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INTRODUCCIÓ
L’Escola Municipal d’Ensenyament (EME) va néixer l’any 1996 com a IME,
agrupant diferents serveis educatius gestionats per l’Ajuntament de la Garriga com
cursos de formació per a l’ocupació i monogràfics per a persones adultes.
Actualment, l’EME ofereix diferents cursos i programes educatius adreçats a joves i
persones adultes, en els àmbits de la formació acadèmica, professional i
complementària, intentant donar resposta a les demandes i necessitats formatives que
es detecten al municipi.
El centre col·labora amb els departaments d’Ensenyament, Empresa i Ocupació i
Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació de Barcelona i és centre
autoritzat per a obtenir el certificat Actic.
Des de l’any 2003, el centre disposa del certificat de qualitat ISO 9001:2008 i es
planteja com a objectius estratègics: programar una oferta formativa adequada a les
demandes i necessitats detectades, vetllant per la qualitat i la millora continuada dels
programes impartits i cercant la màxima satisfacció dels alumnes i usuaris.

QUINS SERVEIS OFERIM?
Formació professionalitzadora i per a l’ocupació
- PFI-PIP : Programa de Formació i Inserció - Pla d’Iniciació Professional d’Auxiliar
de treballs en fusteria i instal·lació de mobles
- Cursos de formació per a l’ocupació adreçats a persones a l’atur
Escola d’adults
- Cursos i tallers monogràfics
- Preparació de la part comuna de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig i
grau superior
- Cursos de català impartits pel CNL
Programes educatius
- Projecte ACADA
Serveis educatius
- Aula oberta per a nens i per a adults
- Proves de certificació ACTIC
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CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits es poden realitzar a l’EME es poden consultar a www.lagarriga.cat i,
específicament, a la secretaria de l’Àrea d’Ensenyament emplaçada al mateix lloc
que l’EME on trobareu informació detallada de la documentació necessària per a la
seva tramitació i dels canals pels quals es pot fer cada tràmit: presencial, telèfon, fax,
correu postal o per Internet.

COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-2019

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
A completar d’acord amb l’aprovació del PAM de la legislatura 2015-2019

ON SOM?
Adreça: c/ Negociant, 79
Telèfon: 938605990
Correu-e genèric: eme@ajlagarriga.cat
Horari: De dilluns a dijous de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 19:00 i divendres de 9:00 a
14:00 hores
RESPONSABLES
Responsable polític: Meritxell Coma i Vernet
Correu-e: mcoma@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Maria Francisco Buqueras
Correu-e: mfrancisco@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Beatriu Pérez Simal (coordinadora del centre)
Correu-e: bperez@ajlagarriga.cat
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Data realització
10 de juliol 2015

