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L’Educació com a prioritat municipal

L’educació és per a l’equip de govern municipal un àmbit estratègic per a la millora de la qualitat de vida de 

la societat vicentina. La prova d’aquesta afirmació és el capítol que es dedica a educació en els pressupostos 

municipals, en  què aquest àmbit té un pes singular.

De la bona i àmplia oferta educativa del nostre poble, en trobareu informació en aquestes pàgines que posem 

a les vostres mans per tal de facilitar-vos la presa de decisió a l’hora de triar escola per al vostre fill o la vostra 

filla. És molt important que aquesta visió global l’amplieu amb les jornades de portes obertes que es fan a 

cada centre per donar a conèixer d’una manera més directa i personal els diferents projectes i les comunitats 

educatives respectives.

Malgrat la inquietud que sempre genera la tria d’escola per als fills i les filles, estigueu convençuts de la 

gran qualitat dels projectes educatius dels nostres centres educatius i de la bona feina i el compromís dels 

professionals que els porten a terme.  

Com sempre, volem animar-vos a tots, pares i mares, que us impliqueu encara més a les AMPA, als consells 

escolars i en la vida educativa de la vila. La participació dels familiars d’alumnes a l’escola genera beneficis 

no només pel que fa als resultats acadèmics sinó també en altres àmbits menys tangibles, com són la millora 

de les relacions entre pares i mares i fills i filles, l’increment de satisfacció del professorat o la motivació de 

l’alumnat per sentir-se compromès amb el propi procés d’aprenentatge. 

Sant Vicenç dels Horts està més que mai per l’Educació

Maite Aymerich Boltà
Alcaldessa

Miquel Àngel Camacho Vega
Regidor d’Educació
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

1r cicle d’educació infantil 0-3 anys

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSCurs 2017-2018

4 5



55 ES
CO

LE
S 

BR
ES

SO
L 

M
UN

IC
IP

AL
S

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSCurs 2017-2018

Petit Mamut
Carrer del Riu, 59
Telèfon: 93 656 48 28
llarinfants@svh.cat

Oferta i serveis escolars

Nivells Grup nadons 
Grup caminants petits 
Grup caminants grans

Acollida de 8 a 9 h
de 17 a 18 h

Menjador sí

Projectes

Llengües Català, llengua base dels aprenentatges

Altres • Hort
• Treball basat en el constructivisme
• Observació, experimentació i manipulació
• Enfocament globalitzat

Oferta formativa per a 
pares i mares

xerrades i tallers

AMPA (Associació de Mares i Pares)

Telèfon de contacte: 93 656 48 28

llarinfants@svh.cat

Horari d’atenció: a convenir
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSCurs 2017-2018

L’Alegria
Plaça del Trèvol, s/n
Telèfon: 93 656 37 49
lalegria@suara.coop
www.ebmlalegria.wordpress.com

Oferta i serveis escolars

Nivells Nadons de 4 mesos a 1 any
Caminants petits: d’1 a 2 anys
Caminants grans: de 2 a 3 anys

Acollida de 8 a 9 h
de 17 a 18 h

Menjador sí

Projectes

Llengües Català, llengua base dels aprenentatges

Altres • Hort
• Treball basat en el constructivisme
• Observació, experimentació i manipulació
• Enfocament globalitzat
• Pati obert, espais familiars i espai nadó

Oferta formativa per a 
pares i mares

Xerrades i tallers
Portes obertes: 22 abril d’11 a 13h

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 37 49

ampaalegria@hotmail.com

Horari d’atenció: a convenir

Activitats:
Taller “Mans Manetes” (últim divendres 
de cada mes)
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NIVELLS EDUCATIUS HORARIS D’ACOLLIDA MENJADOR

EL PATITO FEO
C. Barcelona, 185
Tel. 93 656 34 01
a/e: elpatitofeo123@hotmail.com

Lactants : de  4 mesos a 1 
any
P1 : d’1 a 2 anys
P2 : de 2 a 3 anys

de 6.30 a 9 h
de 17 a 20 h

Sí

EL PATITO FEO
C. Nou, 54
Tel. 93 656 57 12
a/e: elpatitofeo123@hotmail.com

Lactants : de  4 mesos a 1 
any
P1 : d’1 a 2 anys
P2 : de 2 a 3 anys

de 7.30 a 9 h
de 17 a 18 h

Sí

MAFALDA
Ctra. de Sant Boi amb c. Mare de 
Dèu de Núria 
Tel. 93 656 67 18
a/e: llarmafalda@gmail.com

Lactants : de  4 mesos a 1 
any
P1 : d’1 a 2 anys
P2 : de 2 a 3 anys

de 7.30 a 9 h
de 17 a 18 h

Sí

PATUFET
C. Comerç, 109
 Tel. 93 656 30 75
a/e: info@llardinfantspatufet.com

Lactants : de  4 mesos a 1 
any
P1 : d’1 a 2 anys
P2 : de 2 a 3 anys

de 7 a 9 h
de 17 a 18 h

Sí

ESCOLES BRESSOL PRIVADES
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

2n cicle d’educació infantil 3-6 anys

Primària 6-12 anys

ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018

La Guàrdia
Carrer de Mataró, 26-30
Telèfon: 93 656 12 95
www.escolalaguardia.cat
ceiplaguardia@xtec.cat
Twitter: @escolalaguardia 

Supressió de barreres arquitectòniques: 
lavabos adaptats, rampa exterior de 
comunicació entre l’edifici escolar i  
el pati

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 12 95

ampalaguardia@hotmail.com

Horari d’atenció: de 17 a 18 h

Activitats formatives per a pares i mares:
• Espais d’intercanvi
• Xerrades i conferències informatives
Altres activitats:
• Participació de pares i mares en
activitats lectives (grups interactius) i
en activitats de suport a l’escola

Serveis escolars
Acollida de 7.30 a 9 h

Menjador Sí, introducció al menjar ecològic

Activitats 
extraescolars

Futbol, gimnàstica rítmica, informàtica,  
anglès, piscina, psicomotricitat,  
lliga de futbol, servei d’acollida

Altres Tallers d’estudi assistit, patis oberts de 17 a 19 h
Itineraris de natura en el bosquet de l’escola

L’escola
Què volem? Oferir eines i estratègies que puguin ajudar els 

infant a pensar per ells mateixos a investigar, 
a aprendre dels seu errors i dels seus encerts 
i així aprendre a ser crítics i protagonistes del 
seus aprenentatges

Com ho fem? La nostra metodologia es fonamenta en el 
treball per projectes. La nostra manera de 
treballar és:
• Activa: potencia la iniciativa i la creativitat 
de l’alumne.
• Personalitzada: tenim en compte les 
necessitats de cada alumne.
• Investigadora: a través de l’observació, 
l’experimentació i la reflexió, l’alumne 
construeix el seu propi aprenentatge.
• Significativa: incorpora en les programacions 
didàctiques el coneixement del seu entorn 
més proper.
• Globalitzadora: desenvolupa a l’alumne 
la capacitat d’aplicar els aprenentatges en 
diverses situacions i contextos.

