ACTES SETMANA DE PORTES OBERTES
Dilluns 6 de març
Institut Gelida, de 17:00 a 19:00 h
PORTES OBERTES A L’INSTITUT GELIDA
Visites guiades a les instal:lacions.

EDUCA

Butlletí informatiu d’Educació

Dimarts 7 de març
Llar d’infants municipal, de 17:00 a 19:00 h
PORTES OBERTES AL CÉRVOL BLAU

Dimecres, 8 de març
Can Valls, Parc de les Escoles Velles, de 17:00 a 19:00 h
PORTES OBERTES A L'ESCOLA DE MÚSICA
Presentacions del projecte educatiu i visites guiades al centre

LLAR D’INFANTS EL MONTCAUET
Projecte educatiu

PORTES OBERTES A L’ESCOLA MONTCAU
Visita guiada a les aules per veure les activitats diàries en dos torns:
a les 9:00 h i a les 15:00 h. No cal demanar hora.

El nostre projecte educatiu té dos eixos principals, el respecte a
la individualitat de cada infant i l‘esperit d’acompanyament a la
família.
Ens agrada ser una llar oberta a les necessitats de la família i
flexible en tots els aspectes organitzatius. Partim de les
necessitats de cada un dels nostres infants, fem tot el possible
per a que desenvolupi totes les seves capacitats. Sempre amb
l’amor i la tendresa com a vehicles aglutinadors.
Creem ambients educatius en els espais interiors i, aprofitant
l’extraordinari entorn que ens envolta, generem ambients de
descoberta i desenvolupament a l’exterior.
Tot això es veu reconegut per l’alt grau de satisfacció de les
famílies que així ens ho fan conèixer en l’enquesta de valoració
que periòdicament fem.

A les 17:00 h
Xerrada informativa a les famílies noves a la biblioteca del Montcau.

Oferta educativa

Llar d'infants municipal, de 17:00 a 19:00 h

Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
A partir de 4 mesos.

Divendres, 10 de març
Escola Les Fonts, tot el dia
PORTES OBERTES A L'ESCOLA LES FONTS
Visites guiades en tres torns:
de 9:30 a 10:30 (1r torn), d'11:30 a 12:30 (2n torn)
i de 15:30 a 16:30 (3r torn)
De 16:45 a 18:30 h
Obrim l'escola Les Fonts a totes les famílies!
PORTES OBERTES AL MONTCAUET

Dilluns, 13 de març

Instal·lacions

XERRADES D'ORIENTACIÓ

Inaugurada l’any 2005, compta amb 7 aules amb accés directe al
pati.
Sala polivalent per a activitats conjuntes i menjador.
Pati de sorra amb jocs i zones diferenciades per edats.

Institut Gelida, a les 18:00 h

Serveis complementaris

XERRADA “SORTIDES DESPRÉS DEL BATXILLERAT”
Xerrades col·loqui d’informació i orientació a famílies i alumnat, a
càrrec d'EDUCAWEB
*Es lliurarà a cada alumne/família una guia-póster dels itineraris del
sistema educatiu.

Servei d’acollida, matins de 7:30 a 9:00 h
tardes de 17:00 a 18:00 h
Servei de menjador amb càtering diari.
Sortides, celebració de festes tradicionals…
Extraescolar d’anglès (a partir de 2 anys)
AMPA

Contacte
C. Montcau, s/n
Telèfon 937791292
c/e: gelida.montcauet@diba.cat
Facebook: El Montcauet llar d’infants

LLAR D’INFANTS EL CÉRVOL BLAU

Escola Montcau, tot el dia

“I DESPRÉS DE L’ESO… QUÈ?”
A les 19:30 h

Projecte educatiu

OFERTA EDUCATIVA DE GELIDA
Curs 2017-2018
SETMANA DE PORTES OBERTES
Del 6 al 13 de març de 2017
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
Del 23 de març al 4 d'abril
Educació Infantil, Primària i Secundària

Del 2 al 12 de maig
Llars d’infants municipals

Del 18 al 25 de maig
Escola Municipal de Música Can Valls

Més informació a:
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/info-general
i a http://gelida.cat/

ACOMPANYANT ELS NOSTRES FILLS ADOLESCENTS EN LA
PRESA DE DECISIONS
3 sessions de dues hores cadascuna
Cal inscripció prèvia al telèfon 937790450
o al correu a8035246@xtec.cat
L'activitat es realitzarà si hi ha una inscripció mínima de 10 famílies.
Regidoria d’Educació

Som un equip que té com a fita que els infants se sentin a la llar
com a casa. Cada tutora segueix amb el seu grup les tres etapes
(de lactants a grans). Volem crear un clima d’harmonia i un
ambient relaxat.
Ens estem formant en pedagogies alternatives, actualment estem
duent a terme un projecte per millorar el pati i fer-lo també un
espai d’aprenentatge per als nostres infants, on la descoberta i
l’experimentació siguin una part més del procés d’aprenentatge.
Som una llar oberta a les famílies, que poden venir per veure com
és el dia a dia, ja sigui participant en les festes o per realitzar alguna
activitat amb els infants, com per exemple compartint el seu ofici
o demostrant les seves habilitats, explicant un conte... activitats
relacionades amb temàtiques molt diverses.

