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Benvolguts i benvolgudes,
Tinc el plaer de presentar-vos el catàleg Ensenyament a Vilassar de Mar, fruit
d’un gran esforç col·lectiu entre l’Ajuntament i els centres educatius. Un catàleg
que us ajudarà a saber més de cada centre, de cada projecte educatiu i de
les accions que impulsa l’Ajuntament en horari escolar. Us serà útil per
conèixer l’oferta formativa de la població i per decidir on escolaritzar els
vostres fills i filles.
Vilassar de Mar gaudeix d’un ric ecosistema educatiu, de qualitat, per fer front
als nous reptes i nous temps que vivim. Una oferta que engloba des de l’etapa
bressol fins a la formació d’adults, i que és el pilar de les polítiques municipals
de l’Ajuntament, des del passat, en el present i al futur.
Aquest document està desglossat en dues parts, una primera que s’endinsa en
el detall dels centres educatius i una segona en el qual s’exposen els diferents
projectes d’impuls municipal que es duen a terme. Posem en valor
l’ensenyament local, per aprendre i viure a Vilassar de Mar.
Endavant!
Jordi Tapias Tolrà

Regidor d’Ensenyament i Esports
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L’Escola Bressol Municipal La Bressoleta ofereix els seus serveis en dues seus:

ALIANÇA FAMÍLIES-ESCOLA

El nostre objectiu és compartir i cooperar amb els pares i mares el procés
educatiu dels infants per tal d’acompanyar-los en l’aventura de fer-se grans.
A tal efecte, estem desenvolupant un projecte d’aliances i obrint el centre
a les famílies.

AMPA EBM LA BRESSOLETA

LA BRESSOLETA | Eduard Ferrés
codi 08069967
Av. Eduard Ferrés, 168
Telèfon 93 759 36 62
a8069967@xtec.cat
labressoleta.com

LA BRESSOLETA | Montevideo
codi 08072449
Av. Montevideo, 217
Telèfon 93 198 00 39
a8069967@xtec.cat
labressoleta.com

L'ESCOLA I EL SEU PROJECTE EDUCATIU

El Projecte Educatiu de La Bressoleta parteix de l’infant, com a protagonista de tota
l’acció educativa, respectant i atenent les seves necessitats educatives, emocionals
i físiques. La prioritat és garantir que tota experiència i vivència de l’infant succeeixi
en un ambient relaxat, tranquil, de benestar, de llibertat i de respecte.

PROJECTES
L’escola es troba immersa en la realització i desenvolupament de diversos
projectes d’aprenentatge de caire social i de treball en xarxa.
Projectes intergeneracionals: Fem Vincles 0-18, amb la resta de centres educatius.
Cuidem els vincles. Trobades amb els avis d’entitats del nostre poble.
Fomentem l’interès i el gust per la lectura: a través del projecte Maletes Viatgeres
de la Biblioteca Ernest Lluch, on els infants porten contes a casa seva per gaudir
de la lectura en família. L’escola és un dels tallers del Projecte Horitzó, orientat a
alumnes dels instituts com a primer contacte amb el món laboral.

Vilassar de Mar

Som un enllaç clau de les famílies amb el centre, per promoure la
participació i la col·laboració amb les activitats de l’escola. Participem en
actes que ens connecten amb el poble i la comunitat i estem en xarxa amb
les AMPA de les escoles i instituts. Organitzem activitats i tallers pels alumnes
i les famílies. També, fem aportacions econòmiques per projectes i activitats.
ampalabressoleta@gmail.com | labressoleta.com/ampa

MENJADOR
Franja horària: 11.45 -15 h. Inclou en el preu el dinar i el berenar. Cuina
pròpia, que facilita la introducció d’aliments i el respecte a les necessitats
de cada infant (sempre dins la línia de l’escola). Menús equilibrats, basats
en la dieta mediterrània i elaborats amb productes de proximitat i supervisats
pel CAP de Vilassar de Mar.

CALENDARI I HORARIS

El curs comença la primera setmana de setembre i finalitza el 15 de juliol.
Segona quinzena de juliol hi ha servei de Jornades d’Estiu.
Entrada: entre les 8.45 i les 9.30 h. Es pot optar pel servei d’acollida,
inclòs en el preu, entre les 7.45 i les 8.45 h.
Sortida: entre les 16.15 i les 17.15 h. Es pot optar pel servei d’acollida,
inclòs en el preu, entre les 17.15 i les 17.45 h.
Entrades i sortides al migdia: diverses combinacions horàries.

