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Escola

Jacme March
Una escola que estima
i que es fa estimar

Qualitat educativa, innovació i atenció a la diversitat.
L’escola pública Jacme March, inaugurada l’any 1973, actualment té 200 alumnes des de P3 fins a 6è de
Primària. Disposa d’una plantilla de 24 mestres, vetlladora, una tècnica d’educació Infantil, una tècnica
d’inserció social i un mestre d’aula d’acollida. El respecte a l’altre, a l’entorn físic,
social i cultural, i el treball en equip són alguns dels valors del centre educatiu.
Els objectius de l’escola són:
• Afavorir la qualitat educativa vers l’excel·lència.
• Dinamitzar especialment la llengua anglesa.
• Proporcionar l’equitat per a tot l’alumnat.
• Aconseguir bons ciutadans, democràtics i respectuosos amb l’entorn.
• Millorar el grau de satisfacció de la comunitat educativa.
Entre les accions que s’impulsen al llarg del curs escolar hi ha el Pla de l’esport/Erasmus+K2, E-Twinning
(projectes internacionals), Sharing to learn, plàstica a cicle mitjà i superior en llengua anglesa, hort escolar,
treball de la gestió de les emocions, racons, treball cooperatiu, mètode Glifing i projecte de robòtica Scrach.
A més, hi ha serveis educatius com: acollida matinal, menjador escolar, activitats extraescolars i reforç escolar
promocionats per l’Ajuntament de Gavà i per Càritas.

E S CO L A JACME M A RCH
Carrer Sant Pere, 114
Tel. 93 662 01 97 - a8017360@xtec.cat - http://agora.xtec.cat/ceipjmarch

Escola pública

JUan Salamero
L’escola de tothom

L’escola Juan Salamero ha estat finalista dels Premis Educatius Baldiri Reixac
per la seva qualitat educativa.
L’escola Juan Salamero és una gran família que atén de forma personalitzada les necessitats emocionals i
educatives de cada infant. Tota la comunitat educativa s’esforça dia a dia per assolir un gran objectiu comú: oferir
una educació de qualitat basada a formar persones competents per a tots els àmbits de la vida, amb valors
democràtics i inclusius.
Tenim la missió de proporcionar les eines i recursos necessaris perquè cada infant pugui desenvolupar al màxim
les seves capacitats en les competències de saber, saber ser, saber fer i saber conviure a través del diàleg entre
iguals i el foment de l’esperit crític.
La metodologia que oferim és motivadora, globalitzada, funcional i significativa mitjançant diferents espais i
activitats d’aprenentatge com el programa diari de ràdio, les matemàtiques amb Innovamat, les ciències amb
Science Bits i la novetat d’enguany: tenim un pati educatiu que transforma l’aprenentatge.
Disposem també d’una AULA MULTISENSORIAL que permet als infants una estimulació controlada per a la
descoberta dels sentits i la relaxació.
Estem avançant, amb molta il·lusió, amb el nostre projecte d’innovació amb vessant artística: TRE-BALLEM.
Mitjançant la dansa afavorim la integració dels aprenentatges escolars d’una manera engrescadora i
significativa.
VIN E I DE S CO B REI X L A N OS TRA ES COL A !

E S CO L A JUA N S A L A ME RO
Rambla de Pompeu Fabra, 184
Tel. 93 662 34 50 - a8017505@xtec.cat - www.escolajoansalamero.org