L’escola forma part del Projecte Escola 
Nova21 que impulsa un nou model educatiu.
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018

La Vinyala
Carrer de Sant Josep, 99
Telèfon: 93 672 30 34
ceiplavinyala@xtec.cat
www.xtec.cat/ceiplavinyala

Supressió de barreres arquitectòniques: 
rampes i ascensor, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 672 30 34

ampaescolavinyala@gmail.com 
http://ampa-escola-la-vinyala.
blogspot.com.es

Horari d’atenció: totes les tardes de 
16 a 17 h i a hores concertades.

Activitats formatives per a pares i 
mares:
• Xerrades i conferències informatives
• ampaescolavinyala@gmail.com
• Horari: totes les tardes de 16:00 a 
17:00 i a hores concertades.

Serveis escolars
Acollida de 7.45 a 9 h (amb opció tarda)

Menjador Projecte educatiu propi i vinculat al del centre. 
Cuina pròpia.

Activitats 
extraescolars

Robòtica, Futbol Sala (Escola Jordi Torras), 
Anglès, Dansa i Hip Hop, Patinem, 
Taekwondo, Multiesport, 
Manualitats, Reforç escolar i Minichef.

Altres • Tallers d’estudi assistit
• Colònies a 6è
• Casal d’estiu en anglès

Projectes
Reutilitació de 
llibres de text

de 2n a 6è

Educació física en 
medi aquatic

1r, 3r i 5è

Llengües Projecte Grup Experimental per al Plurilingüisme, GEP: 
• Llengua wwprojectes d’aula
• Auxiliar de conversa a 6è
• “English day” al centre
• Biblioteca escolar PUNTEDU: Apadrinament lector

Altres • PROJECTES DE CENTRE: Pla Català d’Esport, 
filosofia 3/12, plàstica a través d’artistes i hivernacle i 
hort agroecològic. 
• Programa d’HÀBITS SALUDABLES.
• Enfocament inclusiu. 
• ASSEMBLEA: d’alumnes delegats i pares i mares 
delegades.
• Tecnologia aplicada a les aules (PDI, wiffi,...), 
Bee-bots, sala tecnològica amb ambients 
diferencials.
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018

Sant Antoni
Avinguda del Mas Picó, 65-67
Telèfon: 93 656 57 52
a8041131@xtec.cat
www.escolasantantoni.com

Supressió de barreres arquitectòniques: 
ascensors i lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 57 52

ampaceipsantantonisv@hotmail.com

Horari d’atenció: de 16 a 17 h

Activitats formatives per a pares i 
mares: l’hora del cafè i voluntariat per 
la llengua

Altres activitats: participació de les 
famílies en les comissions de teatre, 
biblioteca, laboratori i festes.  
Reciclatge de llibres de text i bricolatge
· Racons amb famílies a P4 i P5
· El protagonista de la setmana a P3

Serveis escolars
Acollida de 8 a 9 h

Menjador amb cuina pròpia

Activitats 
extraescolars

Tawkondo, Ballem amb ritme, Hip-hop, 
English Fun, Patinatge, Robòtica, Futbol sala, 
Mini Chef

Casal d’estiu durant el mes de juliol

Altres • El nom de la psicomotricitat és Aucoutier
• Ela avis del nostre barri 3r i 4t
• Programa d’Educació Emocional

Projectes
Educació física 
en medi aquàtic

2n, 4t i 6è

Llengües • Català, llengua base dels aprenentatges.
• Castellà, s’introdueix a 1r.
• Pla Experimental de Llengües Estrangeres.
• De P3 fins a 6è, l’anglès és la llengua 

vehicular als tallers de plàstica.
• Treball de llengua a través del teatre.
• Lectoescriptura en cooperatiu.

Altres • Psicomotricitat segons el mètode Aucutorier.
• Activitats d’aprenentage per servei (ApS) 

Els padrins de P3; Els avis del nostre barri 
(CM); patis alternatius (5è); L’avi pagès 
(infantil)

• Projecte PUNTEDU de biblioteques 
escolars.

• Pissarres digitals interactives i ordinadors a 
totes les aules.

• Jornades de teatre de P3 a 6è.
• Aprenentatge cooperatiu i competencial.
• Projecte ESCOLTA’M.
• Programa d’educació emocional

Reutilització de 
llibres de text

• De 1r a 6è
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018

Sant Jordi
Carrer del Mestre Ramon Camps, 15-19
Telèfon: 93 656 15 56
a8028588@xtec.cat
www.xtec.cat/ceip-santjordi-svhorts

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 15 56

ampa.st.jordi.svh@gmail.com

Horari d’atenció: 
de dilluns a divendres, de 9.30 a 9.45 h 
i dijous i divendres de 16.30 a 17 h

Activitats formatives per a pares i 
mares: Xerrades informatives, comissió 
de festes, festa de Nadal, festa del soci, 
rua de Carnaval del poble

Serveis escolars
Acollida de 8 a 9.30 h

Menjador Sí

Activitats extraescolars Activitats extraescolars: jocs esportius, 
circ, futbol sala, English games i 
dansa moderna.