PREUS
Els preus, públics, es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la
renda i el nombre de membres de la unitat familiar.
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ESCOLA
PÉREZ SALA
codi 08026749

Av. Montevideo, 40
Telèfon 93 759 12 57
a8026749@xtec.cat
agora.xtec.cat/escolaperezsala

L’ESCOLA I EL SEU PROJECTE EDUCATIU

Escola verda, compromesa amb l’entorn. Projecte experimental i tecnològic que
prepara els infants per al futur amb eines per construir la pròpia vida, interaccionar
i incidir en el seu entorn. Preparem persones capaces de respondre i solucionar
nous reptes personals, socials i ambientals. Estreta vinculació de treball amb la
vida del municipi.
El centre desenvolupa un clima emocional i càlid, inclusiu i d’igualtat, vehiculat a
través del Projecte de convivència, en què hi participa i impulsa tota la comunitat
educativa. Sensibles per respectar els diversos ritmes d’aprenentatge. Tractem
amb rigor l’organització i el treball diari. Tot això, per la via del pensament
científic i crític. Educació basada en la proximitat.

PROJECTES QUE DESENVOLUPA
Àmbit lingüístic: Impuls de la lectura, Generació plurilingüe i eTwinning. Àmbit
del medi, científic i tecnològic: Laboratori propi, Hort escolar, Projecte
d’experimentació P3 a 6è, RecerKids, Partners de Google for Education. Àmbit
d’autonomia personal i valors: Projecte educació emocional a Infantil, Projecte de
convivència, Agermanament amb ONGD Fallou, Colònies P5, 2n, 4t i Viatge de 6è.
Vilassar de Mar

ALIANÇA FAMÍLIES-ESCOLA
Les famílies estan convidades a l’escola! La comunitat educativa treballa
en diferents projectes de treball per construir i fer front als reptes que suposa
educar. Construïm incorporant al centre la rica diversitat familiar i les més de
13 llengües maternes que parlen els infants. Àgil comunicació bidireccional,
propera i digital. Amb el convenciment de continuar treballant juntes,
escoltant-les.

AMPA ESCOLA PÉREZ SALA
L’AMPA s’implica activament en l’educació dels infants. Tothom hi és
benvingut: formant part de la Junta o les diverses comissions, assistint a les
reunions o col·laborant en les activitats. Ens sabem part de la comunitat
educativa, per això estem en contacte amb l’escola, l’ajuntament i altres
entitats. Participar a l’AMPA permet reflexionar sobre l’educació i col·laborar
en la seva millora. ampa@escolaperezsala.cat | ampaperezsala.com

MENJADOR
Cuina pròpia i menjar de proximitat. Espai educatiu amb un pla de
funcionament dissenyat i consensuat entre les famílies i l’escola. Cuinat
dels aliments que garanteix bon sabor del menjar i qualitat nutricional.
Foment de bons hàbits alimentaris per protegir la salut dels infants.

HORARI D'ACOLLIDA I PERMANÈNCIES
Matinal: 7.45-9 h Tarda: 16.30-18 h. Espai educatiu gestionat per l’AMPA.

EXTRAESCOLARS
Els serveis d’acollida i extraescolars estan gestionats per Naïfar a través
de l’AMPA. El projecte es dissenya a partir del PEC de l’escola. Els eixos
de les activitats són: idiomes, programació, esportiu, musical i artístic.
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ESCOLA
DEL MAR
codi 08040060

Jeroni Anyé, 2-12
Telèfon 93 759 08 90
a8040060@xtec.cat
escoladelmar.cat

L’ESCOLA I EL SEU PROJECTE EDUCATIU

L’escola del Mar és una escola catalana, arrelada a Vilassar de Mar i oberta al
món. Som una escola compromesa amb el desenvolupament integral de l’alumnat,
en el seu vessant intel·lectual, cultural, social i emocional, en col·laboració amb les
famílies i amb una clara consciència de col·lectivitat. Creiem en la innovació com a
estratègia de millora i procurem que l’alumnat ho entengui com una actitud
necessària. Valorem totes llengües, des del respecte, i procurem que l’alumnat
domini el català, el castellà i sigui el màxim competent possible en llengua
anglesa. Promovem la inclusió en un clima d’acceptació, de solidaritat i de
respecte. Eduquem per a la convivència i la pau.

PROJECTES QUE DESENVOLUPA
El treball per projectes és una part de la nostra metodologia i en desenvolupem a
tots els nivells educatius. Col·laborem en projectes del poble (-Fem vincles, Veu de
veïns, Pla de lectura...), de la Diputació (Anem al teatre, Cueme) i de la
Generalitat. Formem part de la Xarxa de competències bàsiques. Complementem
el treball a l’aula amb nombroses sortides culturals i artístiques relacionades.
Vilassar de Mar

ALIANÇA FAMÍLIES-ESCOLA
L’escola afavoreix l’exercici de les responsabilitats de forma compartida, en
un clima de diàleg família-escola que facilita la convivència i la lliure
expressió, sempre en el marc del respecte. Estem sempre oberts a atendre les
propostes i a escoltar les necessitats de les famílies.