Escola

L'Eramprunyà
Una gran escola,
un gran projecte

Família i escola junts per l’educació. Treballem conjuntament i acompanyem les famílies
en el procés escolar i educatiu dels seus fills i filles.
L’escola pública l’Eramprunyà té dues línies educatives des de P3 a 6è. Imparteix anglès des de P3 i disposa d’un
edifici i espais independents per als infants de P3.
Línia educativa de l’escola:
• Escola inclusiva, un pilar fonamental per promoure l’equitat i atendre la diversitat de totes les persones,
educant els infants en els valors de solidaritat i empatia.
• Personalització de l’aprenentatge. Metodologies globalitzadores: treball cooperatiu, matemàtiques
manipulatives i codocència.
• Ambients d’aprenentatge a infantil, mètode pedagògic innovador que proporciona espais físics de jocs i
descoberta. Els infants són protagonistes del seu propi procés d’aprenentatge en un ambient estimulador,
creatiu, motivador i participatiu.
• Adquisició de les competències bàsiques per contribuir al desenvolupament de l’alumnat i potenciar al
màxim les seves capacitats, afavorint l’adquisició d’hàbits i valors.
• Potenciació de l’emprenedoria, l’autonomia, la iniciativa, el treball cooperatiu, l’experimentació, la
creativitat, el treball manipulatiu, l’esperit crític i el gust per aprendre a partir de les activitats i els projectes
que fem a l’escola.
• Desenvolupament de la competència digital, recursos TAC (pissarres digitals, chromebooks, tauletes,
portàtils...), iniciació a la robòtica i programació.
• Potenciació del plurilingüisme fent activitats en anglès: tallers, jocs d’EF, música, rutines d’aula des de P3 i
unitats didàctiques en anglès de Natural Science a primària.
• L’escola disposa de menjador amb cuina pròpia, servei d’acollida i àmplia oferta d’activitats extraescolars.

E SCO L A L’E RA MP R UN YÀ
Av. d’Eramprunyà, 1
Tel. 93 662 45 53 - a8032658@xtec.cat - https://agora.xtec.cat/ceip-eramprunya/

Escola

Marcel·lí Moragas
un centre inclusiu
amb una educació personalitzada

L’escola pública Marcel·lí Moragas té dues línies educatives a educació infantil i a primària,
exceptuant els cursos de 3r i 4t que només tenen una línia.
El nombre d’alumnes és de 375 i compta amb una plantilla de 32 mestres, 1 educador, 2 vetlladores, i 1 tècnica
d’educació infantil. A l’escola apostem per les noves tecnologies, oferim quatre idiomes i un ampli ventall
d’activitats extraescolars.
Trets característics de l’escola
• La nostra escola aposta pel respecte i l’acceptació de la diversitat des d’una educació personalitzada.
• L’aprenentatge cooperatiu, present en el nostre projecte pedagògic, té en compte les singularitats de cada
alumne i n’afavoreix la inclusió.
• Saber idiomes és clau en un món competitiu i és per això que, a banda del català, el castellà i l’anglès, també
oferim el francès.
• Potenciem les “intel·ligències múltiples” dels nostres alumnes. Això ens permet treure el millor de cadascun
d’ells i respectar el seu ritme de maduració personal.
• Apostem per les noves tecnologies i per promoure la innovació digital i el treball competencial de forma
integrada amb l’enfocament STEM (science, technology, engineering and mathematics) amb els projectes
Innovamat i Snappet.
• Oferim unes instal·lacions esportives noves i modernes per a la pràctica de l’esport.
• A través de l’AMPA es completa la nostra oferta formativa amb un gran ventall d’activitats extraescolars
(robòtica, futbol, natació, activitats multiesportives, ball...).
• I tot, des d’un entorn natural que ens permet gaudir d’unes vistes i uns espais autènticament privilegiats

E S CO L A MA R CE L·LÍ MO RAGA S
Joan I, 5
Tel. 93 662 82 51 - a8037991@xtec.cat - http://www2.marcellimoragas.cat/

Escola

Salvador Lluch
Fem escola, fem Lluch!

L’escola en la qual creiem tothom és important. S’ensenya a pensar, no què pensar.
Acompanya en l’aprenentatge del respecte vers un/a mateix/a i vers la resta i l’entorn. Viu, comparteix i crea
situacions per tal d’autoconstruir-se per a la felicitat i per poder dur a terme projectes individuals i col·lectius.
Aprenem a viure i a conviure per expressar-nos i realitzar-nos aportant
tot allò de bo i millor de nosaltres al món.
El món és divers i la nostra escola és rica en espais d’aprenentatge que faciliten poder créixer i aprendre en
diferents situacions: projectes, treball cooperatiu, racons, ambients, espais , tallers, creació de projecte solidaris,
apadrinaments entre grans i petits, patis amb jocs alternatius, espais de lectura lliure, hort escolar, aquari
d’escola, celebració de tradicions, situacions quotidianes en altres llengües, companys de lectura, ...
Complementem les activitats dins de l’escola amb d’altres a fora del centre per enriquir el ventall d’experiències:
cursos d’esquí, formació esportiva a l’estadi, sortides, viatges, colònies i visites a l’entorn immediat i als seus
espais i serveis, jornades i projectes de col·laboració...
Per dur-ho a terme tot plegat comptem amb un gran equip
humà i recursos tecnològics integrats en el procés
d’aprenentatge (PDI, robòtica, tauletes, ordinadors, portàtils,
chromebooks, tauletes de llum...) i amb la llengua anglesa
present en diferents àrees.
Ruixem tot plegat amb hàbits saludables i sensibilitat envers les
persones per un treball de valors i hàbits per la vida.
Però el més important és que vetllem pel benestar de nens i
nenes i volem que totes les accions de l’escola tinguin sentit,
valor i coherència sempre i per a tothom, i que se sentin
—perquè ho són— importants i formant part de la gran família
del Lluch, amb pares i mares cada dia més presents a l’escola.
Som una escola que creix, avança i s’adapta a la realitat i a les
necessitats del seu temps i en què l’alumnat és qui dona sentit a
cadascuna de les nostres accions: és la nostra raó de ser.