Altres Tallers d’estudi assistit, casal d’estiu

Projectes
Reutilització de llibres 
de text

sí

Educació física en 
medi aquàtic

2n, 4t i 6è

Llengües •  Català, llengua base dels 
aprenentatges

• Castellà, s’introdueix a 1r
• Anglès, des de P3, EVP i EF en anglès
• Biblioteca escolar puntedu
• Pla d’impuls de la lectura

Altres • Convivència escolar: Filosofia 3/12 i 
“Escolta’m”
• Aprenentatge cooperatiu
• Treball per projectes
• Espais d’aprenentatge a Educació 
Infantil
• Grups interactius: participació de les 
famílies 
• Experimentació: aula de ciències
• Noves tecnologies: Pissarres digitals, 
portàtils, Ipads, blocs d’aprenentatge
• Projectes APS
• Biblioteca oberta en horari postlectiu i 
patis oberts
• Setmana cultural i colònies des de P3
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018

Sant Vicenç
Concertada

Carrer d’Antoni Gaudí, 8
Telèfon: 93 656 15 69
Fax: 93 656 41 35
secretaria@csantvicens.cat
preinscripcions@csantvicens.cat
www.csantvicens.cat

Supressió de barreres arquitectòniques:  
ascensor, lavabos adaptats, rampa exterior 
i interior per accedir a les diverses 
instal·lacions

Horari escolar: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 15 69

ampa@csantvicens.cat

Horari d’atenció: a convenir

Activitats:  
festa de la castanyada, exposició de 
pessebres, festa d’hivern, festa de la 
bicicletada, sopar d’estiu, festa de la 
primavera

Serveis escolars
Acollida Matí de 7.30 a 9 h i tarda de 17 a 18.30 h

Menjador Cuina pròpia

Activitats 
extraescolars

Iniciació a l’esport, futbol sala, bàsquet,  
handbol, aeròbic amb ball, taekwondo,  
competència digital i robòtica

Casal d’estiu última setmana de juny, 4 setmanes de juliol 
i 2 setmanes de setembre, al matí i/o tarda 
(de 9 a 17h) amb el servei de menjador 
inclòs i acollida al matí

Altres • Hora complementària diària
• Taller d’estudi assistit
• Atenció psicopedagògica
• Entrevistes amb les famílies
• Excursions i colònies a tots els cursos
• Pati obert i biblioteca escolar a partir de  
les 17 h

Projectes
Reutilització de 
llibres de text

a partir de 3r

Educació física en 
medi aquàtic

2n, 4t i 6è

Llengües • Català, llengua base dels aprenentatges
• Castellà, s’introdueix a 1r
• Anglès, s’introdueix a P3
•  Pla específic de llengua anglesa
•  Auxiliar de conversa nadiu en anglès

Altres psicomotricitat a infantil, teatre a primària,, 
pessebre vivent, concurs literari, jocs florals 
i visita d’escriptors, pissarres digitals a totes 
les aules, biblioteca escolar PUNTEDU, revis-
ta escolar trimestral, contes a la biblioteca, 
padrins de lectura de 6è per a alumnes de 1r
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018

Joan Juncadella
Carretera de Sant Boi, 51-55
Telèfon: 93 672 48 51
Fax: 93 656 93 26
a8028667@xtec.cat
www.xtec.cat/ceipjuncadella

Supressió de barreres arquitectòniques: 
ascensor, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 672 33 30

ampajoju@gmail.com

BLOG: http://ampajuncadella.blogspot.
com.es/

Horari d’atenció: 
dilluns, de 9 a 10 h
dimecres, de 15 a 17 h

Serveis escolars
Acollida de 7. 30 a 9 h 

Menjador Cuina pròpia. Espai de convivència i 
afectivitat. Aliments
ecològics.

Activitats 
extraescolars

Taekwondo,Play english,Ball, Iniciació a la 
música, Handbol, Hockey, Hip-hop, Robòtica 
educativa, Terrissaire, Patinem, Escola
de futbol sala Jordi Torres, Multiesports

Casal d’estiu Darrera setmana del mes de juny i tot el mes 
de juliol

Biblioteca 
extraescolar

Tres tardes obertes en horari de 16h-17h

Altres • Patis oberts tots els dies de la setmana i 
caps de setmana
• Sortides i colònies escolars
• Tallers d’estudi assistit
• Activitats família-escola ( escola de 
pares, bricojunca, festes culturals,activitats 
esportives, comparsa carnaval, activitats 
solidaries i interculturals)

Projectes
Reutilització de 
llibres de text

A partir de 1r de primària

Educació física en 
medi aquàtic

1r, 3r i 5è

Llengües • Català llengua base dels aprenentatges
• Castellà, s’introdueix a 1r
• Anglès, s’introdueix des d’Educació 
Infantil i Educació Física
en anglès des de 1r fins a 4t.

Altres Participem en el Projecte EscolaNova 21, 
Disposem d’USSE, Projecte Corals a 5è i 6è, 
Grups interactius des d’E. Infantil fins a 4t., 
Projecte patis espai d’aprenentatge, Padrins 
lectors de 5è a 1r, Aula d’experimentació 
sensorial i aula de ciències, Consell d’alumnes, 
Hort ecologic, Ambients de joc a E. Infantil
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ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIACurs 2017-2018

Sant Josep
Travessera de Barcelona, 78-82
Telèfon: 93 672 47 39
escolasanjosep@gmail.com
www.escolasantjosep.es

Supressió de barreres arquitectòniques: 
ascensors, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 620 80 67 19

ampasantjosepsvh@gmail.com

Horari d’atenció: 
dijous i divendres, de 17 a 18.30 h

Activitats formatives per a pares i 
mares: manualitats, informàtica, 
xerrades, Voluntariat per la llengua

Altres activitats: 
festa de l’AMPA, extraescolars i 
Comissió d’Escolarització

Serveis escolars
Acollida de 7. 30 a 9 h 

Menjador Cuina pròpia, introducció al menjar ecològic, 
projectes anuals temps d’esbarjo.

Activitats 
extraescolars

Taekwondo, dansa moderna 1 (1r. i 2n), 
dansa moderna 2 (de 3r. a 6è), psico amb 
ritme, bàsquet, activitats esportives, play in 
english 1 (P3-P4), play in english 2 (P5-1r) 
Communicate in english ( 2n-3r),  english 
communication (4t-5è I 6è), pentatló 
modern, guitarra, i activitats per pares/mares 
(Zumba, ioga, caminar-córrer, bàsquet)

Casal d’estiu Juliol matí i tarda i primera quinzena de 
setembre, segons la demanda

Biblioteca 
extraescolar

de dilluns a dijous, de 16 a 17.30 h

Altres Patis oberts de 16 h. a 17,30 h.
Tallers d’estudi assistit de 16,15 h. a 17,15 h.

