
• Som una escola coeducadora que potencia el respecte i la igualtat, fomentant un esperit crític i
constructiu.
• Vetllem per la millora de la qualitat educativa i la millora dels resultats potenciant la formació permanent
del professorat.

8

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Integrem les noves tecnologies en el treball diari a les aules. Totes les aules disposen de pissarres
interactives, projectors i gran oferta de recursos digitals.
Fomentem la participació de les famílies en la vida de l’escola: racons, conferències, sortides, festes,...
Biblioteca escolar. Impulsem el gust per la lectura, la formació d’usuaris i usuàries de biblioteca, les visites
d’autors/autores, els padrins/es de lectura, el bibliopati...
Utilitzem la llengua anglesa en continguts d’algunes àrees curriculars: visual i plàstica i medi natural a
Primària i joc simbòlic a Infantil. (eliminar la part subratllada)
Estem implementant el Projecte GEP (Grup Experimental Plurilingüe) introduint la metodologia AICLE a
l’aula, aprenentatge integrat de contingut i llengua anglesa. Es donen continguts de medi natural en
llengua anglesa a Primària i a Infantil de forma lúdica a l’aula i en Tallers.
Desenvolupem el treball científic a través de la pràctica i la recerca a l’aula de ciències.
Potenciem la participació dels nens i nenes en la pràctica esportiva des de ben petits i petites a través del
Pla Català de l'Esport a l’Escola.
Realitzem sortides relacionades amb el currículum i fem colònies a final de cada cicle.
Gaudim i treballem les festes i tradicions (Castanyada, Nadal, Festa Major, Carnaval, Sant Jordi,...) així
com aquelles diades relacionades amb l’educació en valors.
Som centre formador d’alumnat universitari de pràctiques dels Graus en Educació Infantil i Educació
Primària.
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4.1.5 Escola Les Parellades
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Margarida Xirgu, 11 08810- Sant Pere de Ribes

Telèfon

Tel.: 93 896 49 67

Fax

Fax: 93 896 49 67

E-mail

ceiplesparellades@xtec.cat

Web

http://www.parallades.cat

Horari

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

Codi del centre: 08061002
Tipus d'ensenyament:
2on Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
Escola de doble línia.
Aules/espais específics:
18 aules ordinàries, aules d’anglès, música, informàtica i plàstica/laboratori. Aules de petit grup. Sala de
psicomotricitat, sala polivalent gimnàs-teatre, aula de joc simbòlic, biblioteca, menjador i cuina pròpia.
Idiomes:
Català, Castellà des de 1r de Primària i Anglès des de P3.
Projecte d’innovació: Pla experimental de llengües estrangeres.
Activitats extraescolars:
Judo, handbol, ludiesport, patinatge, gimnàstica rítmica, running, escacs(migdia), ball i anglès (opció tarda o
migdia), robòtica i programació. Aquestes activitats les gestiona l'AMPA i poden variar segons la demanda de cada
curs.
Altres Serveis:
Acollida matinal de 7:45 a 9h.
Menjador escolar de 12:30 a 15h.
Servei psicopedagògic de l'EAP.
Activitats extraescolars a partir de les 16:45h.
Projecte educatiu:
• Eduquem per la tolerància i la pau, fomentant l’esperit solidari i crític.
• Acceptar i valorar les normes fonamentals de convivència i respecte vers un mateix i els altres.
• Desenvolupar la personalitat dels alumnes tenint en compte el seu procés evolutiu.
• Aconseguir que els alumnes coneguin i s’adaptin al medi que els envolta.
• Escola oberta al medi i integrada al seu entorn.
• Desenvolupar les facultats d’observació i experimentació.
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•
•

Conèixer i emprar les noves tecnologies.
Arrelament amb les tradicions pròpies de la cultura catalana i particularment amb la Festa Major del
poble.

Innovació:
Aprenentatge a partir de primer amb lletra d’impremta.
Projecte de Convivència i Mediació.
Treball de l’àrea de matemàtiques basat en el mètode ABN, potenciant el treball manipulatiu i les estratègies de
càlcul.
Adherida al Programa Nova Escola 21 i la Xarxa d’Escoles inquietes de primària del Garraf.
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4.1.6 Escola Riera de Ribes
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

Av. Onze de setembre, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Telèfon

Tel.: 938 961 585

Fax

Fax: 938 964 594

E-mail

ceiprieraderibes@xtec.cat

Web

agora.xtec.cat/ceiprieraderibes

Horari

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

Codi del centre: 08058362
Tipus d’ensenyament:
2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
2 línies.
Idiomes:
Castellà i anglès.
Altres serveis:
Servei de cangur: de 7.45 a 9h.
Menjador escolar: de 12:30 a 15h. gestionat per SP Jocs i Taula.
Festes: Castanyada, Nadal, Carnaval, Sant Jordi i Fi de curs.
Sortides: sortides i colònies escolars de P3 a 5è. El 6è curs fa un Viatge de final de Primària.
Projecte educatiu:
El nostre marc d’actuació promou:
• La intervenció en diferents contextos on cadascú es pot reconèixer la pròpia capacitat d’aprendre.
• La construcció de xarxes de relació, col·laboració i intercanvi entre el dins i el fora de l’escola.
• La voluntat de millora en els diferents àmbits que configuren la cultura de l’escola des del valor de
cadascú i els rols que pot desenvolupar.
• La resolució de situacions del món real amb la intenció de reflexionar sobre els sabers i el mateix procés
d’aprendre a partir d’itineraris cognitius diversificats tenint en compte els interessos, els processos i els
ritmes de cadascú.
Així doncs, l’escola es fonamenta en set idees clau, perquè sabem que les persones aprenem més i millor quan:
• ens plantegem reptes que ens preocupen o ens interessen resoldre per a la vida de les persones.
• actuem amb els altres, a partir de les reflexions dels altres i pels altres, creant la cultura del valor de la
comunicació per a la millora.
• utilitzem els sabers com a eina per a comprendre i resoldre, fent i reflexionant sobre el què fem per a ser
competents a la vida.
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•
•