E SCOL A S A LVA DO R LLUCH
Sant Joan, 31
Telèfon 93 662 06 85 - escolasalvadorlluch@xtec - https://agora.xtec.cat/escolasalvadorlluch/

Institut Escola

Gavà Mar
Som institut escola

Ens trobem en un entorn natural entre la mar i la pineda de Gavà.
La llavor del nostre centre va germinar el curs 2008-09 per a les etapes d’infantil i primària, i el curs 2020-21
es va construir l’edifici nou per a la secundària.
Tenim dos edificis, dos mòduls, una pista esportiva, zona dunar protegida, incipient pineda en creixement, pati
de sorra i espai de joc amb ombra per a infantil. Som l’únic centre públic de doble línia educativa que
acompanyem els més de 750 infants i les seves famílies des de l’escolarització a I3 fins a 4t d’ESO, i formem
part de les seves vides des de la infantesa fins a l’adolescència (INF-PRI-SEC).
•Educació activa, democràtica i participativa de l’alumnat amb la comunitat educativa.
•Som un centre inclusiu i amb mirada coeducativa.
•La llengua vehicular de l’aprenentatge és la llengua catalana.
•Som un centre GEP: Grup d’experimentació Plurilingüe.
•Som un centre Erasmus i comptem amb un projecte eTwinning.
•La primera llengua estrangera és l’anglès i s’introdueix des d’I3. S’imparteixen altres assignatures en anglès al
llarg de l'escolarització, com Arts&Crafts o Science.
•A 3r de primària s’inicia l’aprenentatge de la llengua francesa: Art Visuel.
•El projecte Escolta’m d’educació emocional vertebra el creixement i desenvolupament emocional de
l’alumnat al llarg de les tres etapes educatives.
•La mediació escolar entesa com a tancament de l'educació emocional i en valors.
•Identifiquem emocions, sentiments i valors per dotar l’alumnat d’un desenvolupament òptim i integral com
a persones autònomes i amb sentit crític.
•Promovem els hàbits saludables i l’esport aprofitant l’entorn i les seves possibilitats.
•Formem part de la xarxa de centres sostenibles de Gavà.

I N ST I T UT E S CO L A GAVÀ M A R
C/Tellinaires, 59
Tel. 93 645 18 45 - a8075293@xtec.cat - www.institutescolagavamar.cat