Projectes
Reutilització de 
llibres de text

Infantil sense llibres, CI llibres de treball 
àrees instrumentals i de  3r. a  6è 
reutilització de llibres

Educació física en 
medi aquàtic

Natació de 1r a 6è.

Llengües • Català llengua base dels aprenentatges. 
Projecte ILEC
• Castellà s’introdueix a 1r oral.
• Anglès, s’introdueix a P5
• Auxiliar de conversa en anglès per grups 
reduïts a 6è.
• Parelles lingüístiques català per alumnes I 
pares en horari extraescolar.

Altres Ioga, programa de desenvolupament de 
hàbits saludables, teatre a 6è, projecte 
d’emprenedoria, aula dial, projecte 
d’emocions, pla català de l’esport, xerrades 
formatives per alumnes i per famílies, 
assessorament –atenció  EAP i CREDA.
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La Immaculada
Concertada

Carrer de Rafael Casanova, 44-46
Telèfon: 93 656 02 02
a8028655@xtec.cat
www.laimmaculada.es

Supressió de barreres arquitectòniques: 
ascensor i rampes, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 02 02

ampa.laimmaculada@gmail.com
http://ampalaimmaculada.blogspot.com.es

Horari d’atenció:  
divendres, de 16 a 17h

Activitats: Organització de les activitats 
extraescolars, festes, tallers de Nadal i 
de Primavera, sortides familiars.

Serveis educatius

Acollida De 7.30  a 9 h

Menjador Sí (migdiada a P3)

Activitats 
extraescolars

Escacs , robòtica, anglès, xinès, futbol sala, 
handbol, bàsquet, ballem amb ritme, 

Altres • Tallers d’estudi assistit
• Tallers d’estudi assistit (Caixa Proinfancia)
• Hora complementària diària
• Atenció psicopedagògica (psicòloga externa)

Projectes

Educació física en 
medi aquàtic

de 1r a 6è

Llengües • Català, llengua base dels aprenentatges
• Castellà, s’introdueix a 1r
• Anglès, s’introdueix a P3
• Xinès a P3, P4 i P5
• Plàstica en anglès a 1r, 2n i 3r.
• Educació física en anglès a 3r, 4t i 5é.
• Auxiliar de conversa nadiu en anglès de    
  P3 a 6è

Altres Treball per projectes a infantil; tots fem 
el pessebre ; cantada de nadales; teatre 
Els Pastorets (cicle inicial); trobades 
intercol·legials a València; projecte Família 
i Escola (FEAC); campanyes solidaries ( pel 
i poble i per la nostra ONG); ioga de p3 a 
2n; pissarres digitals a totes les aules; hort; 
projecte de pastoral; bon pastor (mètode 
Montessori); programa Desenvolupament 
d’Hàbits Saludables; colònies (anys alterns); 
ball de la disfressada; projecte escola verda; 
festival final de curs; sopar de germanor 
(família—escola).
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EDUCACIÓ 
ESPECIAL

Escola Iris
Concertat

Carrer de Salvador Allende, 2-10
Telèfon 936569051
a8037000@xtec.cat
irisdireccio@gmail.com
www.escolairis.com

Supressió de barreres 
arquitectòniques: ascensor, rampes, 
vestuaris d’educació física i lavabos 
adaptats.
Adaptacions comunicatives:  
sistemes de comunicació  
augmentativa i alternativa
Adaptacions en mobiliari i/o  
perifèrics informàtics

Serveis escolars
Menjador sí

Transport sí 

Piscina sí (tots els grups en horari escolar)

Altres Psicologia,pedagogia,fisioteràpia.
logopèdia,colònies cada any a infantil i 
primària i crèdit de síntesis a secundària. 
Aula multisensorial,espai d’estimulació 
vestibular,teatre a secundària i aula de 
música..

Projectes
Adaptació curricular d’infantil i primària, adaptació curricular 
de secundària, Projecte 1X1, Projecte “Cafeteria”,Projecte “Els 
nostre pis”,Projecte Aprenents, Projecte “Ja sóm grans”.

Llengües • Català com a llengua base dels 
aprenentatges
• Castellà, a primària
• Anglès, a secundària

Altres • Pissarres digitals a primària i secundària
• Acompanyament d’alumnes de 
secundaria a infantil
• Projectes d’ApS
• Voluntariat
• Setmana cultural
• Festival final de curs
• Trobada de mares i pares d’infantil i 
primària
• Jornada esportiva familiar
• Xerrades familiars
• Taller de cuina a totes les aules

Fundació Privada Iris

Telèfon de contacte: 93 656 36 75

www.fundacioiris.org



Esc. Sant Antoni

Ins. Frederic Mompou
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Esc. la Guàrdia

Esc. la Vinyala

Esc. EE Iris

Esc. Sant Vicenç

Esc. Sant Jordi

CFA Garrosa

Esc. Sant Josep

Joan Juncadella

Esc. la Immaculada

Ins. Gabriela Mistral

Salesians SVH

Servei Local de Català

PFI-Programa de Transició al Treball
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INSTITUTS

Obligatòria: ESO, 12-16 anys

Postobligatòria: cicles formatius  
de grau mitjà, grau superior i  

batxillerat, a partir de 16 anys

INSTITUTSCurs 2017-2018
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Frederic Mompou
Avinguda del Mas Picó, 69-71
Telèfon: 93 656 38 01
Fax: 93 676 82 78
a8034011@xtec.cat
agora.xtec.cat/iesfmompou

Supressió de barreres arquitectòniques: 
ascensor, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
ampaiesfmompou@gmail.com

Horari d’atenció:  Dilluns de 17 a 19h.