•
•

actuem en situacions del món real, des de la complexitat, que permeten fer-se preguntes sobre el món
per a satisfer el desig de comprendre’l.
actuem en situacions amb sentit, en un context d’ús i controlable. Creiem en un infant com a individu
capaç, fort, comunicatiu, amb desig d’aprendre, independent, amb criteri, amb idees pròpies i reflexiu.
Creiem en un mestre capaç d’actuar d’acord amb el sentit dels sabers, capaç de controlar l’accés dels
alumnes al sentit de les accions de l’aula.
potenciem el valor de les idees de les persones com un llegat de l’herència cultural.
donem valor al fet de sentir-nos que pertanyem a una comunitat.
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4.1.7 Institut Can Puig
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Joan Maragall, s/n 08810 Sant Pere de Ribes

Telèfon

Tel: 93 896 14 05

Fax

Fax: 93 896 35 78

E-mail

a8042056@xtec.cat

Web

http://www.iescanpuig.com

Horari

De 8.15 a 14.45h

Codi del centre: 08042056
Tipus d’ensenyament:
ESO.
Modalitats de Batxillerat: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials
Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) Gestió Administrativa
Línies:
3 línies d'ESO i 3 línies de Batxillerat
Aules específiques:
Informàtica en totes les aules, 3 de tecnologia, 3 laboratoris, 1 de plàstica, 1 de música, gimnàs i pistes esportives.
Idiomes:
Anglès, alemany, castellà, català i francès
Metodologia AICLE
Erasmus plus: Art & Reality
Activitats extraescolars:
Viatges d’intercanvi amb Grècia, Alemanya i Francià.
Sortides culturals i de convivència dins de les diferents matèries i de l’acció tutorial
Colònies bianuals
Activitats culturals i esportives totes les tardes
Agermanament amb l’Escola Aasha ko Kiram de Nepal
Altres serveis:
Menjador amb cuina pròpia tots els dies
Revista d’alumnes "Al peu de la lletra"
Taquilles individuals
Premis culturals "Sant Jordi"
Grup de música
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Projecte educatiu:
El projecte educatiu entén l'institut com a un espai de convivència i a l’alumne com una persona en creixement i
maduració. L’acció educativa del Centre posa l’èmfasi en:
• L’aprenentatge que afavoreix en l’alumnat el pensament reflexiu
• L’acompanyament personalitzat de cada alumne/a
• La implicació dels pares en el procés educatiu i acadèmic dels seus fills/es
• L’educació en els valors de l’esforç, el respecte i l’autonomia personal
• La participació dels alumnes en la vida del centre
La Generalitat de Catalunya ha guardonat el centre dues vegades per la seva capacitat en fomentar l’esperit
científic en el jovent: l’any 1996 amb el premi CIRIT i l’any 2015 amb el premi RECERCA JOVE.
Comunitat educativa:
El funcionament de l'institut afavoreix la participació dels pares i mares i dels alumnes.
La participació dels pares a les diferents reunions sobre el funcionament del centre i l’acompanyament dels seus
fills és fonamental per a la seva maduració, educació i èxit acadèmic.
Descripció de l’oferta formativa:
Batxillerat Científic i Tecnològic
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol Batxillerat
Durada: 2 cursos
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior
CFGM Gestió Administrativa:
Família professional: Administració
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Tècnic en Gestió Administrativa
Durada: 2 cursos acadèmics (2.300 h.)
Places:30
Sortides professionals: Auxiliar administratiu en qualsevol empresa privada o en l’Administració pública.
PFI d’auxiliar de vendes, oficines i atenció al públic per a alumnes amb necessitats educatives especials.
IFE d’auxiliar en cura d’animals i espais verds per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a
discapacitat intel·lectual lleu o moderada.
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4.1.8 Institut Montgròs
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Joan Cuadres i Marcer, 1, 08810- Sant Pere de Ribes.