Oferta educativa
Primer cicle d’educació infantil (0-3 anys)
A partir de 4 mesos

Instal·lacions
3 aules, una amb dormitori contigu amb llitets de baranes.
Sala polivalent per a activitats conjuntes i menjador.
Pati amb sorral.

Serveis complementaris
Servei d’acollida, matins de 8 a 9 h.
Servei de menjador amb càtering diari.
AMPA

Contacte
Passeig Circumval·lació, 59
Telèfon 937790081
c/e: cervolblau@hotmail.es
Facebook: Llar d'Infants municipal El Cérvol Blau
Blog: www.blogscat.com/cervolblau

ESCOLA MONTCAU

ESCOLA LES FONTS

INSTITUT GELIDA

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA CAN VALLS

Projecte educatiu

Projecte educatiu

Projecte educatiu

Projecte educatiu

La nostra escola és una escola activa i constructivista, que potencia en els alumnes una actitud curiosa, crítica i investigadora,
bases per a una bona formació i adquisició dels aprenentatges.
L’escola es defineix com a: laica i plural, defensora dels valors
democràtics, compromesa, no sexista, aconfessional, a favor
d'una educació integral, en defensa de la igualtat d'oportunitats,
que entén la diversitat com a valor positiu, formadora en l'educació
per la pau, la solidaritat i la col·laboració, una escola oberta a
l'entorn.

Formem persones perquè esdevinguin ciutadans responsables,
compromesos, solidaris i respectuosos amb els altres i amb l’entorn,
amb la societat i la cultura. Volem persones competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se a una societat
multicultural i dinàmica, i integrar-se en el procés de formació o
professional que escullin.
El nostre projecte educatiu inclou, a més dels continguts acadèmics
generals, diferents programes de treball transversal: la sostenibilitat i
el respecte pel medi ambient, la mediació a través del diàleg com a
eina fonamental de relació entre iguals, el servei comunitari com una
eina d’integració a la comunitat, la formació de delegats, l’educació
financera, la participació en programes pilot d’informàtica i robòtica...

Apropem la vivència i l’aprenentatge musical de qualitat a infants,
joves i adults a través d’un programa propi adequat a cada edat i
interès.
Despertem l’interès per la diversitat musical i pel fet cultural tot fent
aflorar les capacitats creatives individuals i col·laboratives dels
alumnes. En una relació estreta amb les famílies, vetllem perquè la
motivació, la sensibilitat, l’autonomia i l’esperit crític esdevinguin els
puntals del centre i la garantia d’una formació integral de l’alumne.
Col·laborem amb la resta de centres educatius i les entitats locals
en la promoció de la música.

Segon cicle d’educació infantil (3-5 anys)
Educació primària (6-12 anys)

Treballem conjuntament amb famílies i institucions per l’èxit escolar
de tots els alumnes, atenent les seves necessitats i capacitats.
La diversitat és la nostra gran riquesa i en ella tots aprenem de tots, i
tots millorem i creixem amb respecte, cooperació i companyonia.
Apliquem metodologies actives i competencials amb les quals els
alumnes aprenen de manera funcional i activa. Projectes d'investigació als Petits científics des d'Infantil i tota la Primària, projecte Mas
Montcau amb el qual treballem el medi des de la nostra realitat més
propera, Science (coneixement del medi en anglès des d’EI5 fins a
6è), dansa, música i plàstica per a un desenvolupament artístic complet i Matemàtiques actives amb una aula específica.
Som una escola oberta en la qual totes les idees i iniciatives tenen
cabuda i tothom hi pot col·laborar perquè pensem que L'EDUCACIÓ
ÉS COSA DE TOTS.

Oferta educativa

Instal·lacions

Oferta educativa

6 aules d’educació infantil.
12 aules d’educació primària amb Pissarres Digitals Interactives.
Aules específiques (educació especial, música, informàtica,
anglès, audiovisuals).
Biblioteca escolar.
4 aules de petit grup. 1 espai de joc simbòlic.
2 menjadors amb cuina central i servei de vetlladora.
Sala de psicomotricitat / sala dormitori.
Pati d’educació infantil. Pista esportiva.
Gimnàs amb vestidors. Sala de mestres.

