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L’Àrea d’Ensenyament va ser creada l’any 1992. 

 

Des d’aquesta àrea es vetlla perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats i 

interessos del municipi, s’atén a les demandes de la comunitat educativa i de la 

ciutadania, i s’informa dels serveis, projectes i recursos educatius. 

Existeixen quatre centres educatius municipals: Escola Municipal de Música (EMM), 

Escola Municipal d’Educació (EME), Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) i 

Escola Bressol Municipal Les Caliues. 

Des d’atenció educativa es gestionen els serveis i projectes educatius, que s’ofereixen 

a tota la comunitat educativa.  

 

 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

 

 Programa d'activitats culturals: des del curs 1992-1993, s’organitza el 

programa d’activitas culturals per a les escoles, una programació de 3 activitats 

per nivell educatiu, de teatre, música, cinema i arts plàstiques. Els objectius del 

programa són donar suport a la tasca educativa de les escoles, potenciar la 

creació de nous públics, donar a conèixer diverses arts escèniques i aprendre 

diferents tècniques de les arts plàstiques. 

 Natació P4 / P5: des del curs 2000-2001, l’Ajuntament financia el curs de 

natació per alumnes de P4 / P5, de les escoles públiques i la concertada. Els 

objectius del programa són que els infants es familiaritzin amb el medi aquàtic,  

adquireixin autonomia i s’iniciïn en l’aprenentatge de la natació. 

 Casals: S’organitzen casals durant els períodes de vacances escolars de l’estiu i 

del Nadal. Durant les vacances d’estiu s’organitzen el Casal de Lleure, el Casal 

Multiesportiu i el Casal de Setembre. Durant les vacances de Nadal s’organitza 

el Casal de Nadal. 

 Escoleta de teatre: L’objectiu principal de l’Escoleta és oferir la possibilitat a 

descobrir el món del teatre, a nens/es i nois/es, de 8 a 16 anys, i a persones amb 

discapacitat físiques o psíquiques. Es treballa el coneixement personal i de grup, 
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a través del joc teatral i treball del cos. 

 Euronet 50/50 max: és un projecte amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat 

energètica, d’estalviar energia i lluitar contra el canvi climàtic. Actualment s’està 

portant a terme a l’Escola Els Pinetons. Euronet 50/50 max s’organitza des de 

l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i l’Àrea d’Ensenyament.   

 Suport a altres àrees de l'Ajuntament: es dóna suport a programes escolars i 

activitats d’altres àrees de l’Ajuntament: Programa d’Educació Viària, Ruta del 

Rei Carnestoltes, projecte “Hi havia una vegada un comerç, Visita a 

l’Ajuntament,... Cada curs s’elabora un Catàleg dels serveis i les activitats que 

l’Ajuntament ofereix als centres educatius. 

 Suport als centres educatius i a les AMPA: es dóna suport a les escoles, 

instituts i a les AMPA a nivell de logopèdia, escolarització, manteniment dels 

centres, cessió d'espais, activitats i projectes (Campus Ítaca, Catàleg de suport a 

la funció educativa de les famílies, Exposició Pública dels Treballs de Recerca, 

xerrades i tallers). 

 Consell d'Infants: El Consell d’Infants de la Garriga és l’òrgan de participació 

on els infants poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i 

pensaments, i on poden proposar accions concretes per transformar el seu poble. 

S’organitza des de les àrees de Participació Ciutadana i d’Ensenyament. 

Actualment el Consell d’Infants està format per 16 consellers/es que són 

representant de les classes de 5è i 6è d’EP, de les escoles de la Garriga: Els 

Pinetons, Giroi, Puiggraciós, Tagamanent i Sant Lluís Gonçaga. 

 Consell de les AMPA: l’objectiu d’aquest òrgan és establir un espai, de forma 

periòdica/puntual, perquè es puguin abordar els temes que afecten a totes les 

AMPA, cercar sinèrgies comunes i optimitzar recursos.  

 Consell Escolar Municipal: l’objectiu d’aquest òrgan és oferir a tots els sectors 

que formen part de la comunitat educativa, existent al municipi, la possibilitat de 

participar, opinar, consensuar i informar-se de tot el referent a l’ensenyament, a 

nivell local. Se celebren reunions bianuals (dues durant el curs escolar), a les 

quals assisteix l’alcaldessa/presidenta, la tècnica d’Ensenyament, representants 

dels grups polítics municipals, directors/es, representants de professors, pares, 

alumnes i personal no docent de les escoles, instituts i escoles municipals del 

municipi. 

 

 

 

 

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

Tots els tràmits es poden realitzar a l’Àrea d’Ensenyament i es poden consultar a 

www.lagarriga.cat i, específicament, a l’apartat serveis i programes educatius. 

 

http://www.lagarriga.cat/
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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: scomas@ajlagarriga.cat 

Horari: de 9 a 15h (dilluns a dijous) i 9 a 12.30h (divendres) 

 

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: Sònia Comas 

Correu-e: scomas@ajlagarriga.cat 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 

 

 

Data realització  

 

10 juliol 2015 
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