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IDENTIFICACIÓ   

 

Regidoria 

Educació i Formació - Atenció educativa 

 

INTRODUCCIÓ 

     

Àrea 

Serveis a les Persones 

   

Des de l’àrea d’Educació i Formació 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. 

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

a tota la comunitat educativa. 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

 

Projectes adreçats a la ciutadania 

 Casals infantils 

 Suport a la funció educativa de les famílies 

 Espai de Debat Educatiu (EDE) 

 Maleta de les famílies 

 Ús social escoles 

Projectes adreçats als centres educatius 

 Activitats Culturals a les Escoles 

 Presentació dels treballs de recerca de Batxillerat 

 Servei de Logopèdia a les escoles de Primària 

 Aprenentatge per competències 

 Euronet 50/50 (conjuntament amb l’àrea de Territori) 

 Suport a activitats dels centres educatius i AMPA/AFA/APA 

Espais de participació 

 Consell d’infants 

 Consell Escolar Municipal (CEM) 

Publicacions 

 PLEP 

 Catàleg activitats que s’ofereixen als centres educatius de primària i secundària 

 Catàleg activitats estiu  

Projectes organitzats als centres educatius 

 Campus Ítaca 

 Projecte Lecxit (conjuntament amb la Biblioteca Municipal) 

 Servei Comunitari 

 Cantània 

 Fem Dansa 

 Jornada Esportiva (conjuntament amb l’àrea d’Esports) 
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Suport a activitats educatives d’altres àrees municipals 

 Alcaldia: visita de les escoles a l’Ajuntament. 

 Promoció econòmica: El comerç a l’escola i activitats de consum de la DIBA. 

 Cultura: la ruta del Carnestoltes i accions de teatre a les escoles. 

 Patrimoni: visites gratuïtes del Centre de Visitants. 

 Medi Ambient: bus per Viu al parc, i Clean up i dia del medi ambient i l'energia. 

 Igualtat: formació en Coeducació. 

Suport a activitats educatives organitzades per entitats externes 

 Activitats de sensibilització envers els Trastorns de l’Espectre Autista 

organitzades per l’Associació Autisme la Garriga Dia Mundial de l’Autisme  

 Concurs literari Trencant Murs. La Garriga Societat Civil 

Gestió de subvencions i ajuts a entitats i projectes educatius 

 Subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar les despeses del 

transport escolar als centres educatius i les AMPA/AFA/APA que participen al 

programa de natació en horari lectiu 

 Tarifació Social 

Participació en xarxes 

 Xarxa Transició Escola- Treball Vallés Oriental 

 Associació Internacional de Ciutats Educadores 

 Xarxa d’Escoles Municipals de Persones Adultes Diputació de Barcelona 

 Xarxa d’Escoles Bressol Municipals Diputació de Barcelona 

 Educació 360 

 Consells Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya 

 Xarxa de Projectes de Participació Infantil Diputació de Barcelona 

 

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

Tots els tràmits que es poden realitzar a l’àrea d’Educació i Formació es poden 

consultar a la web www.lagarriga.cat i a la secretaria de l’àrea, on es disposa de la 

documentació necessària per a la seva tramitació i dels canals pels quals es pot fer 

cada tràmit tant presencial com telemàticament. 

 

 

COMPROMISOS 

 A QUÈ ENS COMPROMETEM? 

 

Els compromisos de l’àrea d’Educació i Formació es detallen al Pla d’Acció Municipal  

de la legislatura 2019-2023 
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 COM MESUREM ELS COMPROMISOS? 

 

Els compromisos de l’àrea d’Educació i Formació es detallen al Pla d’Acció Municipal  

de la legislatura 2019-2023. 

 

ON SOM? 

 

Adreça: c/ Negociant, 79 

Telèfon: 938605990 

Correu-e genèric: aeducacio@ajlagarriga.cat 
Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i dimecres de 15.00 a 18.00 hores 

 

RESPONSABLES  

 

Responsable polític: Meritxell Catalan Baldich 

Correu-e: mcatalan@ajlagariga.cat 

 

Cap d’Àrea: Beatriu Pérez Simal 

Correu-e: bperez@ajlagarriga.cat 

 

Responsable tècnic/a: Sònia Comas Vilaseca 

Correu-e: scomas@ajlagarriga.cat 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 

 

 

Data realització  

Març 2020 

 

 