Institut

de Bruguers
un centre amb experiència, qualitat i innovació educativa

El centre públic d’ensenyament secundari té 3 línies d’ESO i 3 de batxillerat
i és referent de ciutat.
L’Institut de Bruguers, amb més de 50 anys d’història, és referent de servei i qualitat educativa a la nostra ciutat.
El projecte educatiu del centre afavoreix la participació i cohesió de l’alumnat fent ús d’estratègies per
maximitzar les oportunitats d’aprenentatge de tot l’alumnat.
El centre disposa d’un Pla d’Acció Tutorial intensiu per a l’orientació personal, acadèmica i vocacional de
l’alumnat. És un centre que acompanya l'alumnat i les famílies. El centre fa desdoblaments, atencions individuals,
plans individualitzats, participació en premis i concursos, activitats extraescolars i avaluació formativa i
formadora.
El centre segueix una línia pedagògica que promou els aprenentatges significatius i l’enfocament competencial.
L’Institut de Bruguers actualment desenvolupa diversos projectes, com són el Pla d’impuls a la lectura, oferta de
dues segones llengües (francès i alemany), Sharing to Learn, i també és centre d’innovació TAC al Baix Llobregat
pel projecte de robòtica educativa i impressió 3D, amb una renovació integral de l’equipament tecnològic i la
incorporació d’una aula polivalent per potenciar el treball cooperatiu en l’àmbit STEAM i participa en el Pla
català de l’esport, per fomentar la salut i les activitats esportives. El centre ha distribuït ordinadors a tot l’alumnat
des de 3r d’ESO fins a 2n de batxillerat.
Altres accions que es fan al llarg de l’any són: treballs interdisciplinaris, Jove Avança, i jornades culturals de
centre.
En l’àmbit internacional, l’alumnat de batxillerat farà un intercanvi a Berlín i el viatge d’estudis a un camp de
concentració dins del projecte “Alumnes contra el feixisme”, amb la col·laboració d’amics de Mauthausen, que
ha obtingut diversos premis de reconeixement.
Com a centre de referència d’estudis de batxillerat, el Bruguers ofereix 3 modalitats (Científic-Tecnològic,
Social-Humanístic i Filològic) amb 22 matèries optatives a triar, que garanteixen l’assoliment del perfil més
adequat per accedir a la universitat amb garanties, i un acompanyament de l’alumne des del moment de la
matrícula en totes les etapes educatives.
L’AFA del Bruguers ofereix el servei de socialització de llibres.
L’Institut de Bruguers pretén fomentar una actitud creativa, investigadora i lògica. Fomenta el desenvolupament
dels valors democràtics, com el respecte, la tolerància, el diàleg i la solidaritat.

I N STITUT DE BRUGUE RS
Jaume I, 4
Tel. 93 662 16 39 - iesbruguers@xtec.cat - www.insbruguers.cat

Institut

El Calamot
Un centre per a tothom,
un projecte per a cadascú

L’institut escolaritza 1.150 alumnes en ESO, batxillerat,
cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, PFI-FIAP i IFE.
L’Institut El Calamot proposa un projecte educatiu centrat en el desenvolupament integral de l’alumne, que
esdevé el protagonista principal del seu procés d’aprenentatge, i formació com a persona en què l’institut el guia,
acompanya i prepara per a l’aprenentatge al llarg de la vida. És un centre inclusiu que fomenta l’equitat i ofereix
oportunitats per a l’aprenentatge personalitzat i per al desenvolupament personal i social. Aposta per la
innovació i la millora en la qualitat de l’educació.
El centre desenvolupa un sistema educatiu cada vegada més competencial en què els objectius prioritaris són
l’èxit escolar i l’excel·lència educativa, entenent-la com el desenvolupament màxim de les capacitats de tots els
alumnes.
A més a més, l’Institut El Calamot és:
•Desenvolupa el seu model d’aprenentatge competencial a través de diferents projectes i metodologies:
Metodologia d’aprenentatge per projectes: Àmbits i transversals – Pla de lectura a l’ESO i Batxillerat –
Orientació educativa al llarg de les diferents etapes.
•És un centre plurilingüe: Intercanvi amb Dinamarca i Bèlgica (alumnes de 1r de batx.) – Projecte Sharing to
learn – Projecte Erasmus+ (alumnes de batx. i CCFF) amb Itàlia, Bèlgica, Dinamarca i Noruega –
Pràctiques dels alumnes de CCFF a l’estranger – Tractament integral de les llengües.
•És referent en infraestructures i equipaments digitals així com en l’ús de la tecnologia per a la millora de
l’aprenentatge competencial de l’alumnat: Projecte de comunicació digital (revista, ràdio i TV) — Robòtica
i programació (CB amb enfocament STEM).
•I referent en la formació professional que potencia l’FP dual, les relacions i convenis amb institucions de
l’entorn i amb una gestió única certificada amb la norma ISO.