Telèfon

Tel.: 938 961 220

E-mail

insmontgros@xtec.cat

Web

http://www.insmontgros.cat

Horari

de dilluns a divendres de 8h a 14.40h

Codi del centre: 08063904
Tipus d’ensenyament:
ESO i Batxillerat
Línies:
3 línies ESO, 1 línia batxillerat
Aules /espais específics:
Aules cooperatives a l’ESO i tots els espais del centre amb connexions WIFI i pissarres digitals, laboratori, aula de
tecnologia, aula de música, aula de visual i plàstica, aula de necessitats educatives especials, aula d’intel·ligències
múltiples, aula per a la mediació, espai Àgora, biblioteca, pavelló esportiu (amb escenari per representacions
artístiques) i pistes exteriors, hort, pàrquing per bicicletes.
Idiomes:
Anglès/Alemany, ambdues com a primera llengua.
Activitats extraescolars:
Activitats i sortides didàctiques i culturals organitzades arrel de les necessitats dels diferents projectes d’àmbit:
lingüístic, cientificotecnològic i social.
Colònies anuals a 1r d'ESO (immersió en llengua anglesa) i 2n d'ESO (educació emocional); intercanvi en llengua
anglesa i/o alemanya (Projecte Erasmus +) a 3r ESO; viatge cultural de final d’etapa a 4t d'ESO (projecte decidit
entre el propi alumnat i famílies).
Activitats extraescolars cada tarda de dilluns a divendres (16.00 a 17,30h):
• Estudi Assistit: reforç de continguts dels projectes (dilluns tarda).
• Associació Esportiva: activitats lúdic-esportives i culturals com futbol, bàsquet, tennis, ball zumba, dansa
(hip hop, clàssic, flamenc) esports raqueta (ping-pong, tamborí), vòlei, handbol, escacs, guitarra.
• Grup de Solidaritat (ESO) i Grup de Voluntariat (batxillerat).
Altres serveis:
Menjador escolar diari per alumnat i professorat (cuina pròpia). Bar/cafeteria de 10.00 a 15.40h.
Atenció a l’alumnat nouvingut a través del projecte de centre acollidor.
Grup de Mediació.
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Projecte educatiu:
Objectius general
Entenen que els reptes del segle XXI són molt diferents dels de temps passats, el centre aposta per la innovació
educativa amb un ensenyament basat en projectes que fomenta el treball autònom, cooperatiu, competencial i
amb l’ús crític i creatiu de les noves tecnologies. Així doncs a l’alumnat se li plantegen tres reptes cada trimestre,
corresponent a tres grans projectes de treball (lingüístic, cientificotecnològic i social) que ha de resoldre amb l’ajut
dels seus companys/es de grup amb el suport del professorat com a guia i orientador/a. Un d’aquests projectes
trimestrals es desenvolupa totalment o parcial en una llengua estrangera (anglès o alemany) donant doncs a
aquests coneixements lingüístics molta importància en el centre, juntament amb els de les competències digitals ja
que tota la informació curricular es vehicula mitjançant tauletes i portàtils.
Una tercera línia de treball al centre són els aprenentatges per a una ciutadania europea i del món per aconseguir
que els i les alumnes siguin uns ciutadans implicats amb el seu entorn, tan proper com més llunyà, d’una manera
participativa i crítica, amb iniciativa i compromís social, en aquest sentit al centre hi ha un Grup de voluntariat pel
medi ambient: Eco delegats i un Projecte d'Aprenentatge Servei lligat a objectius mediambientals i ecològics (amb
l'ONG Garraf Coopera); un Projecte d'Agermanament amb una escola de l’Índia (amb la Fundació Vicens Ferrer), un
Grup de Solidaritat i un Projecte de Voluntariat (per l’alumnat de batxillerat), entre altres iniciatives.
Concreció dels objectius generals a través de projectes concrets del centre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Xarxa Instituts Innovadors de l’ Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Xarxa d'Escoles Sistèmiques de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona. Formació del professorat.
Xarxa Intel·ligències Múltiples (IM) de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Escola Nova 21, aliança per un sistema educatiu avançat.
Tractament Integrat de Llengües (TIL): aprenentatge i ensenyament de les quatre llengües de manera
coordinada i unificada.
Programa d’Inserció Laboral (IES-L): coordinació d’horari d’estudi al centre i de treball ,en empreses
facilitades pel centre.
Projecte ERASMUS+: projecte educatiu en llengua anglesa i alemanya amb països de la comunitat
europea.
Pla integrat de Llengües Estrangeres (PILE): àmbit cientificotecnològic en anglès de primer a quart d'ESO.
Projecte Aprenentatge Actiu d’Idiomes: Viatge cultural i intercanvi educatiu amb Alemanya.
Centre examinador CAMBRIDGE ESOL.
Projecte “School-to-School” (Associació Vicenç Ferrer) d’agermanament amb l’escola Reddypally de
l’Índia.

Oferta Formativa Post obligatòria:
Batxillerat Científic i Tecnològic.
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Condicions d’accés: títol ESO.
Titulació que s’obté: títol de Batxillerat.
Durada: 2 cursos acadèmics.
Sortides professionals: estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior. Mon del Treball.
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4.1.9 Lycée Français Bel Air
Tipus de centre

Privat

Adreça

Ctra. C-246 Km 42-Vilanoveta Sant Pere de Ribes 08810

Municipi

Sant Pere de Ribes

Telèfon

Tel: 938 962 267

Fax

Fax: 938 960 438

E-mail

info@ecole-belair.com

Horari

De 9 a 17h.
Servei d’acollida de 7:45 a 9h.

Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil.
Educació Primària.
ESO i Batxillerat.
Línies:
Primària: 2 1r, 3 2n, 2 a 3r, 3 a 4t i 3 a 5è
Secundària: 2 a 6è, 3 a 1r ESO i 2, de 2n a 4t d'ESO
Batxillerat: 2 1r BTX i 1 2n BTX
Aules/Espais Específics:
1 Informàtica, 2 laboratoris, 1 tecnologia i arts plàstiques, 1 CDI, 2 BCD, 1 sala motricitat,1 teatre, menjador i cuina
pròpia.
Projecte educatiu:
Lycée BEL AIR és una escola francesa, privada, no concertada, apolítica i aconfessional.
Forma als seus alumnes sense cap tipus de discriminació i es defineix pel seu caràcter independent, humanista,
europeu i obert.
El seu objectiu fonamental és la formació integral dels seus alumnes, instruint-los i educant-los, en conseqüència,
els alumnes reben una formació intel·lectual, moral i cívica.
Per això, estimulem entre els alumnes els valors d’una societat democràtica: la solidaritat, la tolerància, el diàleg,
l’esperit crític i la responsabilitat.
Els nostres mètodes, aporten als nostres alumnes les eines necessàries que li permetran d’una manera ordenada i
lògica comprendre el mon que els envolta i accedir a la coneixença pel propi raonament. Pretenem desenvolupar
en els alumnes tot el seu potencial, hàbits en els mètodes de treball, ja que l’èxit és l’esforç i la recompensa de la
feina ben feta.
Les llengües ensenyades son: Francès, Castellà, Català i Anglès.
La llengua vehicular i d’aprenentatge és la llengua francesa i sota el respecte de l’acord franco-espanyol, ensenyem
la llengua i la cultura espanyola i catalana des de la "petite section" P3.
Activitats extraescolars:
A partir de les 17h:
Natació, taekwondo, Bàsquet, Robòtica, Ball, Gimnàstica, teatre.
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4.1.10 Espai obert la Serra
Tipus de centre

