OLIVELLA
Educació infantil
Educació primària

3. Olivella
Educació infantil (0-3 anys)
3.1 Llar d'Infants Municipal El Castellot
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Educació infantil i primària
3.2 Escola El Morsell
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informació

Edició: febrer de 2018
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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OLIVELLA

3.1 Llar d'Infants Municipal El Castellot
Municipi

Olivella

Tipus de centre

Públic

Adreça

Pl. Catalunya, s/n ; 08818 Olivella

Telèfon

93 896 84 21

E-mail

a8067429@xtec.cat

Horari

Horari amb programació educativa de 9 a 13h. i de 15 a 17h.
Horari de menjador de 12 a 15h.
Possibilitat d’horari d’acollida de 8 a 9h (a determinar en funció de la
demanda).

Codi de centre: 08067429
Tipus de formació:
Educació infantil 0-3
Línies:
Fins a 3 aules, a determinar en funció de la demanda.
Aules/espais específics:
Aules adaptades per edats.
Aules adaptables a altres activitats (dormitori, jocs...).
1 sala polivalent (menjador, reunions, xerrades,...).
Altres serveis:
Menjador escolar amb cuina pròpia.
Projecte educatius:
L’escola bressol té com a eix vertebrador l’Infant, un infant competent, persona amb drets i capacitats, curiositats i
desitjos d’aprendre.
Des del Castellot considerem que els primers anys de vida del nen són determinants i decisius en el procés de
desenvolupament. La família, l’escola i l’entorn directe de l’Infant só nuclis i agents educatius fonamentals, és per
això que des de l’escola afavorim les relacions socials dels infants així com la relació entre la família i la llar
d'infants. Una constant comunicació, tot això en mig d’un entorn natural definit per la seva proximitat al Parc
Natural del Garraf.
Tot respectant a la diversitat de ritmes i interessos de cada infant els proposarem un seguit de propostes per tal
que gaudeixin de cada nova experiència des de la perspectiva constructivista. És l’Infant qui construeix els seus
aprenentatges, però aquesta activitat constructiva no la fa sol, sinó de manera interpersonal, és a dir, en interacció
amb els altres.
A més a més, enfoquem l’ensenyament des d’un punt de vista globalitzador. Com més globalitzador sigui
l’aprenentatge, més significatiu serà i, per tant, més durador, estable i molt més funcional.
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OLIVELLA

3.2 Escola El Morsell
Municipi

Olivella

Tipus de centre

Públic

Adreça

Av. Mas Milà, s/n Urbanització Mas Milà 08818 Olivella

Telèfon

Tel.: 938 959 111; Telèfon Ampa 652269991

Fax

Fax: 938 959 119

E-mail

ceipelmorsell@xtec.cat

Web

www.escolaelmorsell.cat

Horari

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

Codi del centre: 08053418
Tipus d’ensenyament:
Educació Infantil i Primària.
Línies:
1 línia i mitja.
Aules específiques:
Gimnàs i sala d’actes; música, informàtica; idiomes; biblioteca; aula de ciències; aula de petit grup.
Instal·lacions:
-Estació meteorològica
-Biblioteca
-Cinc aules d'Educació Infantil
-Accés a Internet des de totes
-Una aula de petit grup
-Nou aules d'Educació Primària
les aules
-Una aula polivalent
-Joc simbòlic
-Aules amb pissarres digitats o
-Gimnàs
-Aula de música / informàtica
pantalles.
-Hort ecològic
-Aula de ciències
Idiomes:
Català, Castellà i anglès.
Activitats extraescolars
Les organitza l'AMPA. S’acostumen a oferir activitats esportives, dansa, teatre...
Altres serveis:
• Menjador escolar amb cuina pròpia.
• Servei d'acollida matinal a partir de les 7:30 hores a 9:00
• Transport escolar: organitzat i gestionat pel Consell Comarcal.
Projecte educatiu:
La nostra escola pretén que tot allò que el nostre alumnat aprengui ha d’arrelar-se en una xarxa de coneixements
previs que els permeti comprendre els nous aprenentatges i dotar-los de significat. Per això se’ls proporciona
diferents eines, habilitats i recursos perquè puguin afrontar les noves situacions que s’aniran trobant per convertirse en persones competents, capaces d’argumentar, decidir i extreure conclusions.
El nostre projecte valora l’entorn natural i cultural i incorpora les TIC en les activitats quotidianes.
El català és la llengua vehicular i d’aprenentatge, excepte en les àrees de llengua castellana i anglesa. Aquesta
última comença a P4.
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