I N S TITUT E L CA L A MOT
Av. Joan Carles I, 62
Tel. 93 663 44 50 - ieselcalamot@xtec.cat - www.ieselcalamot.com

Col·legi

Immaculada Concepció
construïm amb tu
un futur millor

Un centre que aposta per l’educació integral de l’alumnat
des de la llar d’infants fins a batxillerat.
El col·legi Immaculada Concepció, amb més de cent anys d’història, aposta per la innovació pedagògica i crea
entorns d’aprenentatge positius, constructius i motivadors en què l’alumne és el protagonista de la seva
formació.
Alguns dels trets que identifiquen el centre són:
• Escola inclusiva amb metodologia innovadora en què es desenvolupen les intel·ligències múltiples. Impartim
classes de robòtica.
• Fem equip amb la família i diàriament ens comuniquem en línia. També ens trobem per compartir
motivacions.
• Escola pionera en el treball de les emocions i mindfulness.
• Escola plurilingüe amb anglès des de P1 fins a batxillerat, i francès a partir de l’ESO. Batxillerat americà.
• Professorat totalment implicat amb l’educació de l’alumne, àmplies aules perfectament condicionades i
magnífiques pistes esportives.
• Educació de qualitat, viva i dinàmica amb identitat cristiana i agustiniana. Tenim el certificat de qualitat
educativa ISO 9001:2015.

CO L·L EG I IM MACUL A DA CO N CE P CIÓ
Pl. de l’Església, 1
Telèfon 93 662 04 36 - direccio@immaculadaconcepcio.org - www.immaculadaconcepcio.org

Col·legi

Sagrada Família
un centre amb una àmplia oferta
educativa, d’activitats i serveis

És un centre privat concertat que ofereix 3 línies acadèmiques
des d’Educació Infantil fins a l’ESO.
També imparteix el batxillerat Social-Humanístic, Científic- Tecnològic amb caràcter privat. Batxillerat dual
amb titulació oficial del sistema americà.
Els principis educatius fonamentals del centre són els següents:
• L’educació emocional com a eix transversal del projecte educatiu. Mètode Ruler.
• Escola inclusiva: L’atenció a la diversitat és una de les nostres prioritats.
• Foment de les competències clau del segle XXI: creativitat, tecnologia, interculturalitat, pensament
adaptatiu i flexible, col·laboració virtual, competència comunicativa.
• Treball per projectes i col·laboracions amb altres entitats educatives i d’investigació.
• Educació en valors per formar persones compromeses en la construcció d’un món més just.
• Acompanyament de l’alumne perquè ell sigui el protagonista del seu aprenentatge.
• Valor fonamental de la tutoria: seguiment de l’alumne, orientació, atenció a famílies...
• Afavoriment de l’autonomia i la iniciativa personal.
• Utilització d’eines i recursos que potenciïn les seves capacitats i competències.
• Utilització de metodologies innovadores, actives i participatives.
• Programa “Passarel·la de la innovació”: model educatiu propi basat en 7 eixos.
• Programes i campanyes solidàries, ONG institucional, GROP (UB), Programa Cangur, Mart XXI, Talent
Factory, Programa IRIS, Detecció de partícules, ...
• Suport del Departament d’Orientació.
• Servei d’acollida, menjador amb cuina pròpia, Gabinet d’Orientació i Psicologia Escolar, grups flexibles,
auxiliars de conversa.

CO L·L EGI S AGR A DA FA MÍLIA
Rbla. Pompeu Fabra 126-13
Tel. 93 638 18 33 - www.safagava.edu - direccio@safagava.edu - @ColegioSAFAGava

Col·legi

Sagrat Cor
més de cent anys educant en el present
cap a un futur millor

Familiar, ecologista, solidària, creativa i plurilingüe són els nostres cinc pilars,
per això treballem fermament perquè els/les nostres alumnes creixin amb aquests valors
al llarg de la seva etapa educativa al Sagrat Cor.
Volem nens i nenes feliços, lliures, responsables, amb sentit crític, amb creativitat i iniciativa per tal de contribuir
a un món més humà, just i solidari.
El nostre lema, “Educant en el present cap a un futur millor”, no només és una frase feta, ens avalen els més de
100 anys que portem posant el cor en l‘ensenyament.
Som un centre concertat per la Generalitat de Catalunya, amb una única línia educativa, de P3 fins a 4t d’ESO,
i una plantilla integrada per 23 professors.
Punts remarcables de la seva línia educativa:
• Escola de futur i oberta a les noves tecnologies; robòtica i programació des de P3 fins a 4t d’ESO.
• Ensenyament manipulatiu als cursos d’infantil.
• Ensenyament respectant els diferents ritmes.
• Ensenyament en anglès de manera gradual, des de P3 fins a 4t d’ESO, incorporant l’alemany i el francès
als cursos superiors amb intercanvis tutoritzats.
• Seguiment psicopedagògic del procés d’ensenyament i aprenentatge.
• Escola ecològica, integrada i participativa amb el seu entorn proper.
• Menjador escolar, servei d’acollida, gabinet psicopedagògic i activitats aquàtiques i extraescolars.