AMIPA ESCOLA DEL MAR
L’AMIPA, gestiona tots els serveis fora de l’horari escolar. Des de l’entesa i la
coordinació amb la Direcció del centre, i gràcies a molts pares i mares,
les diferents comissions s’ocupen dels serveis diaris. L’objectiu és sumar
esforços en benefici de l’ensenyament dels nostres fills, sense desatendre les
necessitats dels pares. amipa@escoladelmar.cat | amipa-escoladelmar.cat

MENJADOR
Disposem de cuina pròpia i de monitoratge especialitzat. La comissió de
menjador s’encarrega de vetllar per l’equilibri i la qualitat dels aliments.
S’ofereixen dietes pels alumnes amb intoleràncies alimentàries. Es posa
especial interès en el productes de proximitat, frescos i de la terra.

HORARIS D'ACOLLIDA I PERMANÈNCIES
Servei d’acollida: de 8 a 9 del matí.
Servei de permanències: de 2/4 de 5 a 6 de la tarda.

EXTRAESCOLARS
Gestionades per L’AMIPA per conciliar la vida escolar i familiar. Fem
enquestes per vetllar la qualitat del servei i oferir noves propostes
engrescadores. Inclouen activitats esportives, artístiques, escacs i robòtica.
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ESCOLA
VAIXELL
BURRIAC
codi 08041696

Av. Eduard Ferrés, 81
Telèfon 93 759 01 85
a8041696@xtec.cat
agora.xtec.cat/ceip-vaixellburriac-vilassar

L’ESCOLA I EL SEU PROJECTE EDUCATIU

El Vaixell Burriac és una escola amb un equip docent obert a situacions de canvi i
preparat per incorporar innovacions pedagògiques, on el més important són els
infants. Tenim com a objectiu principal atendre amb qualitat i eficàcia la diversitat,
tot respectant els ritmes d’aprenentatge i les característiques de cada nen/a. Per
això defensem un model d’escola inclusiva.
Volem que l’alumnat sigui competent, per poder desenvolupar-se en una societat
canviant i per ser capaç de resoldre reptes en diferents contextos; integrador de
coneixements, habilitats i actituds; autònom, responsable i respectuós amb els
altres i amb l’entorn, i, finalment, que sigui capaç de gestionar les seves emocions,
conflictes i frustracions.

ALIANÇA FAMÍLIES-ESCOLA
Les famílies col·laboren en tallers (ciència, ioga...), activitats (protagonista...),
sortides i festes (Santa Cecília, diada Pau...). També preparen la parada
de Sant Jordi i la festa de fi de curs.
Obrim l’escola a les famílies: concert Nadal, diada Pau i Carnestoltes.
Comunicació família escola: Remind de P3 a 6è, llibreta viatgera a cicle
inicial, agenda de 3r a 6è, entrevistes i correu electrònic.

AMPA ESCOLA VAIXELL BURRIAC
L’AMPA som tots i totes i us animem a participar a les comissions i activitats.
Facilitem la participació i l’obertura del centre a les famílies per la millora de
la qualitat educativa i pel bon clima a l’escola. Algunes comissions: projectes
educatius, menjador, extraescolars, esdeveniments, comunicació, socialització llibres, hàbits saludables i InterAMPA.
ampavaixellburriac@gmail.com | ampavaixellburriacblog.wordpress.com

MENJADOR
Gestionat per Ecomenja. Ofereix menjar ecològic i està certificat per
Intereco i té certificat com a menjador Km0. Cuina pròpia, productes de
proximitat i frescos. Menús diferents, adaptats a les necessitats de l’alumnat.
Anglès gratuït migdia, a P-5. Autoservei dels alumnes de 2n a 6è.

HORARIS D'ACOLLIDA I PERMANÈNCIES

PROJECTES QUE DESENVOLUPA

Acollida: 7.45 - 9 h. Permanències: 16.30 -18 h

Projecte TAC: Ninus, cromebooks, tablets, probots, plickers. Treball cooperatiu:
tots els cursos. Fem vincles: entre alumnes de diferents edats, reunions delegats/des.
Treball per projectes: medi i emprenedoria a 5è. Empowering English skills,
activitats en anglès: educació física 2n- 6è, colònies 4t, teatre, eTwinning, racons
P-5. Atenció a la diversitat: racons i desdoblaments a tots els cursos.

EXTRAESCOLARS

Vilassar de Mar

Gestionades per Naïfar, cooperativa de mestres que neix amb l’objectiu
de donar qualitat educativa a les activitats escolars -fora d’horari lectiu.
Activitats esportives, lúdiques i culturals de 16.30-18 h i migdia (1r a 6è).
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ALIANÇA FAMÍLIES-ESCOLA

ESCOLA
ELS ALOCS

Les famílies formen part de la comunitat educativa i són fonamentals per
l’assoliment de l’objectiu de construir una cultura educativa comuna.
Participen en diverses activitats, col·laboren i aporten la seva experiència
vital i professional. El vincle de les famílies amb l’escola i la seva
complicitat amb l’equip educatiu ens ajuden en l’objectiu d’educar.

codi 08058374

Santa Eulàlia, 101-103
Telèfon 93 754 20 15
ceipelsalocs@xtec.cat
agora.xtec.cat/esc-elsalocs

