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INTRODUCCIÓ 

     

Àrea 

Serveis a les Persones 

   

L’escola bressol municipal Les Caliues imparteix el primer cicle d’educació infantil, 

de caràcter no obligatori, adreçat a infants d’edats compreses entre els quatre mesos i 

els tres anys, amb l’objectiu principal de promoure el seu desenvolupament personal 

en tots els àmbits. 

L’escola disposa d’un projecte educatiu de centre, que és l’instrument que permet 

ordenar i donar sentit i coherència a tota l’activitat educativa del centre. A partir 

d’aquest, l’equip educatiu adapta les activitats educatives a les particularitats de cada 

infant, amb la finalitat d’oferir una atenció personalitzada amb atenció a la diversitat. 

Es disposa així mateix d’un Pla Anual de Centre on es concreta l’organització de 

l’escola: calendari, horaris, serveis prestats, organització de l’equip educatiu, o el pla 

de treball amb les famílies entre altres temes.  

Per atenció a la diversitat es disposa de la figura d’una psicopedagoga i es treballa 

conjuntament amb el CDIAP (Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç). 

 El treball amb les famílies es concreta en la realització d’activitats conjuntes com el 

tallers familiar, els cafès pedagògics i participació a l’aula. 

Es realitzen projectes de treball en xarxa amb la biblioteca municipal, les escoles de 

primària i altres entitats, com per exemple, el projecte intergeneracional amb l’Asil 

Hospital de la Garriga. 

 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

 

 Atenció a la infància de 0 a 3 anys 

 Servei d’acollida  

 Servei de menjador 

 Espai familiar 

 

CANALS DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS 

 

Tots els tràmits que es poden realitzar a l’EBM les Caliues es poden consultar a 

www.lagarriga.cat, a www.lescaliues.lagarriga.cat i a la secretaria de l’escola, on es 

disposa de la documentació necessària per a la seva tramitació i dels canals pels quals 

es pot fer cada tràmit tant presencial com telemàticament. 

 

 

 

http://www.lagarriga.cat/
http://www.lescaliues.lagarriga.cat/
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COMPROMISOS 

 A QUÈ ENS COMPROMETEM? 

 

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

de la legislatura 2019-2023. 

 

 

 

 COM MESUREM ELS COMPROMISOS? 

 

 

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

dela legislatura 2019-2023. 

 

ON SOM? 

 

Adreça: c/ Santa Maria del Camí, 52 

Telèfon: 937321185 

Correu-e genèric: lescaliues@suara.coop 

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 12h i de 15 a 17h 

 

RESPONSABLES  

 

Responsable polític: Meritxell Catalan Baldich 

Correu-e: mcatalan@ajlagarriga.cat 

 

Cap d’Àrea: Beatriz Pérez Simal  

Correu-e: bperez@ajlagarriga.cat  

 

Responsable tècnic/a: Sònia Comas 

Correu-e: scomas@ajlagarriga.cat 

 

Directora de l’escola: Mireia Grau 

Correu-e: lescaliues@suara.coop 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

 

 

 

Data realització  

Març 2020 

 