CO L·LEGI S AGRAT CO R
Santa Teresa, 9.
Tel. 93 662 01 30 - a8017517@xtec.cat - www.sagratcor.net

Col·legi

San Pedro
excel·lència, sentit i bellesa

La pedagogia Montessori és l’eix vertebrador del nostre projecte.
Gràcies a la confiança de les nostres famílies, al potencial i sensibilitat del nostre equip i a la decisió de l’equip
directiu vam poder aprofundir en totes les possibilitats que el panorama pedagògic plantejava.
Sense perdre de vista les nostres arrels i la nostra
identitat vam reformar el nostre projecte educatiu
introduint-hi la metodologia Montessori, que tot i
tenir més de cent anys s’ha confirmat actualment
com una de les propostes que dona una resposta
més eficaç als reptes educatius plantejats per la
neurociència i la mateixa comunitat educativa.
La integració de l’anglès a les aules, un projecte
artístic propi amb tallers, música en directe i teatre i
un ús prudent i seriós de les noves tecnologies són
altres aspectes a destacar del nostre projecte
educatiu.
La nostra missió consisteix a desenvolupar les
potencialitats de cada alumne oferint un espai físic,
temporal i mental on puguin responsabilitzar-se del
seu aprenentatge, tenir oportunitats per cercar el
significat i sentit del seu treball i ampliar el seu
coneixement, les seves habilitats i la seva sensibilitat
per tal d’apreciar la bellesa i complexitat del món.

C . S AN P E DR O - MO N P E TIT
Montflorit, 138-140
Tel. 93 662 63 53 - info@sanpedrogava.com - www.sanpedrogava.com

Col·legi

Santo Ángel
una escola viva i d’avantguarda
que aposta per la innovació pedagògica

Vine a conèixer la nova escola dels teus fills!
Truca’ns i concertarem una entrevista individualitzada perquè ens coneguem.
El col·legi Santo Ángel és un centre laic i privat concertat per la Generalitat de Catalunya en els nivells educatius
d’infantil (P1 inclòs), primària, ESO i batxillerat concertat (Social, Ciències i Tecnològic). Té 1.210 alumnes des
de P2 fins a 2n de batxillerat i 82 professors/es.
Els principis educatius són:
• Educació i respecte com a eix vertebrador de la comunitat educativa.
• El centre de l’escola és l’alumne/a.
• Sistema pedagògic basat en la neurociència: Com aprèn el cervell?
• L’educació emocional com a base del creixement personal i la convivència.
• Ús de les intel·ligències múltiples a les aules.
• Aprenentatge cooperatiu, rutines de pensament, classe invertida.
• Treball per projectes a totes les etapes.
• Desenvolupament de competències clau: creativitat, autonomia
personal i pensament crític.
• Projectes propis de centre: “L’art de la paraula”, “Em conec?”, “Les
parets parlen”, “Ara ho entenc”, “Santo Ángel solidari”, “Menjar sa,
és viure millor”.

CO L·LEGI S A N TO Á N GE L
Av de les Bòbiles, 1
Telèfon 93 638 04 81 - santoangel@santoangel.org - www.santoangel.org

CEFP

Núria
Formació de nous professionals
en diferents àmbits laborals

El CEFP Núria és un centre de formació professional.
Concertat per la Generalitat de Catalunya, amb més de cinquanta anys d’experiència, està dedicat a impartir
cicles formatius de grau mitjà i superior, i les proves d’accés corresponents, i altres cursos a mida i
estandarditzats de formació complementària en els àmbits de l’administració, la informàtica, la sanitat, el
màrqueting, la publicitat i l’educació infantil.
Grau mitjà

Grau superior

• Gestió Administrativa.

• Administració i Finances. • Desenvolupament d’Aplicacions Web.

• Sistemes Microinformàtics i Xarxes.

• Assistència a la Direcció. • Educació Infantil.

• Cures Auxiliar d’Infermeria.

• Màrqueting i Publicitat.