L’ESCOLA I EL SEU PROJECTE EDUCATIU

Els Alocs és una escola per a tothom. Busca la complicitat i confiança de famílies
i mestres en la tasca d’educar. Vol donar respostes imaginatives, actuals i rigoroses
als reptes d’una societat que avança constantment. Incorpora les noves
tecnologies, fomenta l’esperit de recerca i el diàleg filosòfic per avançar i
compartir coneixement. Ofereix flexibilitat i diversitat en les propostes i agrupament
d’alumnes per tal de potenciar l’interès i el plaer pel treball i posar les bases per
assolir l’objectiu d’aprendre a aprendre al llarg de la vida. Dona valor a
l’autonomia i a la consciència i coneixement d’un mateix, i entén l’avaluació com
a mitjà per regular els aprenentatges, identificar obstacles i dificultats i poder
trobar camins per superar-los.

PROJECTES QUE DESENVOLUPA
Coreografia i dansa contemporània: projecte que convida a explorar, sentir i
comunicar-nos a través del cos i el moviment. Filosofia 3/18: projecte que
concreta el desig d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats del
pensament: argumentar, raonar, posar exemples, definir... Escola Verda: projecte
que permet afrontar els nous reptes de la sostenibilitat i el medi ambient.
Vilassar de Mar

AMPA

ESCOLA
ELS ALOCS

AMPA ESCOLA ELS ALOCS
Vol donar suport a totes les activitats que es desenvolupen al centre: actuar
com a nexe d’unió amb les famílies, participar activament en l’organització
i suport econòmic de les festes i activitats culturals de l’escola, organitzar
servei d’acollida matinal i permanències, participar en el consell escolar i
crear un esperit d’unió entre les famílies per fer-les sentir part del projecte.
alocsampa@gmail.com | alocsampa.blogspot.com

MENJADOR
El projecte del menjador és fruit de la col·laboració de famílies i mestres
de l’escola. Dona una mirada educativa al temps del migdia per la funció
social, alimentària, reparadora, d’esbarjo i d’aprenentatge que suposa.
L’empresa Ecoarrels.cat, vetlla per un menjador saludable i sostenible.

HORARIS D'ACOLLIDA I PERMANÈNCIES
Acollida: 8 - 9 h. Permanències: 16.30 -17 h
(si hi ha prou inscripcions)

EXTRAESCOLARS
L’AMPA del centre organitza activitats extraescolars per famílies i per fer amb
els nens i les nenes, com les sessions de ioga en família o la de ioga per
nens i nenes o les trobades per jugar a bàsquet i futbol per famílies de l'escola.
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ESCOLA CONCERTADA

FRANCISCANES
DE VILASSAR DE MAR
codi 08058374

Av. Montevideo, 14
Telèfon 93 759 16 87
a8026762@xtec.cat
franciscanesvilassardemar.org

L’ESCOLA I EL SEU PROJECTE EDUCATIU

Franciscanes Vilassar de Mar ofereix una proposta educativa que dona resposta
als reptes del segle XXI. Som una escola petita, senzilla i familiar, oberta i
integradora. Promovem la formació integral dels alumnes, potenciant l’aspecte
afectiu, de coneixement personal i de relació interpersonal, orientant-los en el
treball formatiu per tal que descobreixin les seves aptituds i aprenguin a
desenvolupar totes les seves capacitats. Eduquem per a la pau i la solidaritat, la
veritat, la fraternitat i la interioritat, amb un estil acollidor, alegre, de tracte personal
i de confiança mútua i amb una metodologia activa i flexible, centrada en la
persona. Treballem juntament amb la família perquè creiem que L’EDUCACIÓ ÉS
COSA DE TOTS.

ALIANÇA FAMÍLIES-ESCOLA
La relació família-escola és un dels puntals de la tasca que compartim:
l’educació. Treballem perquè aquesta relació sigui fluïda i ens permeti
abordar els diferents moments de l’evolució dels infants, de comú acord
i amb mútua confiança entre família i escola. La funció educadora la
podem desenvolupar millor amb criteris compartits. Pares, avis, ... participen
en moltes de les activitats de l’escola.

AMPA FRANCISCANES VDM
L’AMPA dona suport a les famílies, als mestres i als alumnes així com als
òrgans de govern del centre. S’implica en activitats organitzades per
l’escola com Nadal, Sant Jordi, fi de curs...i realitza activitats pròpies (Fira
de Santa Llúcia, sopar solidari, Marató de Salut, etc). Forma part del
consell escolar, del consell escolar municipal, de la comissió InterAmpas i
de la Comissió d’hàbits saludables.
ampa@ampapresentaciovilassar.cat |ampaescolapresentacio.blogspot.com

MENJADOR
El menjador és un servei complementari que s’ofereix a les famílies que ho
sol·licitin. L’ús d’aquest servei té dues modalitats: usuaris fixos i
esporàdics. El menjar l’elabora una empresa externa a la cuina de
l’escola i el servei inclou, a més, un equip de monitors.

