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informació
dició: 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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6.46 CDIAP
Municipi

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Cristòfol Raventós, 1 b, baixos, 08800- Vilanova i la Geltrú

Telèfon

938 156 443

Fax

938 156 443

E-mail

cdiapgarraf@cdiapgarraf.cat

Web

www.cdiapgarraf.cat

Horari

De dilluns a dijous: 8:30 a 19h
Divendres: 8:30 a 15h

Zona d'atenció: Comarca del Garraf, Municipis de Cunit, Segur de Calafell i Calafell (Comarca del Baix
Penedès).
Aquest és un servei públic, universal i gratuït que forma part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials del
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
Funcions:
L’atenció precoç és un conjunt d’intervencions adreçades a la població infantil, a la seva família i al seu
entorn, amb la finalitat de donar resposta, al més aviat possible a les dificultats de tipus transitori o
permanent que puguin aparèixer en el desenvolupament durant aquest període.
Destinataris : infants d'edats compreses entre els 0 i els 6 anys de la comarca del Garraf, municipis de
Cunit, Segur de Calafell i Calafell, que manifesten trastorns o dificultats en el desenvolupament (ja sigui per
temes físics, psíquics, de logopèdia i/o de risc social) o que es troben en risc de patir-los. També a les
famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament del seu fill com a suport en la criança.
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6.47 Hospital de dia Infanto juvenil Vilanova
Municipi

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre

Públic

Adreça

Rambla Sant Josep, 21.2 pis 08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon

937 029 140

E-mail

hdiavilanova@hsjdbcn.org

Horari

De 8.30 a 16h.

Centre de Salut Mental Infanto Juvenil Garraf (CSMIJ)
Servei de Psiquiatria i Psicologia, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona.
Aquest és un servei públic, universal i gratüit que forma part de la Xarxa de Salut Mental Infantil i Juvenil de
la Generalitat de Catalunya.
Funcions
És una unitat assistencial, depenent del CSMIJ Garraf, d'hospitalització parcial que combina de forma
interdisciplinar diferents recursos i estratègies terapèutiques.
Destinataris: Adolescents de 12 a 17 anys amb transtorns mentals, derivats de la xarxa de salut mental,
que requereixen un tractament intensiu.
Compta amb el suport de un docent adscrit al Departament d'Educació.
Dona assistència a les comarques del Garraf i de l'Alt Penedès, i del municipi de Cunit.
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6.48 EAP
Municipi

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/ Canigó, 2. 08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon

938 159 434

E-mail

a8900252@xtec.cat

Web

http://www.segarraf.com

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14h i de 15 a 17h (prèvia cita telèfonica)

L'EAP del Garraf és un servei educatiu de composició multidisciplinar (psicopedagogs i fisioterapeutes) que
dóna suport als centres docents.
La seva intervenció s'adreça als professionals dels centres, a l'alumnat i a les seves famílies,
per tal de col·laborar a oferir resposta educativa més adequada a les necessitats dels alumnes, especialment
d'aquells que presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge.
Funcions
Entre d'altres, té assignades les funcions següents:
-Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials dels alumnes, en col·laboració amb el
professorat, especialistes i serveis específics.
-Assessorament a l'alumnat, famílies i equips docents sobre aspectes d'orientació personal, educativa i
professional.
-Col·laboració amb els serveis socials i sanitaris de la comarca, per tal d'oferir una atenció coordinada a
l'alumnat i les famílies que ho necessitin.
-Aportació de suport i de criteris tècnics i psicopedagògics a altres òrgans de l'Administració educativa.
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6.49 CREDA
Municipi

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre

Públic

Adreça

Rambla Samà, 66 (Escola Pompeu Fabra) 08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon

93 815 37 33

Fax

938 153 733

E-mail

creda-comarques4@xtec.cat

Web

http://agora.xtec.cat/creda-comarques4/intranet

Horari

De dilluns a divendres.
Matins de 9 14h.
Tardes de 15 a 17h.

El Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA)
són serveis educatius del Departament d'Educació que col·laboren amb els centres educatius perquè la tasca
del professorat s'adeqüi a les necessitats educatives de l'alumnat amb pèrdues auditives permanents o amb
greus trastorns del llenguatge.
El CREDA C-IV concreta les seues actuacions al següent àmbit territorial:
-Comarca del Garraf.
-Comarca de l'Alt Penedès.
-Ciutat de l'Hospitalet.
El CREDA està composat per diferents professionals:
-Logopedes.
-Audioprotetista.
-Psicopedagoga.
La seu central del CREDA és Vilanova i la Geltrú, on hi trobareu:
-Direcció del servei.
-Equips d'acollida, valoració i seguiment.
-Fons documental i mediateca.
Àmbits d'actuació i funcions del CREDA:
-Alumnes amb dificultats significatives per accedir als aprenentatges escolars derivades de deficiències
auditives greus i permanents o trastorns de la parla, el llenguatge o la comunicació:
-Valoració, control i seguiment periòdic de la pèrdua auditiva i de l'adaptació protètica del alumnes amb
pèrdua auditiva.
-Valoració i seguiment de l'evolució psicopedagògica i lingüística de l'alumnat atès pel CREDA.
-Intervenció logopèdica en l'alumnat amb deficiències auditives i amb trastorn del llenguatge que determina
el marc d'actuació dels CREDA.
L'atenció en casos de Pèrdua Auditiva es dóna des del moment de la detecció, i al llarg de tota l'escolaritat.
La intervenció logopèdica es dóna mentre sigui necessari al llarg de l'escolaritat.
En els casos de trastorn de llenguatge la intervenció es farà a partir del 2n cicle d'Educació Infantil, i durant
el període que s'estableixi, segons les necessitats i seguint els criteris del marc d'actuació dels CREDA.
-Les famílies amb fills/es d'aquestes característiques: Acollida, orientació i suport a les famílies.
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-Centres educatius: Assesorament, orientació i suport a mestres, professors i d'altres professionals que
intervenen en el procés educatiu de l'alumne/a.
-L'entorn educatiu: Catalogació i difusió de recursos educatius adreçats al treball logopèdic i a l'adequació
de recursos de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació, en col·laboració amb el
servei educatiu de zona.
Col·laboració amb el servei educatiu de zona en les funcions comunes de formació permanent del
professorat en aquells temes que facilitin l'adequació a les necessitats específiques del nostre alumnat.
Com s'arriba al servei?
-En el cas d'infants amb Pèrdua Auditiva, derivats per EAP, Cediap i pels Serveis Sanitaris que han fet el
diagnòstic de sordesa.
-En cas d'alumnes amb Trastorn de Llenguatge, és l'EAP qui fa la detecció de les NEE dels alumnes i orienta
la resposta educativa, en cas de necessitar atenció del CREDA, l'EAP fa la demanda al Servei.
Qui i on s'atenen els alumnes?
El CREDA és un servei itinerant. Les logopedes són les professionals que donen atenció directa als alumnes.
Aquesta, es realitza a les llars o en els centres docents on els nens/nenes estan escolaritzats, és a dir, dins
del context natural de l'ecola i tenint en compte els recursos propis del centre (aula de logopèdia, material
didàctic, informàtic, bibliogràfic...) amb recursos tècnics i específics del CREDA Comarques IV.
En alguns casos, l'atenció es pot donar a la mateixa seu del CREDA.
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6.50 ELIC Garraf
Municipi

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Canigó, 2. 08800 Vilanova i la Geltrù

Telèfon

938 159 434 ext. 4

Fax

938 159 559

E-mail

se-garraf@xtec.cat

Web

http://www.segarraf.com

ELIC: Qui som i Què fem.
Els Equips d'assesorament de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social es van crear l'any 2004 i
estan integrats a la xarxa dels Serveis Educatius de Zona del Departament d'Educació.
L'Equip LIC fa tasques d'assessorament, formació i acompanyament als centres docents públics i concertats i
al professorat de les diferents etapes educatives sobre els tres eixos LIC.
Llengües
-Assessorar els centre docents i acompanyar en la formació del professorat per tal de consolidar la llengua
catalana com a eina de cohesió social en el marc d'un projecte d'escola plurilingüe.
-Facilitar recursos i estratègies perquè l'alumnat assoleixi una bona competència comunicativa en llengua
catalana, d'acord amb els objectius que estableix el currículum.
-Assessorar al professorat en l'actualització de les metodologies innovadores, les estratègies i els recursos
didàctics inclusius en l'ensenyament de les llengües per tal d'afavorir l'èxit escolar de tot l'alumnat.
- Orientar, formar i assessorar els centres educatius en la implementació del Pla Nacional d'Impuls a la
Lectura.
Interculturalitat
-Col·laborar, impulsar i donar suport a totes les iniciatives que reconeguin els valors de la diversitat cultural
i lingüística de l'alumnat i les seves famílies.
-Aportar recursos per facilitar la tasca al professorat i dels centres en el tractament de la diversitat cultural i
lingüística.
-Assessorar i aportar recursos al professorat per a l'atenció de l'alumnat nouvingut a l'Aula d'Acollida i a
l'Aula Ordinària.
Cohesió Social
-Assessorar i col·laborar amb el professorat i els centres per garantir l'equitat i crear les condicions que facin
possible la igualtat d'oportunitats per a tot l'alumnat.
-Donar suport als centres en l'actualització i desplegament del Projecte de Convivència.
-Fomentar la inclusió social i escolar de tot l'alumnat per evitar quasevol tipus de marginació.
-Assessorar i fer modelatge sobre metodologies inclusives a l'aula.
-Participar en la planificació, gestió, difusió i avaluació de les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn de Les
Roquetes, Sant Pere de Ribes, que té com a eixos bàsics el foment de la cohesió social, a partir de l'educació
intercultural, i la consolidació del català com a llengua d'ús social habitual.
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6.51 Oficina Gestora
Municipi