Privat

Adreça

Camí Montgrós, s/n

Municipi

Sant Pere de Ribes

Telèfon

93 896 44 88

E-mail

escola@espaiobertlaserra.org

Web

http://www.espaiobertlaserra.org

Horari

De 9 a 14 h

Codi Centre: 08074550
Tipus ensenyament:
Infantil i primària
Línies:
S’agrupen més d’un curs per grup:
- Infantil: Grup dels petits (P3 i P4) i grup dels mitjans (P5)
- Primària: Grup del Tipi (1r, 2n i 3r) i grup de la Iurta (4t, 5è i 6è)
Idiomes:
Castellà, Català i Anglès
Projecte educatiu:
L’escola Espai obert la Serra és un centre d’aprenentatge d’educació infantil i primària privat gestionat per EOS,
SCCL, cooperativa mixta de consumidors i usuaris. Es tracta d’un projecte emergent i en expansió.
Seguim com a principal guia pedagògica l’educació activa. Aquesta línia d’actuació escolar consisteix bàsicament a
deixar que sigui el propi ésser humà qui guiï el seu procés d’aprenentatge, i es fa d’aquesta manera perquè es
parteix d’una particular concepció del procés d’aprenentatge.
Al seu llibre iniciàtic Educar per ser: Vivència d’una escola activa, la Rebeca Wild, cofundadora del Centre Educatiu
Pestalozzi, explica de manera detallada el procés de construcció d’aquest centre d’aprenentatge que es diu escola
activa. Tot i que hi va haver una presa de consciència progressiva, el fet que va suposar un abans i un després en la
seva manera d’entendre la relació adult-nen/a va ser el naixement del seu primer fill, Rafael. Potser en cada llar de
les famílies que conformem la Cooperativa EOS la maternitat/paternitat ha estat l’origen que ens ha dut a tots fins
aquí, que no es pas una meta sinó el començament d’un nou camí de descobriment. tenim la fortuna de comptar
amb experiències pioneres com les narrades en aquest llibre, per aprendre de les persones que abans que
nosaltres han sabut desprendre’s de relacions atàviques de dominància envers els seus propis fills i filles. Són
històries d’èpoques i contextos tan diversos com els que van viure la Maria Montessori, Emmi Pikler, Humberto
Maturana, Carles Parellada o Jean Piaget, que ja han donat els seus fruits i de les quals ens nodrim.
Igualment important és l’equip pedagògic, conformat per persones amants de la seva tasca, formades
específicament en l’educació activa i amb una experiència professional complerta i adient. Són el gran pilar de
l’escola. Cal un contracte respectuós i amorós amb els nens i nenes, així com una atenció el més detinguda i
individualitzada possible, per això la ràtio màxima oscil·la entre 10 i 15 nens/es per acompanyant adult, depenent
de l’etapa escolar.
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Els principis que fonamenten aquesta pedagogia són:
1. Tot organisme, inclòs tot/a nen/a, té dintre seu el programa del seu desenvolupament.
2. L’aprenentatge no significa l’acumulació de coneixements donats per un agent exterior al propi nen/a,
sinó un procedir i una adquisició de recursos per a la vida.
3. Els nens/es no són adults en vies de desenvolupament, sinó éssers vius ja complerts en cada fase de
creixement.
Els centres d’aprenentatge materialitzen de manera particular la pedagogia de l’educació activa atès que no es
tracta d’un mètode tancat sinó tan divers com les persones que integren cada comunitat educativa: nens/es, equip
pedagògic i famílies.
Espai obert la Serra té en compte les premisses de l’educació activa per formular les bases del seu sistema
psicopedagògic.
1. Acompanyament amorós i respectuós.
2. Importància de l’entorn.
3. Ritme natural de l’aprenentatge.
4. No avaluació, sí observació.
5. Llibertat i límits.
Les persones que conformen la Cooperativa EOS estem convençudes que en l’amor rau la nostra força i volem
caminar cap al nou paradigma tots/es plegats/des de la mà dels nostres fills/es.
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4.2.1 Llar d'Infants Municipal Els Tres Pins
Municipi

Sant Pere de Ribes (nucli: Les Roquetes)

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Miquel Àngel, s/n Les Roquetes (Sant Pere de Ribes) 08812

Telèfon

Tel.:938 933 350

Mòbil

681 229 819

E-mail

llartrespins@xtec.at

Web

http://blocs.xtec.cat/elstrespins/

Horari

Lectiu: de 9 a 13h. i de 15 a 17h.
Servei ampliat matí de 7.45 a 9h.
Menjador: de 13h a 15h

Codi del centre: 08060186
Tipus d’ensenyament:
1r. cicle d'Educació Infantil (0-3 anys).
Línies:
Capacitat màxima per 10 aules. La quantitat d’aules obertes i distribució de nivells (lactants, caminants i maternals)
variarà segons la demanda de places.
Aules específiques:
10 aules amb zones destinades al canvi i zona d’aigua, 4 dormitoris, 1 sala polivalent amb lavabo/canviador,
despatx de direcció, sala d’educadores, cuina, pati per a nadons, gran pati, magatzem, zona de cotxets i espai
polivalent.
Altres serveis:
- Permanència al matí (només si s’arriba al nombre mínim d'infants)
- Menjador (cuina in situ) de 13 a 15 h.
- Escola infantil.
- AMPA
Projecte educatiu:
La nostra proposta de projecte educatiu no parteix d’una única línia pedagògica, optem per l’equilibri i la
complementarietat de mètodes diferents seguint una línia coherent i coordinada que respecti els principis de
l’escola activa i oberta. També optem per una visió educativa global, pluralista, integradora i vinculada al territori
(festes tradicionals i populars, projectes amb les escoles i entitats del poble).
El Català és la llengua vehicular de l’escola, tot i que facilitem d’integració de les famílies nouvingudes.
La base que fonamenta la nostra actuació és el respecte per l’Infant com a protagonista del seu propi
aprenentatge, la participació de les famílies al centre, establint vincles de relació i comunicació diaris, i el treball en
equip.
Així, apostem per una escola oberta a les famílies, on els pares i mares es sentin informats per poder intervenir de
forma activa; sentin que formen part d’un projecte; es sentin vinculats a uns valors socials i valorats en la seva
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presa de decisions. La presència de les famílies al dia a dia de la llar d’infants és un important element de reforç
educatiu que ens ajuda a donar seguretat als infants i ens permet normalitzar la seves relacions amb els altres
adults fent fugir temors i possibilitant situacions noves de comunicació. Intentem que les famílies, sempre que
vulguin, puguin compartir amb nosaltres activitats i temps, i que gaudeixin al màxim amb el seu fill/a aquesta
etapa de la seva vida.
El nostre projecte educatiu està basat en el desenvolupament global de les capacitats motrius, sensorials,
cognitives i socials mitjançant el treball de rutines i activitats vivencials, i sempre a partir del joc. Els espais estan
organitzats atenent a les necessitats autèntiques d’aquests. D’aquesta manera són els Infants protagonistes del
seu aprenentatge tenint la possibilitat d’escollir i d’opinar entre les diferents propostes que se li presenten al dia a
dia. Les mestres tenen un paper d’observadores i acompanyants per anar atenent a les diferents respostes i
demandes dels nens/es per a poder anar ajustant i adaptant els espais als seus interessos per tal que els infants
disposin d’un ambient acollidor, càlid i segur.
Entenem el menjador com a un espai pedagògic, respectant els processos i ritmes dels infants. Tenim cuina pròpia
i seguim un receptari variat i adequat a les estacions de l’any que va introduint receptes de la tradició catalana.
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4.2.2 Escola Les Roquetes
Municipi