HORARIS D'ACOLLIDA I PERMANÈNCIES

PROJECTES QUE DESENVOLUPA

La nostra escola ofereix un servei d’acollida matinal: de 8 a 9 h.

A la nostra escola es realitzen projectes transversals on son implicades diferents
àrees d’aprenentatge, com un Projecte anual conjunt, el Projecte d’emprenedoria,
els Projectes d’anglès, els Projectes d’educació física i Educació per a la salut, els
Projectes de música, els Projectes de lectura, el Projecte de l’hort, Projectes
solidaris...

EXTRAESCOLARS

Vilassar de Mar

A l’escola s’ofereixen diverses activitats extraescolars. Enguany, les activitats
que es realitzen són Futbol Sala, Ball, Roda d’esports i Robòtica a les tardes
i Play & Speak i Speaking Time els migdies.
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INSTITUT
VILATZARA
codi 08046803
Av. Eduard Ferrés, 101
Telèfon 93 750 63 66
iesvilatzara@xtec.cat
vilatzara.com

PRESENTACIÓ

L’Institut inicia la seva activitat l’any 1987 i des de 1994 ocupa aquest edifici de
disseny arquitectònic singular, que li confereix un aire modern i obert amb
instal·lacions i equipaments adients a les necessitats didàctico-pedagògiques i
tecnològiques actuals.

PROJECTES
Un dels trets d’identitat de l’Institut Vilatzara ha estat l’ús de les noves
tecnologies. El centre es caracteritza per dotar tot l’alumnat d’un miniportàtil,
recurs gestionat pel professorat amb la finalitat d’assolir la competència digital.
El centre té una forta vocació europea. Es fomenta el domini de les llengües,
s’ofereixen segones llengües estrangeres i la possibilitat de participar en
intercanvis lingüístics europeus.
L’Institut Vilatzara pretén que els continguts i les competències traspassin les
parets de l’aula, estimulant així la creativitat i un aprenentatge personalitzat
i significatiu. Es tracta de fomentar la participació a certàmens, concursos i
jornades en contextos diferents a l’habitual de l’aula.

SERVEIS

La cantina del centre ofereix entrepans, fruita i beguda en els esbarjos i un
menú diari en finalitzar la jornada lectiva. També disposem d’una
biblioteca escolar amb material de consulta i altres recursos a disposició
de l’alumnat.

L'INSTITUT

AMPA INS VILATZARA

Impartim els estudis d’ESO i Batxillerat, en les modalitats de ciències i tecnologia,
i humanitats i ciències socials, organitzat en una àmplia oferta d’itineraris, amb la
intenció de facilitar l’accés del nostre alumnat a estudis posteriors.

L’AMPA del centre té una llarga tradició participativa i col·labora amb el centre
en diferents activitats educatives. Es reuneix els primers dilluns de cada mes,
i també hi podeu contactar a través del correu ampa.vilatzara@gmail.com
i el web: ampavilatzara.blogspot.com

PROJECTE EDUCATIU

HORARIS

Com a centre, el nostre objectiu és formar alumnes competents i autònoms
capaços de desenvolupar amb èxit els seus talents en una societat plural i
canviant. En definitiva, treballem per tal que els vostres fills esdevinguin ciutadans
amb el màxim d’oportunitats. Això ho fem a través d’aquests 4 eixos d’actuació:
els valors, la innovació, la creativitat i l’excel·lència.
Vilassar de Mar

L’horari del centre, pel que fa a l’alumnat, és de 8 a 14.30 h. En aquesta
franja s’organitzen 6 hores lectives i 30 minuts d’esbarjo repartits en dos:
el primer de 20 minuts (de 10 a 10.20 h) i el segon de 10 minuts (de
12.20 a 12.30 h).
La secretaria del centre està oberta al públic de 8.30 a 14.30 h.

17

BRESSOL
SECUNDÀRIA

SECUNDÀRIA

16

INSTITUT
PERE RIBOT

PROJECTES
Un dels trets diferencials del nostre centre és la combinació del treball per
projectes a les franges d’optatives, l’ús de les tecnologies i la participació
en premis i concursos universitaris.
L’institut aposta per realitzar intercanvis culturals a través dels programes
Erasmus i eTwinnig (en anglès i alemany). També desenvolupa projectes
de salut, bullying, robòtica, pintura i servei comunitari, en un context
d’aprenentatge significatiu i transferible a la vida real.

codi 08057254
Santa Eulàlia, 93-99
Telèfon 93 750 07 08
institut@inspereribot.cat
inspereribot.cat

SERVEIS

PRESENTACIÓ

La cantina del centre ofereix cada dia entrepans, fruita i beguda durant
els esbarjos i un menú diari en finalitzar la jornada lectiva.

L’Institut Pere Ribot va ser creat l’any 1998, però fins al 2006 no vam inaugurar
l’actual edifici. Som un centre de 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat. El nostre lema
és apostar per un ensenyament públic de qualitat.