Activitats formatives per a pares i mares: 
xerrades i conferències, escola de pares i mares

Serveis escolars
Menjador Temporalment, fora de servei

Activitats 
extraescolars

• Robòtica
• Anglès preparació PAU

Biblioteca 
extraescolar

Durant l’esbarjo

Altres • Tallers d’estudi assistit 
• Servei de mediació escolar
• PIDCE (informació juvenil)
• Servei d’orientació

Projectes
Reutilització de 
llibres de text

Reaprofitament i socialització de llibres mitjançant 
empresa IDDINK

Llengües 
estrangeres

• Anglès, francès i alemany
• Oferta de matèries no lingüístiques en anglès (Grup 
experimental per al plurinlingüisme- GEP)
• Programes d’intercanvi lingüístic

Altres Projecte de voluntariat; Escoles verdes; Projecte de Joves 
Aprenents; Pares delegats/Aules dedicades 

Oferta formativa postobligatòria
Batxillerat • Humanitats i ciències socials

• Ciències i tecnologia
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Gabriela Mistral
Carrer d’Osca, 95-105
Telèfon: 93 656 00 00
Fax: 93 656 30 31
a8053340@xtec.cat
www.iesgabrielamistral.com

Supressió de barreres arquitectòniques: 
ascensor i rampes, lavabos adaptats

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 00 00

ampaiesgmistral@gmail.com

Horari d’atenció: dimarts, de 15 a 17 h 

Serveis escolars
Menjador Cantina oberta matí, migdia i tarda

Activitats 
extraescolars

Projecte multiesports  
(Pla català de l’esport)

Biblioteca 
extraescolar

Biblioteca durant l’esbarjo i per a l’alumnat 
de tarda

Altres • Tallers d’estudi assistit

Projectes
Reutilització de 
llibres de text

Projecte de reutilització de llibres per
part de l’AMPA (tota l’ESO i part de
Batxillerat)

Llengües 
estrangeres

• Anglès (e-twinning)
• Francès com a segona llengua estrangera
• Programa d’intercanvi lingüístic
• Carta Erasmus +

Altres Xarxa Escola Nova 21; Projecte TEI 
(Tutoria Entre Iguals); PIDCES; Mediació 
escolar; Projecte Aprenents; Aprenentatge 
i  Servei (ApS); dinamització del lleure a 
l’esbarjo; pla per la lectura; teatre a 1r; 
projecte Aules netes; Escola verda; Mart 
XXI; jornades d’activitats singulars (jornada 
en valors, setmana de la ciència, jornada 
de Sant Jordi); Pla de qualitat i millora 
contínua (ISO-9001:2015)
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Oferta formativa postobligatòria
Batxillerat

• Humanitats i ciències socials

• Ciències i tecnologia

Cicles formatius de grau mitjà

FORMA D’ACCEDIR-HI:

•  Tenir el títol de graduació en ESO
•  Tenir el títol de FP1 

Tècnic auxiliar
•  Tenir 2n curs de BUP aprovat
•  Superar proves d’accés (majors 

de 17 anys)

•  Sistemes microinformàtics  
i xarxa 
Durada: 2 cursos, pràctiques 
en centres de treball incloses 
1r curs, al matí; 2n curs, a la 
tarda

•  Atenció a persones en situació 
de dependència 
Durada: 2 cursos, pràctiques 
en centres de treball incloses 
1r curs, al matí; 2n curs, a la 
tarda

Cicles formatius de grau superior

FORMA D’ACCEDIR-HI:

•  Tenir el títol de batxillerat
•  Superar proves d’accés majors 

de 20 anys)
• Haver superat el “Curs de 
preparació per a la incorporació 
als cicles formatius de grau 
superior”(CIS)
• Accés des de CFGM segons 
disposi la normativa
• Possibilitat de matriculació per
a mòduls determinats

•  Educació infantil. FP Dual 
Durada: 2 cursos, pràctiques 
en centres de treball incloses 
1r curs, al matí i 2n, a la tarda

•  Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma adaptades per 
a les empreses de logística. FP 
Dual
Durada: 2 cursos, practiques 
en centres de treball incloses
1r i 2n curs, a la tarda

Bus urbà, coordinat amb els 
horaris d’entrades i sortides

Altres

Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior 
(CIS); FP Dual: compagina formació a l’institut i en una empresa del 
sector amb un contracte remunerat; FCT a l’estranger; convenis amb 
empreses de referència en el seu sector; programa d’assessorament 
i reconeixement de l’experiència professional;  Aprenentatge i Servei 
(Aps); Borsa de treball; Setmana de l’orientació.
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Salesians Sant Vicenç
Concertat

Carrer de Rafael Casanova, 132
Telèfon: 93 656 20 58
Fax: 93 656 23 52
a8032063@xtec.cat
http://santvicenc.salesians.cat/

Unitat de Suport a l’Educació  
Especial (USEE) per adaptar-se  
a les exigències de determinades 
discapacitats de l’alumnat

Serveis escolars
Menjador Sí

Activitats 
extraescolars

Escola d’anglès amb Sant Vicenç English 
Academy (communicate)

Altres Tallers d’estudi assistit, servei de mediació

Projectes
Llengües 
estrangeres

• Anglès i Francès
• Estades lingüístiques i intercanvis
• Auxliar de conversa
• Presentació exàmens de Cambridge KET8PET

Altres • Educació en els valors de l’Evangeli des del  
   carisma de Sant Joan Busco.
• Projectes d’innovació pedagògica
• Escola Digital
• Participació Pla Educatiu d’entorn   

(p.aprenents, mart XXII).
• Seguiment tutorial (acompanyament 

personalitzat, projectes de voluntariat 
d’interioritat)

• Carta Erasmus +
• Certificat en qualitat ISO9001 des del 2003

AMPA (Associació de Mares i Pares)
Telèfon de contacte: 93 656 20 58

salesians.santvicenc@salesians.cat

Horari d’atenció: a concertar 

Activitats formatives per a pares i 
mares: programa FEAC
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Oferta formativa postobligatòria
Batxillerat

• Humanitats i ciències socials
• Ciències i tecnologia

Cicles formatius de grau mitjà. Tots Dual

FORMA D’ACCEDIR-HI:
•  Tenir el títol de graduació en 
   ESO
•  Tenir el títol d’ FP1 

Tècnic auxiliar
•  Tenir 2n curs de BUP aprovat
•  Superar proves d’accés (més 

grans de 17 anys)

•  Activitats comercials
   Durada: 2 cursos, pràctiques en empreses incloses
•  Carrosseria 

Durada: 2 cursos, pràctiques en empreses incloses
•  Instal·lacions elèctriques i automàtiques 

Durada: 2 cursos, pràctiques en empreses incloses
•  Gestió administrativa 

Durada: 2 cursos, pràctiques en empreses incloses
•  Mecanització 

Durada: 2 cursos, pràctiques en empreses incloses

Cicles formatius de grau superior. Tots Dual

FORMA D’ACCEDIR-HI:
•  Tenir el títol de batxillerat
•  Superar proves d’accés (més 

grans de 19 anys)
•  Possibilitat de matriculació per 

unitats formatives

•  Administració i finances 
  Durada: 2 cursos, pràctiques en empreses incloses
•  Automatització i robòtica industrial 