Oferim una acurada atenció en l’adquisició de competències professionals en un clima de treball fonamentat en
l’educació emocional i metodologies pedagògiques que potencien el TALENT i l’APRENENTATGE dels
alumnes.
Destaquem del centre:
• Equip docent orientat cap a la QUALITAT i la INNOVACIÓ, i compromès en la CAPACITACIÓ de nous
professionals.
• Metodologies i tècniques d’aprenentatge adequades a cada matèria: aprenentatge-servei, treball
cooperatiu, aprenentatge basat en projectes, simulació de casos, gamificació, coaching educatiu, defenses
dirigides, pensament creatiu, aula invertida o estudi de casos.
• Accions formatives que dinamitzen i complementen l’aprenentatge a l’aula amb l’assistència i participació en
concursos, tallers, conferències, visites, trobades i simulacions.
• Acció tutorial individual implicada en la millora d’hàbits i actituds necessàries per a l’èxit professional.
• Relació amb més de 200 empreses, entitats i institucions que faciliten estades tutelades de l’alumnat en
modalitat de PRÀCTIQUES i DUAL, amb inserció laboral d’alumnes i exalumnes.

CE FP N Ú R IA
C. d’Apel·les Mestres, 52-58
Telèfon 93 662 21 13 - informacio@escolesnuria.cat - www.escolesnuria.cat

Escola

Maria Felip
un centre per a alumnat
amb necessitats específiques de suport educatiu

L’Escola municipal disposa de sis aules d’educació especial i acull alumnat d’entre 3 i 21 anys
de Gavà, Begues, Castelldefels, Sant Climent i Viladecans.
L’Escola Municipal d’Educació Especial Maria Felip Duran s’ofereix com un recurs de zona per tal d’escolaritzar,
previ dictamen (EAP), alumnes a temps complet o en modalitat d’escolarització compartida. L’objectiu és oferir
al nostre alumnat benestar i una formació integral, orientada al seu desenvolupament en tots els àmbits de la
vida (intel·lectuals, emocionals, físics, comunicatius i de socialització...).
S’imparteixen les etapes educatives d’infantil i d’educació bàsica obligatòria d’acord amb les modificacions
curriculars adients, que varien en funció de cada alumne/a.
L’alumnat es distribueix en sis aules. Aquesta estructura pot ser modificada en funció de les necessitats de cada
alumne i dels grups: programació entre grups, adscripció de l’alumne a un grup diferent per desenvolupar
algunes activitats.
L’equip humà està format per l’equip directiu, tutors/es, educadors/es, psicòloga, logopeda, fisioterapeuta,
monitors/es de menjador, administrativa i conserge.
Compta amb servei de menjador i de transport escolar. Per als alumnes de Gavà es gestionen els ajuts necessaris
perquè esdevingui un servei gratuït o de baix cost (servei gratuït per a l’alumnat procedent d’altres poblacions).
Aspectes del Projecte Educatiu a destacar: Projecte d’Inclusió “Compartim moments”, amb l’escola Marcel·lí
Moragas; activitats compartides amb altres centres de la zona. Metodologia per a ambients i tallers funcionals.
Sistemes de comunicació augmentativa i alternativa. Estimulació multisensorial. Projecte TAC. Activitats
aquàtiques i educació física amb monitors especialitzats. Propostes didàctiques per l’entorn, sortides de
caràcter pedagògic, activitats de la Guia Educativa...

E SCO L A MA R IA FE LIP
Av. d’Eramprunyà, 44
Tel. 93 662 06 04 - a8033781@xtec.cat - http://agora.xtec.cat/cee-mariafelipduran-gava/

Llar d'Infants

Josep Pallach
L’art d’educar

Per a nosaltres l’infant és el protagonista de les seves vivències i el seu aprenentatge.
L’infant és actiu, curiós, diferent, creador, amb necessitat d’aprendre,
experimentar, gaudir, ple d’afecte, amb capacitats innates i un gran
potencial.
Des de la Llar, i amb la col·laboració de les famílies, farem que recorri aquest
camí envoltat de respecte, alegria i estimació.
Volem desenvolupar les capacitats dels infants per mitjà del joc, de manera
globalitzada i respectant-ne la individualitat. Posant en valor la vida
quotidiana, els hàbits i l’autonomia per mitjà de propostes i tallers educatius,
i reforçant els llaços de col·laboració i participació amb les famílies.
El personal de la Llar d’Infants Josep Pallach el formen: Directora, 12
educadores, 5 monitores que donen suport a l’hora dels àpats i de la
migdiada, 1 cuinera, 4 ajudants de cuina-netejadores, i 1 auxiliar de
manteniment.
Serveis: La Llar compta amb 10 aules —dues de nadons, quatre d’1 a 2 anys,
i quatre de 2 a 3 anys— i un total de 126 places.
La Llar Josep Pallach té menjador amb cuina pròpia, amb servei diari
d’aliments frescos de proveïdors de proximitat que en garanteixen la qualitat
i que són revisats periòdicament per nutricionistes del Departament. També
compta amb bugaderia i espai reservat per als cotxes.
La nostra llar ofereix els serveis del CDIAP, Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç.