Segon cicle d’educació infantil (3-5 anys)
Educació primària (6-12 anys)

3 línies d’ESO
Batxillerat, en les modalitats de Ciències i Tecnologia, i d’Humanitats
i Ciències Socials
Programa Futura amb pràctiques a empreses locals a 2n cicle d’ESO.

Instal·lacions

Instal·lacions

Itineraris per a infants
•Sensibilització. Adreçat a infants de 3 a 5 anys. Desnvolupem
sensorialment el sentit musical i iniciem la pràctica instrumental
amb el taller de percussió.
•Bàsic 1 i 2. Adreçat a infants a partir de 6 anys. Iniciem el llenguatge, cant coral i roda/taller d’instruments.
•Aprofundiment 1, 2, 3 i 4. Per als alumnes que han superat el nivell
bàsic, iniciem les classes d’instrument individual.

6 aules d’educació infantil totes equipades amb pissarres digitals
interactives i amb zona d’higiene diferenciada. Aula dormitori.
Racons de joc simbòlic i aula de psicomotricitat. Pati amb sorral i jocs.
12 aules d’educació primària equipades amb pissarra digital. Aules
específiques (educació especial, anglès, música, informàtica, aula de
racons de matemàtiques, aula de ciències…). Gimnàs amb vestidors i
dues pistes esportives. Laboratori de ciències.
1 aula USEE (Unitat de Suport a l’Escolarització Especial) amb mestra
i educadora.
Biblioteca escolar. Menjador amb cuina central i servei de vetlladora.
Hort amb compostadora i jardí escolar.

Totes les aules estan equipades amb Tecnologies de la Informació i la
Comunicació per a l’Aprenentatge
Equips informàtics portàtils.
Aules específiques de Tecnologia, Música, Informàtica i Educació
Visual i Plàstica i aula oberta. Laboratoris de Física i Química i de
Biologia.
Biblioteca i Sala d’Actes Polivalent.
Gimnàs amb vestidors. Pistes esportives. Xarxa wifi a tot el centre.
Aquest curs ha entrat en funcionament la part ampliada de l’edifici i
s'han incrementat les instal·lacions en un 70%.

Oferta educativa

Serveis complementaris
Servei d’acollida, matins de 7:30 a 9:00 h i tardes de 16.00 a 18.30 h
Servei de menjador.
Activitats extraescolars i casals organitzats per l’AMPA.
Activitats del Patronat Municipal d’Esports.
Activitats del Pla Educatiu d’Entorn: biblioteca oberta, Lecxit, tallers
d'estudi assistit.
Transport escolar.
Activitats dins l’horari lectiu: sortides i colònies, natació…

Contacte
C. Enric Prat de la Riba, 9
Telèfon: 937793334
c/e: a8062754@xtec.cat
web:www.xtec.cat/centres/a8062754
Instagram

Serveis complementaris
Servei d’acollida, matins de 7:30 a 9:00 h; tardes de 16:30 a 18:00 h.
Servei de menjador. Transport escolar. Activitats extraescolars i
casals organitzats per l'AMPA. Sortides i colònies. Activitats del
Pla Educatiu d’Entorn: biblioteca oberta, Lecxit i tallers d'estudi
assistit. Suport escolar personalitzat.

Contacte
C. Circumval·lació ,72
Telèfon 937790086
c/e: ceipmontcau-gelida@xtec.cat
web: www.ampamontcau.com

Serveis complementaris
Servei d’Orientació i Psicopedagogia. Activitats de lleure i culturals.
Sortides escolars. Cantina. AMPA. Activitats extraescolars. Premis
TREC d’investigació de Batxillerat. Activitats del Pla Educatiu d’Entorn.
Actuacions de Servei Comunitari. Centre Formador de nous professors. Projecte d’Esport Escolar.

Oferta educativa

Itineraris per a joves i adults
•Adreçat a majors de 13 anys, tinguin o no coneixements musicals.
Itineraris especials
•Per a alumnes de necessitats educatives especials o que no volen
seguir un programa d’estudis reglat.
Oferta instrumental
•Cant, piano, violí, guitarra, flauta travessera, saxo, clarinet, guitarra
elèctrica, baix elèctric, bateria.

Instal·lacions
1 aula de sensibilització, 2 aules de llenguatge musical, 4 aules
d’instrument
2 aules assaig combos, Sala polivalent-auditori

Serveis complementaris
Música Oberta.

Contacte

Contacte

C. Joan Pascual i Batlle, 1
Telèfon 937790450
c/e: a8035246@xtec.cat
web: www.xtec.cat/centres/a8035246/
www.institut gelida.es

Parc de les Escoles Velles
C. Sant Lluís, 21
Telèfon 937793527
c/e: gelida.emmgcanvalls@diba.cat

