
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
El departament d’Ensenyament gestiona, coordina 
i supervisa les competències de l’ajuntament en 
matèria educativa.  
El servei afavoreix la coordinació i la cooperació 
entre administracions i la participació de tota la 
comunitat educativa. 
Ensenyament vetlla per tal que existeixi una xarxa 
de relacions que doni qualitat a allò que 
complementi i doni suport a l’educació integral 
dels infants i de totes les persones que volen 
formar-se o cursar estudis. 
 

          QUÈ FEM?  
Gestionem la competència de l’escola municipal de 
música i l’escola bressol i el manteniment de les 
escoles públiques segons la llei.  

Organitzem, gestionem i donem suport per crear 
iniciatives i projectes educatius i  mantenir amb 
èxit la formació durant totes les etapes educatives.  

 

QUÈ OFERIM? 
 Intervenir en els òrgans de gestió dels centres 

docents, públics i concertats 

 Servei d ´escola bressol, escola de música i 
escola d´adults 

 Suport tècnic, material i econòmic a tota la 
comunitat educativa 

 Constituir el Consell Escolar Municipal i assistir 
i col·laborar als consells de centre 

 Gestió, control i seguiment dels agents 
educatius externs 

 Ajudes i subvencions per material i innovació 
educativa 

 Xerrades, tallers i formacions gratuïtes per a 
infants, mestres i famílies 

 Treball col·laboratiu amb entitats del municipi 
amb objectius comuns per a l´educació 

 Planificar, coordinar i gestionar el primer cicle 
d´educació infantil i el seu procés de 
preinscripció i matriculació. 

 

 

 Gestionar i avaluar els agents educatius externs.  

 Gestió i supervisió de la consergeria controlant 
l´estat de manteniment dels equipaments 
educatius. 

 

      A QUI ENS ADRECEM? 
Ens oferim a tota la ciutadania que sol·liciti 
informació sobre qualsevol oferta educativa 

Ens coordinem amb tota la comunitat educativa: 

 Direccions dels centres educatius 

 AFAS de les escoles concertades i públiques  

 Famílies d´infants amb edat d´escolarització 

 Representants de professors o equips educatius 

 Qualsevol persona que presenti projectes 
educatius 

 Entitats i associacions complementàries a 
l´educació 

 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
 Vetllar per l´acompliment d´una educació de 

qualitat a Premià de Mar 

 Mantenir en el millor estat els equipaments 
educatius prevenint incidències i desperfectes 

 Control i vigilància dels centres escolars 

 Col·laborar amb les direccions i AFAs amb 
recursos propis, econòmics o tècnics per al 
resultat òptim dels projectes educatius i les 
programacions anuals 

 Convocar reunions periòdiques amb la comunitat 
educativa 

 Treballar al Consell Escolar Municipal com a 
institució amb els tots els agents que el 
constitueixen  

 Promoure i gestionar l´ús lúdic i social de les 
pistes esportives dels centres fora d´horari lectiu 

 



  
 
 
 
 
 
 
 

        

AJUDEU-NOS A MILLORAR 
És important millorar el servei i garantir l´acompliment 
dels nostres compromisos. Per aquest motiu cal que 
entre tots establim uns criteris per gestionar les 
tasques del departament en condicions adients.  
Us proposem: 

 Sol·licitar les instàncies amb prou antelació 
per fer previsió d´espai o material 

 Programar projectes i activitats amb un 
calendari previ i adequat per preveure les 
possibles necessitats i viabilitat 

 
 
 
 

    
 
 

 
 

 
 
 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 2019 2020 

Nombre d’infants matriculats a les escoles, 
des de P3 fins a 4t d’ESO 

3.504   

Nombre de famílies amb reducció de quota a 
l’escola bressol 

38   

Nombre d’alumnes matriculats a l’escola 
bressol 

74   

Nombre d’alumnes matriculats a l’escola de 
música 

372   

Nombre d’alumnes matriculats a l‘escola 
d´adults 

204   

 
 
 

 
  
  

 

DADES DE CONTACTE 
    
    ÀREA ACCIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
    Departament d´Ensenyament 
    Carrer Joan XXIII 2-4 
    08330 Premià de Mar 
    Tel: 93 741 74 04  
     
     ensenyament@premiademar.cat  
 
    
   Horari: De dilluns a divendres de 9 a 13 h. 
 
 