Sant Pere de Ribes (nucli: Les Roquetes)

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Miquel Servet, s/n 08812-Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Telèfon

Tel.: 93 893 06 34

Fax

Fax: 93 814 50 44

E-mail

ceiplesroquetes@xtec.cat

Web

http://www.xtec.cat/ceiplesroquetes

Horari

De 9h. a 12.30h. i de 15h a 16.30h.

Codi del centre: 08027134
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
Dues línies.
Aules/espais específics:
Aules ordinàries (totes amb Pissarra Digital Interactiva), petit grup i reforç (1 amb PDI), gimnàs i psicomotricitat,
d’idioma, de música (amb PDI), d’informàtica, científica, sala d’audiovisuals (amb PDI), biblioteca, hort escolar,
menjador i equipaments administratius, despatx per l’AMPA. 2 patis amb sorral i estructures i pista poliesportiva.
Idiomes:
Català. Castellà i Anglès des de P3.
Trets metodològics:
Considerem que l’escola no es pot deslligar de la realitat que l’envolta, per això tenim en compte el nostre entorn
en totes les situacions educatives que ho permeten i partim de la utilitat i el sentit de les activitats, així com dels
interessos dels nens/es.
Es fa treball per projectes al llarg de tota l’escolaritat.
Fem tallers intercicle científics, artístics, d’expressió... a E infantil i tallers de plàstica amb anglès a Primària.
Fem racons de joc i d’aprenentatge a Infantil i partim grups a Primària per treballar l’anglès a nivell oral, utilitzar
l’aula d’informàtica, la científica i la biblioteca.
A Infantil treballem sense llibres i és a Primària on comencem a introduir-los.
En Matemàtiques i Català es fan grups flexibles.
Organitzem activitats on interaccionen alumnes de diferents edats com els padrins de lectura, exposicions, els
dinamitzadors de pati...
Potenciem l’ús i la integració de les noves tecnologies en els processos d’aprenentatge.
Activitats extraescolars:
L’AMPA organitza activitats extraescolars que consten a la Programació Anual del Centre, per cada curs escolar, en
horari de 16.30 h. a 17.30 h. Depenent de la demanda es fa: iniciació esportiva, ludiesport, voleibol, bàsquet,
manualitats música, repàs escolar i per les famílies s’organitzen diferents activitats ( xerrades, tallers, …).
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Altres serveis:
Servei d’acollida matinal de 8.00 h. a 9.00 h. Biblioteca oberta de 16.30 h. a 17.30 per primària, dos dies a la
setmana. Es realitza un servei de menjador escolar gestionat per l’AMPA amb un servei de càtering extern.
Atenció psicològica, fisioteràpia i logopèdia per mitjà de l’EAP, del Departament d’ensenyament.
Altres:
L’escola, junt amb la resta de la comunitat educativa, participa en el Pla Educatiu de l’entorn (PEE) de Les
Roquetes.
El centre participa en moltes de les activitats esportives proposades pel Pla Català de l’esport i fa tallers de la
Mancomunitat, de la gent gran i de la Diputació.
Projecte educatiu:
El projecte educatiu de l’escola Les Roquetes es basa en els següents eixos:
• Educar l’alumnat amb respecte a totes les ètnies i a totes les opcions religioses, polítiques, culturals i/o
filosòfiques.
• Promoure el respecte pels valors democràtics i els drets humans.
• Promoure actituds de solidaritat, respecte i tolerància.
• Fomentar una educació igualitària i no sexista.
• Educar per la sostenibilitat en comunitat, mitjançant la reutilització de libres de text i la recollida selectiva
de residus.
• Promoure una actitud crítica i investigadora en l’alumnat a partir d’un ensenyament actiu que
desenvolupi la iniciativa i la creativitat.
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4.2.3 Escola Mediterrània
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

Ronda de la Masia Nova, 7 08812 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Telèfon

Tel.: 93 814 84 11

Fax

Fax: 93 814 98 06

E-mail

a8062781@xtec.cat

Web

http://www.xtec.cat/ceipmediterrania

Horari

De 9 a 12:30h. i de 15 a 16,30h.