L'INSTITUT

El centre imparteix estudis d’ESO i de Batxillerat de la modalitat científicotecnològica, humanística i social. Hi ha també una àmplia oferta d’optatives a
partir 3r d’ESO i diversos itineraris formatius a 4t d’ESO.

PROJECTE EDUCATIU
L’objectiu final del Projecte Educatiu és formar alumnes a nivell personal,
professional i acadèmic que siguin capaços de viure en una societat digital
canviant, així com educar-los en reptes, valors, autonomia i responsabilitat.
Intentem generar “un camí d’oportunitats cap a l’excel·lència”.
Vilassar de Mar

AMPA

AMPA INS PERE RIBOT
L’AMPA del centre gestiona la venda de llibres de text i les guixetes.
ampa.inspereribot@gmail.com | agora.xtec.cat/ins-pere-ribot/ampa

HORARIS

L’horari del centre, pel que fa a l’alumnat, és de 8 a 14.40 h.
L’alumnat cursa 6 hores lectives en 3 franges de dues hores i amb 2 patis
de 20 minuts.
La secretaria del centre està oberta al públic de dilluns a divendres de 8 a
15 h. Tardes de dilluns i dimarts de 15 h a 17.30 h.
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codi 08057059

Manuel de Falla, 1
Telèfon 93 759 36 94
a8057059@xtec.cat
sites.google.com/site/cfaelsametllers

Manuel de Falla, 1
Telèfon 93 754 24 00 ext. 604
vilassardemar@cpnl.cat
cpnl.cat

EL CENTRE I EL SEU PROJECTE EDUCATIU
El Centre de Formació d’Adults Els
Ametllers, és un escola pública de
formació permanent adreçada a tota la
població de Vilassar de Mar i rodalies.
L’alumnat és divers en les seves etapes
i necessitats formatives, és per això que
l’oferta educativa del centre inclou un
ventall de propostes adreçades a un
aprenentatge al llarg de la vida.

ESTUDIS QUE IMPARTIM

Estudis reglats i autoritzats pel departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya:
curs de preparació per a la Prova
d’Accés a Cicles Formatius de Grau
Superior (PACFGS) i el Graduat en
Educació Secundària (GES). Curs
anual de preparació per a la prova

Vilassar de Mar

d’accés a la universitat per a majors de
25 i de 45 anys. Aprenentatge de les
competències bàsiques: un nivell d’alfabetització i un segon de lectoescriptura.
Curs de cultura general adreçat a
persones grans que volen mantenir la
ment activa. Anglès: tres nivells anuals,
adreçats a persones que no tenen
coneixement previ, l’alumnat assolirà
coneixements elementals, orals i escrits.
Formació per a persones nouvingudes:
per tenir un primer contacte amb la
llengua catalana i castellana. Taller de
lectura: per a compartir els nostres
llibres. Competències tecnològiques:
iniciació a la informàtica, informàtica
bàsica i mòduls temàtics. Horaris de les
formacions: tarda-vespre.

La formació d’adults té un gran valor
per a la promoció dels membres de la
família i per l’impacte positiu que causa
en els fills i filles. El més important per
acompanyar-los en l’escolaritat no és
la formació prèvia que tenim, sinó el
que fem quan els nostres fills i filles
s’estan formant. Quan ens formem,
donem missatges clars i positius: fem
de model i donem valor als estudis i a
la formació.
El Consorci per a la Normalització
Lingüística és l’organisme creat per la
Generalitat de Catalunya i municipis
com el de Vilassar de Mar, per contribuir
a normalitzar l’ús de la nostra llengua.
Amb aquesta finalitat, treballem bàsicament en quatre àmbits:
- Oferim cursos de català de tots els

nivells, al final dels quals s’aconsegueix
un certificat oficial de coneixements de
català.
- Assessorem lingüísticament la població
i l’administració en les seves produccions
orals o escrites.
- Duem a terme campanyes per dinamitzar l’ús del català en diferents àmbits,
com ara en els jocs (“I tu, jugues en
català?”)
- Organitzem tertúlies a la Biblioteca per
a nous parlants, a fi que aconsegueixin
fluïdesa, i també fem parelles lingüístiques
amb el mateix objectiu, dins el programa
Voluntaris per la Llengua.
Us atendrem a l’oficina dilluns i dimecres
d’ 11.30 a 14 h i de 17 a 18 h, i divendres
de 9 a 14 hores, i cada dia a l’adreça
electrònica.

