Transparència
CARTA DE SERVEIS

IDENTIFICACIÓ
Regidoria
Educació i Formació
Escola Municipal d’Educació, EME

Àrea
Serveis a les persones

INTRODUCCIÓ
L’Escola Municipal d’Educació (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 el departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i
amb la Diputació de Barcelona i és centre autoritzat per la Generalitat per a la
realització de proves de competències digitals ACTIC.
QUINS SERVEIS OFERIM?
Escola d’adults
 Cursos i tallers monogràfics
 Cursos de preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau
superior
 Cursos de català impartits pel Consorci per a la Normalització Lingüística
Programes educatius
 Projecte ACADA
Serveis educatius
 Aula oberta
 Proves d’acreditació de competències per a l’obtenció del certificat ACTIC
CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS
Tots els tràmits que es poden realitzar a l’EME es poden consultar a la web
www.lagarriga.cat i a la secretaria del centre, 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.
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COMPROMISOS
 A QUÈ ENS COMPROMETEM?
L’EME té 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.
 COM MESUREM ELS COMPROMISOS?
Realitzant enquestes de satisfacció a alumnes i usuaris del centre, en les quals es
demana interessos i necessitats formatives.
Disposant d’una bústia de suggeriments al centre
Revisant anualment la Política de qualitat del centre
ON SOM?
Adreça: c/ Negociant, 79
Telèfon: 938605990
Correu-e genèric: eme@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@ajlagarriga.cat
Cap d’Àrea: Beatriu Pérez Simal
Correu-e: bperez@ajlagarriga.cat
Responsable tècnic/a: Beatriu Pérez Simal (coordinadora del centre)
Correu-e: bperez@ajlagarriga.cat
NORMATIVA APLICABLE
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, que regula els principis rectors del sistema
educatiu i reconeix l’educació com el mitjà per a la realització personal i el progrés
col·lectiu.
. • L’article 63 estipula que el Departament d’Educació pot establir mecanismes de
col·laboració amb les administracions locals i amb agents socials i econòmics per tal
de planificar, organitzar i desenvolupar accions formatives amb la finalitat d’afavorir
la inserció laboral i la qualificació professional.
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