Durada: 2 cursos, pràctiques en empreses 
incloses

Altres

• Estades en empresa per a alumnes de BAT.
• FP DUAL: Compagina la formació a l’escola i en una empresa del sector amb un 
   contracte o beca remunerats.
• Curs d’accés a cicles de grau superior (CAS).
• PFI (programes de formació i inserció) per joves sense ESO.
• Participació en Innova FP i Xarxa Emprenedoria
• Erasmus+: pràctiques i formació a l’estranger.
• FP: Aprenentatge basat en projectes reals (UNIRAID, aparadors de SVH)
• Batxillerat: Preparació per als exàmens FIRST CERTIFICATE. 
• Departament Escola-Empresa: Borsa de treball, Formació ocupacional, servei 
   d’assessorament i reconeixement...
• FP: Participació en el Programa SEFED de simulació d’empreses
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BUS instituts
Línia de bus urbà destinada a fa-
cilitar l’accés als centres educa-
tius dels alumnes dels instituts 
d’ensenyament secun-dari Frederic 
Mompou i Gabriela Mistral. Els ho-
raris del bus coincideixen amb els 
horaris escolars. 
Per a més informació, cal posar-se 
en contacte amb el SIAC (Servei In-
tegral d’Atenció al Ciutadà) per te-
lèfon, al 900 111 656 o a través del 
web municipal  www.svh.cat
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JO TAMBé hE ESTUDIAT A SANT VICENç DELS hORTS
Adrià Pedragosa Tinc 20 anys i vaig cursar l’ESO i el batxillerat tecnològic a l’INS Frederic Mompou. Al 2016 vaig fina-

litzar el CFGS DAM aplicat a empreses logístiques a l’INS Gabriela Mistral resultant el primer alumne 
de la primera promoció, i actualment treballo a Fundiciones Miquel Ros, al departament de logística 
com a production planner i realitzant tasques d’atenció a clients internacionals.
Les primeres etapes (ESO i Batxillerat) van ser crucials per a créixer com a persona i per a adquirir 
tots els coneixements que avui dia puc aplicar durant el meu dia a dia, que juntament a les amistats, 
són coses que m’emporto de positives. Em sento afortunat d’haver passat per mans d’un equip docent 
notable que ha sabut guiar-me fins on sóc ara. 
Dins les meves aspiracions tinc la intenció de seguir amb els estudis i els idiomes, amb vistes a 
especialitzar-me en la matèria de planificació industrial i l’àmbit logístic, on l’experiència que estic 
adquirint pel moment em serà de molt ajuda en un futur molt proper.

Sandra Marqués Tinc 21 anys i vaig estudiar als Salesians de Sant Vicenç dels Horts del 2007 al 2015, primer a l’ESO, 
seguidament vaig cursar Batxillerat Social i després el Cicle Superior d’Administració i  Finances. 
Actualment estic estudiant Administració i direcció d’empreses i ho compagino treballant a AMES 
SINTERING des de fa tres anys.  Realment el pas per batxillerat va ser el  punt clau  per decidir el meu 
futur professional , però més enllà del punt de vista acadèmic el que m’ha enriquit més de l’estada als 
Salesians de Sant Vicenç dels Horts van ser els valors transmesos des de la perspectiva de Don Bosco 
que promovia la igualtat d’oportunitats, la integració de la persona, l’ètica, la constància, el sacrifici,  
el respecte, la solidaritat, la sinceritat, el respecte entre molts altres valors.  Sobretot per la metodolo-
gia emprada que va des de la persona fins a la relació amb la societat i el l’entorn. 
I el que us vull transmetre  amb la meva experiència es que tothom pot aconseguir el que es proposi 
i que sempre que no obtinguem els nostres objectius podem intentar-ho de nou perquè tothom estem 
en el mateix tren, uns quants en el primer vago i altres més enrere però el tren va a la mateixa direcció i 
tard o d’hora aconseguirem els nostres objectius. Per tant, mai us rendiu i perseguiu els vostres somnis 
perquè “ Es més important el camí que la fita”.

Dani Cruz Tota la meva formació acadèmica l’he rebut als centres públics vicentins, primer al Sant Antoni i, 
després, l’ESO i batxillerat, en la modalitat social, a l’Institut Frederic Mompou. Com a defensor 
de l’escola pública com a eina de garantia de formació de qualitat, d’integració social i d’igualtat 
d’oportunitats, no puc deixar de recomanar l’escolarització a un centre públic com el Frederic Mom-
pou. Vaig rebre el suport i formació de professors, en la gran majoria dels casos, molt compromesos 
amb la docència, la qual cosa em va permetre poder entrar a la Universitat i cursar el Grau que jo volia. 
Actualment, després d’estudiar la carrera de Ciències de la Comunicació (de la qual et pots especia-
litzar en Publicitat i RRPP, Periodisme o Comunicació Audiovisual), he fet un màster en investigació 
de la comunicació que m’obre la porta a fer un doctorat. He treballat a la redacció d’informatius de 
8tv, al Departament de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, i actualment sóc el 
coordinador del moviment polític paneuropeu DiEM25 a Barcelona. Amb 16 anys, quan vaig decidir 
fer el batxillerat, no era dels que tenia la sort de saber exactament a què volia dedicar la meva vida 
professional; només ara, amb 26, en començo a tenir una lleugera idea. Així que el meu consell és que 
tothom faci el que més li agradi, i a poc a poc ja anirà descobrint què és allò que l’apassiona. Tot arriba.
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PFI-PTT (Pla de Transició al Treball)
Carrer del Mestre Ramon Camps, 5
Telèfon: 600 470  246
a8960272@xtec.cat

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys que han finalitzat 
l’ensenyament secundari obligatori sense obtenir el títol 
de graduació en ESO.
És un programa organitzat pel Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

Oferta formativa
Perfils professionals • Auxiliar de muntatge i 

manteniment d’equips informàtics
• Auxiliar de pastisseria I fleca

S’estructuren en mòduls:
Obligatoris • Mòduls de Formació Professional. 