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre

Públic

Adreça

C/Canigó, 2. 08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon

938 159 434

Fax

938 159 559

Horari

dimarts, dimecres, dijous i divendres de 10:30 h a 14:00 h

Tasques
Informació sobre el sistema educatiu a Catalunya.
Durant el procés de preinscripció i matriculació d'alumnes: informació general sobre terminis de
preinscripció i matriculació als centres sostinguts amb fons públics.
Després del termini de preinscripció: registre de reclamacions i recursos adreçats als Serveis
Territorials.
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6.52 CRP Garraf
Municipi

Vilanova i la Geltrú

Tipus de centre

Públic

Adreça

C. Canigó, 2. 08800 Vilanova i la Geltrú

Telèfon

938 159 434

Fax

93 815 95 59

E-mail

crp-garraf@xtec.cat

Web

http://www.segarrraf.com

Horari

De dilluns a dijous de 9 a 14 h. i de 15 a 19h.
Divendres de 9 a 14h i de 15h a 17h.

Descripció
El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) del Garraf, és un servei educatiu del Departament d'Ensenyament
que dona suport a l'activitat pedagògica dels centres educatius i a la tasca docent de mestres i professorat,
especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de
centre i de la zona.
Destinataris
S'adreça als centres educatius, als equips directius, als equips de docents i indirectament al seu alumnat.
Objectius
- Oferir recursos, d'infraestructura i de serveis als centres docents, als i a les mestres i al professorat per tal
que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de mitjans propis de la tecnologia
educativa i de publicacions especialitzades.
- Localitzar, seleccionar i catalogar recursos educatius i oferir-ne la informació, orientació i assessorament
per a la seva utilització.
- Donar suport a les activitats docents i a l'intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la
reflexió del professorat sobre la pràctica docent mateixa.
- Coordinar i organitzar l'execució i el seguiment de les activitats de formació permanent dels plans de
formació de zona (PFZ), col.laborant en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de
propostes per satisfer-les.
Serveis que ofereix
Als centres educatius
- Suport i assessorament en projectes de centre (projectes d'autonomia de centre, projectes TAC, projectes
d'organització i ús de la biblioteca escolar, projectes de convivència...), tant en les fases de l'elaboració, de
l'acompanyament del projecte tot aportant informació, recursos i formació, com en la fase de seguiment i
valoració.
- Oferta i assessorament en recursos pedagògics per al desenvolupament dels projectes de centre.
- Assessorament en formació permanent, tant en l'elaboració del pla de formació de centre com en el
disseny, organització i avaluació de les activitats formatives en centre.
- Col.laboració en l'avaluació de l'aprofitament i de la transferència de la formació.
Al professorat dels centres educatius
- Informació i prèstec de materials didàctics, curriculars i d'altres recursos educatius.
- Informació i assessorament en formació permanent.
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A la zona
- Suport als projectes propis de la zona.
- Recollida, intercanvi i difusió de pràctiques i experiències educatives.
- Disseny, elaboració i dinamització de maletes i conjunts pedagògics relacionats amb projectes de la zona.
- Localització, selecció, catalogació i difusió de recursos.
- Disseny i organització d'activitats de dinamització de la zona amb participació de l'alumnat.
- Disseny, organització i impuls per a la realització de projectes col.laboratius i de creació de xarxes de
centres.
- Treball en xarxa amb les institucions i serveis de la zona en la detecció de necessitats formatives,
l'establiment de criteris comuns d'actuació, el coneixement i la difusió de recursos.
- Disseny, organització i gestió de les activitats formatives de coordinació de grups docents.
- Coordinació i organització de les activitats del Pla de Formació de Zona (PFZ).
Accés
L'accés al servei és a partir de demandes dels centres educatius, d'equips docents, de grups de professorat
o en la coordinació amb altres serveis i agents educatius que actuen a la zona.
Es tracta d'un servei d'atenció directa a les demandes de mestres i professorat i s'atenen les seves consultes
per a proporcionar-los orientacions o assessorament o informar-los sobre serveis o recursos de la zona o
externs.
Qualsevol docent de la zona pot accedir-hi presencialment, per correu electrònic, telefònicament o a través
de les pàgines web.
Normativa
DECRET 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament
d'Ensenyament.
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