Codi del centre: 08062781
Tipus d'ensenyament:
Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
Centre de 2 línies a infantil, 1r, 2n i 3r de Primària i 3 línies a 4t, 5è i 6è.
Aules/espais específics:
Aules ordinàries, de petit grup, reforç, gimnàs, psicomotricitat, anglès, música, informàtica, menjador i pistes
esportives al pati.
Idiomes:
Des de P3 de forma oral en un racó d'aprenentatge i progressivament s'augmenta el temps dedicat a aquesta
llengua. El castellà es comença a treballar de forma sistemàtica a 1r curs de Primària.
Activitats extraescolars:
Servei d'acollida: de 8 a 9h.
L'AMPA organitza fora de l'horari escolar activitats extraescolars com: patinatge, bàsquet, guitarra i teatre. A més,
l’AMPA organitza els serveis d'acollida a partir de les 8h i menjador.
Els alumnes de la nostra escola també participen en diferents sortides lligades als projectes i treballs que es fan a
les aules i en activitats esportives proposades pel Pla Català de l'Esport que es fan a la nostra comarca.
Projecte educatiu:
Els trets d'identitat del nostre Centre es basen en la formació de persones competents, educades, responsables,
respectuoses i críticament constructives. Volem educar en la realitat del nostre país i del nostre entorn social que
s'enriqueix amb la diversitat.
Línia metodològica: el nostre enfocament és constructivista ajudant als alumnes a construir el seu propi
aprenentatge. Potenciem l'ensenyament significatiu i funcional, ajudant-los a observar, investigar, buscar
estratègies i treure conclusions i, sobretot, a aprendre dels propis errors.
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4.2.4 Escola Santa Eulàlia
Municipi

Sant Pere de Ribes (nucli: Les Roquetes)

Tipus de centre

Públic

Adreça

Avinguda Puigmal, s/n 08812 - Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Telèfon

Tel.: 93 893 21 35

E-mail

a8034448@xtec.cat

Web

http://www.xtec.cat/ceip-santaeulalia

Horari

De 9 a 12,30h i de 15 a 16.30h.

Codi del centre: 08034448
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil i Educació Primària.
Línies:
2 línies
Aules/espais específics:
A l’edifici escolar: Aules per a treballar tant amb gran grup com amb grups reduïts, aules d'Educació Especial,
anglès, música, informàtica, biblioteca, psicomotricitat-gimnàs. Menjador.
Espais exteriors: pista de bàsquet, pista de futbol-sala i patinatge, diferents zones de joc per als cursos de primària.
Pati i zona de jocs per als cursos d’educació infantil.
Idiomes:
El català es la llengua vehicular d’aprenentatge.
El castellà es treballa de forma sistemàtica a partir de 1r.
L’anglès s’introdueix a partir de P4 amb un enfocament primordialment comunicatiu.
Activitats extraescolars:
L'AMPA gestiona i organitza les activitats extraescolars a partir de les 16:30h.
Cada inici de curs s’ofereixen activitats variades com psicomotricitat, manualitats, anglès, teatre...
També s’ofereixen les activitats organitzades des del Pla Català de l’Esport per tal d’incrementar la participació dels
infants en activitats físiques i esportives, així com per la difusió i educació en valors i per l’adquisició d’hàbits
saludables.
Altres serveis:
Atenció psicològica i de logopèdia per mitjà de l'EAP i el CREDA.
Gestionat dins del Pla Educatiu d’entorn: Tallers de Suport a la Tasca Escolar (de 16:30 a 17:45h)
Gestionats per l’AMPA: Servei d'acollida (de 8 a 9 h) i servei de menjador (de 12:30 a 15:00h).
Projecte educatiu:
L’escola Santa Eulàlia procura transmetre uns coneixements, actituds i valors positius per a fer dels nens i nenes
persones capaces d’afrontar de la millor manera possible el seu futur i les diverses situacions que la vida ens porta.
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Trets d’identitat:
• Formació integral de la persona: desenvolupament cognitiu, emocional, social, físic i motriu.
• Aconfessionalitat, interculturalitat i pluralisme ideològic: foment dels valors propis d’una societat
democràtica i plural.
• Coeducació: foment dels valors d’igualtat de gènere i de la responsabilitat compartida mare+pare.
• Escola catalana amb un Projecte Lingüístic que contempla l’ús i aprenentatge de les tres llengües del
centre: catalana, castellana i anglesa.
• Inclusió de la diversitat: atenció i respecte per les diferències individuals i diversos ritmes d’aprenentatge.
• Compromís amb el medi ambient: impuls de conductes mediambientals positives i hàbits de vida
saludables. Tallers d’educació mediambiental de la Mancomunitat.
• Col·laboració família-escola i AMPA fonamentada en una clara voluntat d’entesa i coordinació.
• Escola arrelada al municipi i les seves institucions: col·laboració i participació en activitats culturals i
socials del nostre entorn.
• Qualitat en l’ensenyament: formació, experimentació i innovació.
Projectes en curs:
Projecte Llibrenet de reutilització de llibres de text (coordinat amb l’AMPA).
Pla de Consum de Fruita a les Escoles (iniciativa de la Unió Europea i coordinada amb els Departaments
d’Agricultura, Salut i Ensenyament).
Projecte Oliklak de reciclatge d’oli de cuina usat (coordinat des de l’Ajuntament).
Treball per Ambients a Educació Infantil.
Projectes cooperatius: Cultura emprenedora a l’escola (Projecte de la Diputació de Barcelona).
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4.2.5 Institut Alexandre Galí
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Miquel Servet, 96 08812 - Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Telèfon

Tel: 93 814 35 85

Fax

Fax: 93 814 28 53

E-mail

a8047467@xtec.cat

Web

http://www.insalexandregali.cat

Horari

ESO, Batxillerat i CFGM de 8.15 a 14’45 h.
CFGS de 15 a 21.30h.