FORMACIÓ D'ADULTS

FORMACIÓ D'ADULTS
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PROJECTES D'IMPULS MUNICIPAL
ALS CENTRES
Us presentem els projectes que impulsem i desenvolupem des de l’Ajuntament de
Vilassar de Mar, a tots els centres i en horari escolar.
Les accions i continguts que us presentem enriqueixen els currículums i connecten
els infants i joves amb la vida del poble, el teixit social, els recursos i les activitats
locals. La connexió entre els centres educatius i el poble també es reforça amb el
projecte Fem Vincles, impulsat pels centres.
Les accions fomenten la lectura; promocionen la salut; amplien la pràctica esportiva;
impulsen la participació infantil, el treball cooperatiu, la cura del medi ambient, la
connexió amb la cultura; vetllen per la seguretat; recolzen l’equitat; donen suport a
l’escolaritat i l’estudi, i l’acompanyen.

PLA DE LECTURA

Impulsem un projecte pensat per apropar el llibre i la lectura als
infants i joves del nostre municipi. Cal promoure el gust per la
lectura i fomentar-ne l’hàbit, per això la biblioteca entra a les aules,
des de P3 fins a 2n d’ESO, amb propostes de lectura atractives. El
projecte consta de diverses sessions de dinamització a l’aula i
cessió dels llibres que es comenten durant un període de temps
determinat.
Des de la biblioteca realitzem altres activitats de foment a la
lectura, com expositors documentals, clubs de lectura per a totes
les edats, entre d’altres. La biblioteca també és espai de creació i
divulgació i, és per això, que es duen a terme Laboratoris de
lectura i d’altres activitats en el marc del projecte Bibliolab, a fi de
promoure l’experimentació, la creativitat i la innovació.

64
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EDUCACIÓ PER A LA SALUT
Coordinem els programes de promoció de la salut a les escoles, als
instituts i amb les famílies (Espai Família). Els eixos principals són:
desenvolupament personal i benestar emocional, addiccions a substàncies
i a les pantalles, salut afectiva i sexual, igualtat de gènere i prevenció de
l’abús sexual en infants. Tallers de consum responsable que introdueixen
l’alumnat al món del consum, amb un aprenentatge dels seus drets i deures
bàsics. Destaquem la Setmana de la Salut organitzada per la comissió
d’estils de vida saludables, en què els centres educatius i la ciutadania
participen en activitats de promoció de la salut i el benestar.

TASTS D'ESPORTS
Posem a l’abast de tot l’alumnat un ampli ventall d’experiències esportives,
complementant la programació d’educació física dels centres. Les
propostes són diferents als diversos cicles educatius i es modifiquen al llarg
dels anys, segons evolucionen els interessos. Oferim natació, judo,
atletisme, escalada i tennis, de primària fins a secundària. Enriquim
l’educació física de l’alumnat, donant oportunitats a tots els infants i
adolescents.

PARTICIPACIÓ INFANTIL
Impulsem la participació infantil des de les escoles i altres espais destacats
a través del Consell d’Infants de Vilassar de Mar. Aquest és un òrgan
representatiu que promou el debat, la participació i les propostes per
millorar el poble i les condicions de vida dels infants. Es debat a les aules
i espais educatius de 5è i 6è de primària. Opinen i proposen, també, els
alumnes de 4t. Igualment, es recull el punt de vista de les famílies i els
docents dels espais educatius que hi participen.

PROJECTES

PROJECTES
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AJUTS ESCOLARS
Serveis Convocatòria anual d’ajuts econòmics escolars per a llibres de text i
Socials material, colònies i sortides, menjador escolar i casals de municipi,
adreçada a infants empadronats al municipi i matriculats als centres de
titularitat pública. Aquesta convocatòria és oberta durant el tercer trimestre
del curs escolar. COMARCALS. Convocatòria anual d’ajuts individuals de
menjador: ensenyaments obligatoris i 2n cicle d’educació infantil de centres
sufragats amb fons públics. Més informació: Departament de Serveis
Socials, santa Eulàlia 40, i als centres educatius.

CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA
A 5è de primària es simula la creació d’una cooperativa escolar que
l’alumnat gestiona de manera democràtica i participativa. Desenvolupem
l’esperit emprenedor, l’habilitat de les persones per transformar les idees en
actes, mitjançant el treball en equip, la creativitat, la iniciativa, la innovació
i l'assumpció de riscos. Reforcem valors com la cooperació, la solidaritat, la
igualtat d’oportunitats i l’equitat cosa que constitueix una eina d’inclusió
social. Aquest projecte és impulsat per la Diputació de Barcelona.

Vilassar de Mar

ESPAIS CULTURALS
Posem a l’abast dels centres els espais públics i les activitats que
desenvolupem des de l’Àrea de Cultura. La Biblioteca Municipal promou
la lectura pública; els museus: Monjo, de la Marina i la Casa Carme
Rovira, juntament amb Can Bisa preserven, exposen i difonen el patrimoni,
i les més diverses expressions artístiques; l’hotel d’entitats és el punt de
trobada del món associatiu; la Sala Roser Carrau i l’Ateneu Vilassanès són
espais polivalents. El Museu de la Mina Vella, impulsat per Aigües de
Vilassar, es dedica a la història de l’aigua i promou l’interès per la ciència
i la tecnologia.