Han de desenvolupar les 
competències del perfil professional 
i la formació en centres de treball 
(nivell 1 del catàleg de qualificacions 
professionals. 450 hores de 
formació + 180 de pràctiques en 
empresa)

• Mòduls de formació general. 
Formació de caràcter general 
(competències bàsiques i orientació 
per a la transició escola treball 
–  370 hores de pràctiques, 
aproximadament)

Voluntaris • Mòdul C. Es fa en centres de 
formació d’adults i permeten obtenir 
el títol de graduat en ESO.
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CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓCurs 2017-2018

Consulteu a:  www.gencat.cat/ensenyament 
               www.svh.cat

Escoles bressol municipals

P3, P4, P5, primària i ESO

Batxillerat i cicles formatius 
de grau mitjà i cicles artístics

Cicles formatius de 
grau superior

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ
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FORMACIÓ D’ADULTS

Més grans de 18 anys

FORMACIÓ D’ADULTSCurs 2017-2018
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CFA Garrosa
Passatge de Pau Vila, 5-7
Telèfon: 93 656 69 51
a8055440@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8055440/
http://cfagarrosa.blogspot.com.es/

Supressió de barreres 
arquitectòniques: ascensor i  
rampes, lavabos adaptats

Associació d’Alumnes i Amics del CFA 
Garrosa

Telèfon de contacte: 93 656 77 41

Activitats, cursos i tallers:  
estampació i bàtik, tècniques per al 
benestar emocional; l’art de meditar; 
quiromassatge i reflexologia; tuina 
(massatge xinès); informàtica; pilates 
amb ritme

Oferta formativa
Ensenyaments inicials i 
bàsics

• llengua catalana
• llengua castellana
• informàtica
• anglès nivell I, II i III (amb horaris de 
matí, tarda i vespre). Amb equivalències 
amb l Marc Comú Europeu de Referència de 
les Llengües

Formació instrumental 
bàsica

nivell I, II i III, equivalent a la primària 
per adults

Cicle d’educació 
secundària

GES nivell I i II amb horaris de matí i 
tarda-vespre.
En finalitzar el nivell II s’obté el títol de 
Graduat en Educació Secundària

Preparació per a proves 
d’accés

• CAM, curs d’accés al Grau Mitjà, 
presencial i amb avaluació al propi centre
• PROVES D’ACCÉS ALS CICLES 
FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR: 
Amb horaris de matí, tarda i vespre.
Preparació de la part comuna i 
específiques* (consulteu al centre les 
específiques que s’ofereixen)
• PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT 
PER A MÉS GRANS DE 25 i de 45 
ANYS: Amb horari de tarda-vespre

Competències per a la  
societat de la informació

COMPETIC inicial, I, II i III amb 
certificació equivalent als nivells bàsics, 
mitjà i avançat de les ACTIC

Associació d’Amics i Alumnes 
Activitats Tallers i cursets: Informació sobre l’oferta 

i període de matrícula a https://sites.
google.com/site/associaciogarrosa/



32

FORMACIÓ D’ADULTSCurs 2017-2018

Servei Local  
de Català
CNL Ca n’Ametller
Consorci per a la Normalització Lingüística
Ca l’Aragall
C. Barcelona, 16 - 18, 2n pis
Telèfon: 93 676 81 91
svh@cpnl.cat
www.cpnl.cat Oferta formativa

CURSOS DE LLENGUA CATALANA PER A ADULTS 

Per aprendre a parlar en 
català o millorar-ne el nivell 
(presencials)

• nivell bàsic
• nivell elemental

Per aprendre a escriure 
en català o millorar-ne 
el nivell (presencials o 
semipresencials Parla.cat)

• nivell intermedi (B2)
• nivell de suficiència (C1)
• nivell superior (C2)

 Titulacions oficials
Altres activitats • Voluntariat per la llengua

• Assessorament lingüístic:
- Atenció de consultes.
- Informació i lliurament de    
recursos.
- Revisió de textos breus escrits en 
català.
• Campanyes de sensibilització i 
dinamització de l’ús del català.
• Difusió de materials i novetats 
relacionades amb el català. 
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PLA EDUCATIU D’ENTORNCurs 2017-2018

Els plans educatius d’entorn són un instrument 
per donar una resposta integrada a les necessitats 
educatives de la nostra societat a partir de la  coor-
dinació i dinamització de l’acció educativa en els 
diferents àmbits de la vida dels infants i joves mit-
jançant  diverses iniciatives educatives de l’entorn. 
L’objectiu fonamental és conèixer-les, valorar-les i 
potenciar-les amb el  suport institucional que calgui 
i els mitjans necessaris perquè es puguin desenvo-
lupar al màxim.

Aquests plans neixen amb la voluntat de completar 
i reforçar l’acció educativa dels centres docents es-
tablint continuïtat entre allò que es fa als centres 
educatius i les diferents dinàmiques socials i cul-
turals de l’àmbit comunitari. Es tracta de construir 
una xarxa estable de suport a la comunitat educa-
tiva.

A la nostra ciutat, des del curs 2007-2008 s’hi 
desenvolupa el PEE Sant Vicenç dels Horts per 
l’educació en xarxa amb l’objectiu de contribuir a 
la millora de l’èxit escolar i la cohesió social i al 
foment de l’ús social del català.

PLA EDUCATIU D’ENTORN 

Es porten a terme més de 60 programes i accions 
en què participen escoles, instituts, entitats, ser-
veis educatius, Ajuntament i Administració educa-
tiva. Efectuen un treball en xarxa per a la millora de 
l’educació a Sant Vicenç dels Horts tot compartint 
visions, anàlisis i propostes i optimitzant recursos.
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Precisament, per contribuir a la millora de l’èxit es-
colar, dels processos de transició escola-treball, de la 
reducció de l’abandonament escolar prematur i de la 
cohesió social, el  mes de gener de 2016 l’Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts va signar un conveni amb 
les entitats socioeducatives del Col·lectiu de Cultura 
Popular, Bayt Al-Thaqafa, Centre Diari Sant Josep i 
Centre Obert El Quijote per donar suport a diferents 
programes que porten a terme en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Hi desta-
quen actuacions com els tallers d’estudi assistit, 
els patis oberts, el projecte Aprenents, la Unitat 
d’Escolarització Compartida o el projecte Kausays, 
entre d’altres.