L L AR JO S E P PA LL ACH
C/ de Sant Martí, 33
Telèfon 93 662 77 52 - a8047881@xtec.cat

Llar d'Infants

Rosaura Terrades
L’infant és el protagonista
de les seves experiències

L’essencial és que l’infant descobreixi les coses per ell mateix. Tot el que obtingui a través de la seva pròpia experiència li
proporcionarà un saber molt diferent d’aquell que aconsegueix quan se li donen les respostes.
Emmi Pikler (pediatra hongaresa)
La Llar d’Infants Rosaura Terrades
és un centre educatiu públic, depenent del Departament d’Ensenyament, que va obrir en 1981.
La Llar ofereix a l’infant espais i moments per despertar la seva curiositat, espais per al moviment i per a
l’observació, temps d’atenció i cura personal. L’INFANT, PER A NOSALTRES, ÉS... un ésser únic i sensible, amb
capacitats innates per evolucionar, al seu ritme, en contacte amb un ambient ric en experiències i benestar.
Donem molta importància...
• Al JOC perquè és l’activitat central i base de l’aprenentatge de l’infant.
• A la VIDA QUOTIDIANA perquè és imprescindible tenir cobertes les necessitats bàsiques (alimentació,
higiene i descans) perquè l’infant pugui fer la que és la seva ocupació principal: JUGAR.
Pilars del nostre projecte educatiu:
• L’infant com a protagonista dels seus aprenentatges.
• Relació família-escola des de la reflexió, l’empatia i la confiança.
• El valor de les petites coses de la vida quotidiana .
• Hàbits i autonomia.
• L’exploració i l’experimentació.
• Treball en xarxa, escola oberta a l’entorn i a la ciutat.
• Escola sostenible.
Serveis
• Menjador amb cuina pròpia.
• CDIAP, Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç.
• Servei d’acollida matinal (sempre que sigui possible) organitzat per l’AMPA.

L L AR D ’I N FA N TS RO S AURA TE R R A DE S
Riera de Sant Llorenç, s/n
Telèfons 93 662 79 02 i 634 790 65 - a8047893@xtec.cat - www.rosauraterrades.cat/

Centre de Formació d’Adults

CFA Gavà
Un centre públic, oficial i gratuït

El Centre de Formació d’Adults Gavà (CFA) té una oferta dirigida a persones adultes.
Persones adultes que volen formar-se culturalment i preparar-se acadèmicament per donar resposta a les
necessitats de formació al llarg de la vida.
La nostra oferta educativa és:
• Cursos d’informàtica: Competic Inicial, Competic 1, Competic 2 i Competic 3. (Certificats oficials).
• Cursos de llengua castellana i catalana inicials (A1). Horaris de matí i tarda.
(Certificat per a l’informe d’arrelament ):
Català 1.
Castellà 1.
• Anglès. (Certificats oficials). Horaris de matí i tarda.
Anglès 1 (A1.1).
Anglès 2 (A1.2).
Anglès 3 (A2)
• Preparació de proves d’accés a cicles formatius de grau superior.
• GES (graduat en educació secundària per a persones adultes).

CFA GAVÀ
C/ Sarrià, 5
Telèfon: 936620704 - a8062471@xtec.cat - https://agora.xtec.cat/afaeramprunya-adults-gava/
Horari d’atenció: Dimecres i divendres, de 10 a 13 h. De dilluns a dijous, de 16 a 19 h.

PREINSCRIPCIÓ
CURS 2022-23

EDUCACIÓ INFANTIL DE SEGON CICLE
(DES DE P3)

I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
(FINS A 6è)

DEL 7 AL 21 DE MARÇ DE 2022
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
DEL 9 AL 21 DE MARÇ DE 2022

CONSULTEU TOTES LES DADES
DEL PROCÉS DE MATRICULACIÓ A
WWW .GAVACIUTAT.CAT