Codi del centre: 08047467
Línies:
3 línies a ESO.
2 línies a Batxillerat.
Cicle Formatiu Grau Mitjà: Atenció a les persones en situació de dependència.
Cicle Formatiu Grau Superior:
• Integració social
• Animació sociocultural i turística
Aules específiques:
3 aules d’informàtica, 2 aules de visual i plàstica, 1 aula de música, 2 laboratoris de ciències, 2 tallers de
tecnologia, 2 d’informàtica, 2 aules obertes, 1 sala d’actes, 1 biblioteca, 1 polivalent audiovisual, 1 laboratori
d’idiomes, 1 taller de CFGM i 1 taller a CFGS.
Instal·lacions esportives: 1 gimnàs i pistes esportives.
Idiomes:
Anglès com a matèria comuna i alemany com a matèria optativa.
Activitats Extraescolars:
Intercanvi escolar amb el centre educatiu alemany BBS Haste d'Osnabrück, estada cultural a Anglaterra, teatre i
cicles de cinema, viatge fi d’etapa (ESO, Batxillerat) visites a museus, sortides departamentals, tallers culturals per
Nadal i Sant Jordi, colònies esportives i d’idiomes, sortida al canal olímpic, tennis, batuka, dansa oriental, korfbal,
vela, bàsquet, lliga futbol sala i lliga bàsquet.
Altres serveis:
Biblioteca/mediateca.
Servei de reprografia i enquadernació.
Servei d’orientació psicopedagògica i mediació.
Pràctiques en empreses.
Integrador social.
Associació esportiva escolar.
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Projecte educatiu:
Els trets d’identitat que el defineixen són:
• La coeducació com a educació conjunta d’alumnes d’ambdós sexes amb l’objectiu d’assolir un
ensenyament no sexista per tal de formar membres d’una societat igualitària.
• L’educació i la convivència es desenvoluparan en un marc de tolerància i respecte a la llibertat de cadascú,
a la seva personalitat i conviccions, les quals no podran ser pertorbades per cap tipus de coacció ni per
l’obligació d’assumir ideologies o creences determinades.
-Educar no és només instruir sinó l’educació global i completa de la persona que té en consideració la funció social
dels alumnes i que pretén formar ciutadans i ciutadanes que sàpiguen tenir criteri propi i uns coneixements
adequats per integrar-se a la societat.
-La llengua catalana com a eix vertebrador d’un projecte lingüístic plurilingüe.
-El diàleg i el consens són els pilars sobre els quals s’ha de sustentar el conjunt de l’acció educativa.
Projectes d’Innovació:
Impuls a la lectura, Projecte Buchenwald, Programa de Qualitat i Millora Contínua, formació en FP dual.
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4.2.6 Secció d'Institut Xaloc
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Guifré el Pelós, s/n ; 08812 Les Roquetes (Sant Pere de Ribes)

Telèfon

93 893 08 27

E-mail

a8065342@xtec.cat

Web

http://agora.xtec.cat/insxaloc/

Horari

De dilluns a divendres de 8.15h a 14.45h

Codi de centre: 08065342
Tipus d’ensenyament:
ESO (1r, 2n, 3r i 4t)
Línies:
2 línies
Idiomes:
Anglès i Alemany a tots els nivells.
Instal·lacions:
-Aules multimèdia
-Aules multimèdia mòbils
-Laboratori de C. Naturals
-Taller de tecnologies
-Pavelló Poliesportiu Municipal
Activitats complementàries:
Lligat al Pla d’acció tutorial i al desenvolupament del currículum s’organitzen activitats culturals i lúdiques per
trimestre i nivell educatiu (visites guiades a poblacions, viles, museus, parlament ...) que inclouen colònies a 1r. i
viatge cultural a l’estranger a 4t. d'ESO.
Dins el Pla d’acció Tutorial portem a terme el Projecte Tutoria Entre Iguals (TEI) per a la prevenció de l’assetjament
escolar, la implementació de la cultura de la pau i la resolució de conflictes a través de la mediació i la restitució,
reconegut com a innovació educativa.
Des de l’àmbit d’expressió participem en el Projecte “Com sona l’ESO” Una trobada anual d’alumnat i professorat
de música de secundària i batxillerat on es prepara un gran concert conjunt: 1500 persones cantant, ballant i
tocant. Una experiència única i espectacular. Una aposta de l’escola pública per a l’escola pública
També, com a centre educatiu obert, s’organitzen intercanvis en llengua anglesa/alemanya.
Participem en concursos nacionals de llegües i de ciències.
Projecte educatiu
L’Institut és un espai de convivència i de construcció social de coneixement, obert a l’entorn proper i llunyà.
Som una comunitat educativa que vol donar resposta a les necessitats de nois i noies en procés de formació de la
identitat personal, de creixement i maduració, gràcies a la implicació, col·laboració i esforç de tots els seus
membres , el propi alumnat, l’equip docent, el personal de serveis i les famílies. Plegats aprenem a ser, a saber, a
fer i actuar.
Són eixos bàsics de la pràctica educativa de l’Institut:
• El Pla de Formació i Creixement Personal i d’orientació de cada alumne/a (acció tutorial).
• El Treball Reflexiu.
• La implicació, la col·laboració, la cooperació, l’esforç, la transparència i el respecte mutu.
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4.2.7 Escola Municipal de Persones Adultes
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

Major, 110 (edifici Can Puig), 08810 Sant Pere de Ribes / Pl. de la Vinya d'en
Petaca, s/n, 08812 Sant Pere de Ribes-Les Roquetes

Telèfon

93 896 73 00

Fax

93 814 45 29

E-mail

a8055853@xtec.cat

Horari

Cursos de matí, tarda i vespre

Codi del centre: 08055853
Tipus d’ensenyament:
Formació de persones adultes.
Condicions d’accés:
Ser major de 18 anys (en alguns cursos major de 16).
No és necessari el GESO.
Durada dels estudis: variable segons nivell inicial.
Descripció de l’oferta formativa:
Formació bàsica:
Aquesta formació abasta des de l’aprenentatge de la lectoescriptura fins a l’obtenció del títol de graduat en
educació secundària.
La durada serà segons el nivell de formació inicial
S’estructura en dos cicles:
Cicle de formació instrumental:
Permet assolir una formació inicial en els coneixements instrumentals com a base formativa necessària per
incorporar-se a estudis posteriors. En acabar aquest cicle es pot obtenir el certificat de formació instrumental.
Està estructurada en tres nivells.
• Primer nivell: adquisició dels mecanismes fonamentals d’escriptura i lectura i de càlcul i nocions
elementals sobre l’entorn social i natural.
• Segon nivell: adquisició dels elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.
• Tercer nivell: ampliació dels coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.
Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: llengua, matemàtiques i ciències socials i naturals.
Preu: 10 €.
Cicle d’educació secundària:
Permet completar els ensenyaments bàsics i d’obtenir el títol de graduat/ada en educació secundària (GES). Els
continguts s’estructuren en tres àmbits i dos nivells.
• Àmbit de comunicació. Inclou continguts de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i
llengua estrangera (anglès/francès).
• Àmbit científic i tècnic. Inclou continguts de les matèries següents: matemàtiques, ciències de la
naturalesa, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
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•