El resultat és fruït de dues dècades de treball i 
d’estreta col·laboració entre els centres educatius, 
l’Ajuntament i aquestes quatre entitats socioeducati-
ves locals, que han permès incidir en els alumnes més 
enllà de l’àmbit escolar tot  incrementant el temps 
d’atenció rebut i l’efectivitat de les accions. Actual-
ment, Sant Vicenç dels Horts ha assolit un índex molt 
alt d’èxit escolar i de  no-abandonament del sistema 
educatiu, per sobre de la mitjana de Catalunya.

Altres programes i accions significatius per la partici-
pació majoritària dels centres educatius són:

  M’agrada llegir

M’agrada llegir és un projecte d’àmbit comunitari 
d’impuls de la lectura (PdAC-ILEC) i es duu a ter-
me en el marc del Pla Educatiu d’Entorn (PEE).
Es tracta d’una proposta del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i està 
coordinada per la Regidoria d’Educació i el Servei 
Educatiu del Baix Llobregat, amb la col·laboració 
de la Biblioteca Municipal Les Voltes.
El projecte, a part de consolidar les activitats de 
foment de la lectura que ja es porten a terme dins 
la comunitat educativa, pretén incorporar-ne de no-
ves que impliquin altres segments del teixit social 
vicentí.
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 Tallers d’estudi assistit

Acció educativa duta a terme en horari 
extraescolar per ajudar l’alumnat a ad-
quirir hàbits i tècniques d’organització 
i d’estudi, afavorir una actitud positi-
va envers l‘aprenentatge i col·laborar 
en l’assoliment de les competències 
bàsiques. Actualment se’n porten a 
terme 26, repartits entre totes les es-
coles de primària i els instituts.

  Tallers de teatre escolar, cicle de 
teatre i audicions musicals

Els tallers de teatre escolars és l’activitat amb més cur-
sos en funcionament, 28 en total. Tenen com a objectiu 
principal fomentar l’expressió oral i l’ús del català. La 
Mostra de Teatre és el resultat final del treball portat 
a terme pels alumnes d’últim curs de primària als ta-
llers i es compta, per a la posada en escena, amb la 
col·laboració de pares i mares, a més de diversos profes-
sionals dels centres educatius.

Gairebé al mateix temps que el taller de teatre escolar es 
va posar en marxa el cicle de teatre escolar per facilitar 
l’accés dels alumnes del municipi a representacions
teatrals i audicions musicals professionals.
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  Els gegants ens visiten a 
l’escola, el Mamut no em fa 
por i el Venux, els diables i el 
correfoc

Són tres activitats de coneixement del medi 
d’una gran consolidació entre les escoles
que han permès apropar les tradicions popu-
lars locals a tots els alumnes i les famílies, 
especialment les nouvingudes, i afavorir el 
sentiment de pertinença.

 Patis oberts

Patis oberts és una actuació que té com 
a finalitat promoure temps de convivència 
entre infants i joves i pares i mares tot fa-
cilitant-los que puguin gaudir dels espais 
i les activitats properes al seu barri tant si 
són  alumnes i famílies de l’escola com si 
no ho són. Es pretén així que gaudeixin 
conjuntament d’activitats i espais com-
partits al seu entorn més proper: el barri.
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 Aula Dial

Activitat adreçada a alumnes de 5è de pri-
mària per millorar les competències comuni-
catives i lingüístiques. Els alumnes de cada 
centre preparen un programa de ràdio que es 
transmet en directe. És una activitat ja conso-
lidada molt ben acollida per les escoles.

El projecte Aula Dial va guanyar el Premi de 
Comunicació Local 2011 de la Diputació de 
Barcelona al millor programa de ràdio. Aquest 
és el primer cop que Ràdio Sant Vicenç acon-
segueix aquest guardó, el més important de 
Catalunya en l’àmbit de la comunicació local.
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 Jornades d’atletisme

És possiblement una de les activitats més espe-
rada pels alumnes. Les jornades d’atletisme es-
tan adreçades als alumnes d’educació primària 
i té com a objectius bàsics promoure la pràctica 
esportiva, reforçar l’adquisició de valors i hàbits 
esportius i fomentar la cohesió entre les diferents 
escoles del municipi.
Una mostra de l’èxit de les Jornades és l’altíssim 
nombre de persones que hi participen, entre  
alumnes, mestres, pares i mares i joves dinamit-
zadors esportius voluntaris, sense els quals seria 
molt difícil organitzar l’activitat.
Aquestes Jornades, que es van iniciar el curs 
2007-2008, van sorgir com a  iniciativa del grup 
de treball de mestres d’educació física de les 
escoles i dels tècnics municipals d’Educació i 
Esports de l’Ajuntament.

Hi ha moltes altres accions i programes d’una gran 
rellevància, com els projectes d’Aprenentatge per 
Servei a la comunitat, les visites escolars al Forn 
Romà, MART XXI... Per a més informació sobre 
el PEE Sant Vicenç dels Horts per l’educació, es 
pot consultar la pàgina www.reporteducacio.cat
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 Eduquem en família

El programa “Eduquem en família” és un 
programa d’acció comunitària que inclou 
activitats obertes a tots els pares i mares, 
així com a les AMPA, amb l’objectiu de 
donar suport a les famílies en la tasca 
d’educar als seus fills i filles. El programa 
pretén oferir activitats (xerrades, tallers i 
activitats lúdiques) que permetin avançar 
en el coneixement i la reflexió de temes 
com les relacions familiars, la convivència, 
l’orientació acadèmica i professional, la salut o 
el vincle escola - família. 

 Espai nadó 

És un espai d’acompanyament i suport per a les 
famílies amb nadons durant el primer any de 
vida, on poden compartir experiències sobre la 
maternitat i/o paternitat, la criança i l’educació, 
pròpies del procés de ser mare o pare amb 
l’acompanyament de professionals. Trobada de 2 
hores un cop a la setmana.

 
 Espai familiar 

Els Espais Familiars són un servei gratuït adreçat 
a les famílies del municipi amb nens d’entre 1 a 
3 anys que no estan escolaritzats. Es tracta d’un 
espai de joc i relació on els nens poden jugar 
amb materials adients a la seva edat i alhora, 
és un espai adreçat a les famílies, ja que poden 
compartir inquietuds i vivències relacionades 
amb la criança dels seus fills.



Per a més informació, adreceu-vos a:

SIAC (SERVEI INTEGRAL D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ)
Plaça de la Vila, 1   I   Telèfon: 900 111 656   I   siac@svh.cat
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de dilluns a dijous, 16.30 a 18.30 h