EDUCACIÓ VIAL
Des de la Policia Local desenvolupem un programa adreçat als alumnes de
primària que té com a fita aconseguir que els infants tinguin un
coneixement bàsic de les normes i una consciència més oberta del risc que
suposa caminar i circular per la via, per tal que no prenguin mal, ni avui
ni en un futur. Objectius: diferenciar zona segura (vorera), de zona no
segura (calçada), aprendre a identificar els senyals de trànsit, practicar en
un circuit tancat de bicicletes i diferenciar entre PERILL i RISC.

ANEM AL TEATRE

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Programació d'arts escèniques i musicals adreçada a l’alumnat d'educació
infantil i primària. Té per objectiu facilitar l’accés a uns espectacles de qualitat
reconeguda i idoneïtat pedagògica de manera gratuïta, amb resultats
positius per a la formació dels alumnes. Cada curs, més de 5.000 alumnes
de les escoles del poble accedeixen als espectacles. La Diputació de
Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar organitzen
aquestes activitats.

Treballem amb les escoles el desenvolupament sostenible del municipi i la
sensibilització dels alumnes pel que fa a valors ambientals. Assessorem en
educació i comunicació ambiental. Oferim activitats com tallers ambientals,
i visites a la deixalleria i a la planta de tractament de residus del Maresme.
Ens coordinem amb les escoles en campanyes de reciclatge i accions de
serveis comunitaris. Duem a terme un programa de protecció i divulgació
de la vegetació dunar de les platges del nostre litoral (psammòfila).

PROJECTES
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PROJECTE HORITZÓ
Al projecte acollim, a proposta de l’institut, l’alumnat de 2n cicle d’ESO que
se sent més còmode amb l’aprenentatge pràctic que amb el teòric. Al llarg
del curs els alumnes surten dos dies a la setmana del centre per viure una
experiència dins l’entorn laboral, realitzant tres tallers preprofessionalitzadors.
Aquests tallers són avaluats i els resultats tinguts en compte a l’hora de fer les
avaluacions acadèmiques. El programa ajuda els alumnes a assolir el
graduat i els facilita l’orientació professional.

SERVEI D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA
Oferim informació sobre l’oferta acadèmica, les ocupacions i les
competències transversals requerides i valorades. Oferim també orientació i
acompanyament en la presa de decisions per definir un projecte
professional o un itinerari acadèmic. Per això, cal demanar cita prèvia
trucant al telèfon 93 754 24 00 o enviant un correu electrònic a
notariorc@vilassardemar.cat. Organitzem anualment les Jornades d’Orientació,
adreçades a l’alumnat i a les famílies de 4t d’ESO i batxillerat per facilitar la
presa de decisions acadèmiques i laborals.

SUPORT A L'ESTUDI
La Regidoria de Joventut posa en marxa la sala d’estudi a Can Jorba, en
horari nocturn, perquè els i les estudiants puguin preparar la temporada
d’exàmens. La iniciativa, que es va estrenar el 2016, dona resposta a la
demanda de diversos col·lectius de joves del municipi, ampliant l’oferta que
ofereix la Biblioteca Municipal. El servei, que compta amb WiFi gratuït, es
presta a l’equipament juvenil de Can Jorba (carrer santa Eulàlia,140).
Vilassar de Mar

SERVEI COMUNITARI
Adreçat a l'alumnat de secundària obligatòria, el programa vol promoure
que els alumnes de 3r i 4t d'ESO experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en
joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat. És una
acció impulsada des dels instituts, amb el suport de l'Ajuntament, per
facilitar el desenvolupament de l'activitat en entitats i serveis del municipi.

RECONEIXEMENT A L'ESFORÇ
La iniciativa és un reconeixement a l'esforç a l'estudi que dediquen els
joves vilassarencs que estudien 2n de batxillerat en un dels instituts del
municipi. Concretament es convida les quatre persones joves (dues de
cada institut) amb millor expedient acadèmic a gaudir d'una estada de 3
setmanes a Irlanda. Els joves s'allotgen amb famílies irlandeses en règim
de pensió completa i gaudeixen d'activitats culturals, lúdiques i educatives.

PREMIS LITERARIS
La Mostra Literària Mn. Pere Ribot de Vilassar de Mar és la fase local de la
Mostra Literària del Maresme, un certamen literari de caràcter anual que
té per objectiu promoure la lectura i l’escriptura, que es troba en la base
de tots els processos d’aprenentatge, especialment en el període formatiu
de primària i secundària. Els treballs guanyadors es publiquen en una
primera edició i s’envien a la fase final de la Mostra Literària del Maresme.
L’Ajuntament ofereix la possibilitat de fer pràctiques acadèmiques en serveis
municipals a l’alumnat resident a Vilassar de Mar que estigui cursant estudis
postobligatoris en qualsevol centre.
Més informació: notariorc@vilassardemar.cat o truqueu al 93 754 24 00.
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#CreemPobleVdM #EcosistemaEducatiuVdM