Àmbit social. Inclou continguts de les matèries següents: ciències socials, geografia i història i educació
per a la ciutadania.
Preu: 40€
Idiomes: Anglès 1, Anglès 2 i Anglès 3:
Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a
comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als
nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).
En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la
major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn
plurilingüe i multicultural.
Preu: 40€
Centre de suport IOC dels estudis de Graduat en ESO (Institut Obert de Catalunya):
Permet accedir a diferents estudis a través de les eines que ofereixen les Tecnologies de la Informació i
Comunicació.
Per a més informació: www.ioc.xtec.cat
Informàtica Inicial:
Curs d’informàtica inicial i TIC per aprendre nocions i Internet.
Preu: 40€
Preparació per a les proves d’accés a:
• La Universitat per a majors de 25 anys.
Preu: 40€ matrícula + 150€
• Cicles Formatius de Grau Superior.
Preu: 75€
• Cicles Formatius de Grau Mitjà.
Preu: 40€
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4.2.8 Ajuntament de Sant Pere de Ribes – SOF
Municipi

Sant Pere de Ribes

Tipus de centre

Públic

Adreça

Plaça de la Vila 1 08810 Sant Pere de Ribes / Pl. de la Vinya d’en Petaca, 1/
08812 Les Roquetes

Telèfon

93 896 73 00

E-mail

oacribes@santperederibes.cat / oaclesroquetes@santperederibes.cat

Horari

De dilluns a divendres de 8.30 a 14h
Dilluns i dimecres de 16 a 19h. (Ribes)
Dimarts i dijous de 16 a 19 h. (les Roquetes)
Del 15 de juliol a 15 de setembre tancat a les tardes.

Definició i oferta formativa:
El SOF (Servei d'Ocupació i Formació) neix al maig del 2010 amb l’iniciï de la formació ocupacional i la seva
homologació com a centre col·laborador del SOC. Actualment es porten a terme accions dirigides a la formació i els
projectes ocupacionals:
Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (SEFED):
Programa adreçat a la formació en el camp de l’administració i la gestió d’empreses mitjançant la simulació com a
metodologia d’aprenentatge. Obtenció del "Certificat de professionalitat de Gestió d'Activitats Administratives"
Durada: 820 hores presencials, 80 hores de pràctiques en empreses.
Inici: Previst Octubre 2017
Horari: De 8:30 a 14:30h.
Persones destinatàries: Persones en situació d’atur majors de 16 anys.
Requisits d’accés: Inscripció al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d’ocupació no ocupat. Cal tenir el
Graduat Escolar o la ESO- en cas contrari cal realitzar una prova de nivell.
Inscripcions: C/Miguel Servet (Aulari Blanc ) 08812 Sant Pere de Ribes. 93.896.23.01
fernandezca@santperederibes.cat
ACTIC (Acreditació de competències de tecnologia de la informació i la comunicació):
L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya per tal de realitzar la
prova de competència TIC.
Horari per a realitzar la prova: de dilluns a divendres a les 9.30 h.
Cal demanar hora i fer la inscripció a través del portal: http://acticweb.gencat.cat
Persones destinatàries: Persones en actiu i persones en situació d’atur.
Preu prova: depenent del nivell. Hi ha bonificacions per a famílies nombroses i persones amb discapacitat i
exempcions per a persones a l’atur.
Informació: a la web http://acticweb.gencat.cat i al SEFED- Edifici de Can Puig. C/ Major 110. 93.896.23.01
Programa de Formació Inicial (PFI):
Programa formatiu adreçat a joves que no han finalitzat la ESO, que combina la formació teòrica i pràctica amb un
període de pràctiques formatives en empreses.
Durada: Setembre - Juny.
Inici: Nou curs Setembre 2016
Persones destinatàries: Joves entre 16 i 21 anys sense el GES.
Especialitats: Aux. de vendes oficina i atenció al públic / Aux. administratiu

33

Inscripció: Aulari Blanc
Informació: Oficines d’Atenció Ciutadana, Edifici de Can Puig i Aulari Blanc.
Fem ocupació per a Joves
Programa que combina formació i contractació:
Destinat a persones joves d’entre 18 a 29 anys que disposin del títol de l'ESO, batxillerat o Cicle Formatiu de Grau
Mig, en situació d’atur i apuntats a l’oficina del SOC, prioritàriament amb experiència laboral i amb certificat de
Garantia Juvenil.
Ofereix:
• FORMACIÓ: les empreses del sector del comerç seleccionaran els perfils més adequats a les seves
necessitats, i un cop seleccionats, els participants rebran entre 90 i 50 hores de formació relacionada amb
el lloc de feina. La formació es podrà realitzar abans de la contractació o de manera simultània, segons les
necessitats de l’empresa.
• CONTRACTACIÓ: serà per un període mínim de 6 mesos, amb qualsevol tipus de contracte a temps
complet o parcial (mínim 4 hores). Les empreses han d’estar ubicades a la comarca del Garraf i Alt
Penedès.
Informació i inscripcions: Anna Gargallo . Tel.: 93 810 92 84 / 93 896 73 00
gargallosa@santperederibes.cat
Oficines d'Atenció Ciutadana de Ribes i de les Roquetes.
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