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LLavaneres, viLa educadora
compartim l’orgull de gaudir d’uns equipaments educatius públics que, 
des de fa anys, són referent per a moltes altres viles de l’entorn i d’arreu de 
catalunya. Les nostres escoles bressol són objecte d’estudi per part de 
moltes llars d’infants catalanes. Acabem de celebrar els primers cinquanta 
anys del nostre institut, que històricament ha estat un centre pioner. I tot 
just fa un any de la fusió de dues de les nostres escoles d’infantil i primària, 
el Labandària i el sant Andreu, que s’han reconvertit en un nou centre, 
el Jaume Llull, que ha sumat el bo i millor de cadascun dels anteriors. 
L’escola serena vall i també l’escola Municipal de Música completen un 
mapa educatiu divers i amb diferents sensibilitats. 

des dels 4 mesos als 18 anys, Llavaneres ofereix una educació de qualitat, 
que atreu famílies més enllà del nostre terme municipal. Gràcies a la suma 
d’esforços hem aconseguit pujar ben amunt el llistó i, us en donem la 
paraula, continuarem treballant perquè així sigui. 

creiem que, com la vida, l’educació ha de ser transversal i, com a municipi, 
volem ser molt presents en aquesta etapa escolar. cal que els nostres 
nens i nenes coneguin més i millor el nostre magnífic entorn, els nostres 
trets identitaris. cal fer més poble des de l’escola. Obrir els ulls i adonar-
nos que viure a Llavaneres és un privilegi que compartim tots nosaltres.
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escoLa serena vaLL
escola pública d’educació Infantil i Primària amb capacitat per a dues línies d’educa-
ció infantil (3, 4 i 5 anys) i dues línies d’educació primària (6 a 12 anys).
director: Josep Maria Martín
Adreça: Passeig de la riera 25
Fax. 937 929 666
Adreça electrònica
a8057242@xtec.cat
Web de l’escola
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escserenavall/

espais:
J Aules equipades amb pissarres digitals
J Aules de reforç o desdoblament
J Aula d’orientació o suport
J Aula d’informàtica
J Banda ampla a tots els espais
J Aula de música
J Biblioteca amb ordinadors (Mediateca)
J Aules a l’aire lliure
J Gimnàs/sala projecció
J sala de psicomotricitat
J Aula de ciència/laboratori amb ordinadors
J Aula de plàstica (usos múltiples)
J Menjador escolar
J Pistes esportives
J Zona d’esbarjo equipada amb jocs
J Hort
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Com ens definim?
L’escola serena vall creu que aprendre és afavorir i possibilitar al màxim el creixement 
intel·lectual, cultural, musical, artístic, emocional i social per aconseguir un 
desenvolupament harmònic, coherent i integral.
Propiciem l’arrelament al país, les tradicions i la cultura catalana.

com a prioritat, ens plantegem la qualitat educativa 
incidint en:
J el saber

J el saber fer

J el saber estar

J el saber actuar

J som una escola que volem tant ensenyar com educar.

J Bons resultats a nivell de llengües i treball de matemàtiques funcional i compe-
tencial en el dia a dia dels alumnes, sent una de les escoles capdavanteres de la 
zona.

J Importància de la música dins i fora l’escola, educació Física lligada amb les ex-
traescolars i un medi molt vivencial i arrelat al poble.

J comunicació directa amb l’Ajuntament a través del consell de l’infant.

Projecte de l’Hort

Projecte Grup experimental plurilingüe

Projecte sensibilitat artística

Projecte de reutilització de llibres de text

celebracions de festes tradicionals i concert de santa cecília

servei d’acollida matinal

servei de menjador
extraescolars: de dilluns a divendres dansa i música per als més petits, bàsquet, 
futbol sala, poliesport, voleibol
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escoLa JauMe LLuLL
escola pública d’educació infantil i primària amb capacitat per a dues línies d’educació 
infantil (3, 4 i 5 anys) i dues línies d’educació primària (6 a 12 anys).
directora: susana Martino
Adreça: carrer contrabandistes, s/n
tel: 93 792 69 95
Adreça electrònica
a8074835@xtec.cat
Web de l’escola
http://blocs.xtec.cat/escolajaumellull/

espais:
J Aules de primària equipades amb pissarra digital.
J Aules d’infantil amb sortida directa al pati.
J Aula d’acollida (ensenyament de la llengua a l’alumnat nouvingut).
J Aula Usee (atenció a la diversitat).
J Aula d’orientació/suport.
J Aula d’informàtica.
J Aula de biblioteca/mediateca amb ordinadors. 
J Laboratori amb ordinadors.
J Aules de reforç/desdoblament.
J Aula de música.
J Aula d’anglès.
J Gimnàs i sala de psicomotricitat/sala d’actes i projecció.
J Pistes esportives.
J Menjador escolar amb cuina pròpia.
J Pati d’infantil amb jocs simbòlics i rocòdrom.
J servei d’acollida matinal i tarda.
J extraescolars de migdia i tarda: aloha, judo, cuina, anglès, multiesports, música.
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Com ens definim?
J Fomentem l’autonomia de l’alumnat per tal que afronti els reptes del futur.
J Oferim eines tecnològiques per facilitar l’accés a la societat de la informació.
J Potenciem els valors, respecte i la participació de l’alumnat.
J som un escola oberta a les famílies. 
J vetllem perquè l’alumnat sigui responsable i constant tant en el treball diari com a 

l’estudi.Participem a projectes solidaris i de responsabilitat vers el medi ambient: 
recollida de taps, projecte APILO, Marató de tv3 i Projecte GLOrr. 

J valorem la música com a part del procès educatiu del nostre alumnat, participant 
a cantània, Fem dansa i concert de Nadal.

característiques del centre 
J Participació al concurs Phonix de catalunya (anglès oral) i les proves cangur de 

matemàtiques.
J Projecte d’angès guardonat amb una menció “Projecte de qualitat” amb la seva 

difusió digital.
J Projecte e-twinning guardonat pel Ministerio com a “Projecte de qualitat”.
J Resultats òptims a les proves oficials del Departament (Competències bàsiques) 

situant-nos al capdavant de la majoria de les escoles de la zona.
J Participació al Llavaenglish day.
J Activitat de piscina a 1r de primària en horari escolar.
J Colònies a final de cada cicle (P5, 2n, 4t i viatge de 6è).
J Participació a les activitats promogudes per l’Ajuntament: consell escolar d’in-

fants, mostra literària, festa del pèsol, visita d’entitats: biblioteca, ajuntament, ca-
sal d’avis i museu arxiu. 

J Activitats conjuntes amb llar d’infants i Institut.

Projecte de biblioteca.
Projecte d’emocions.
Projecte de premsa.
Projecte de reutilització de llibres. 
Projecte d’audiovisuals.
Projecte de llengües (Grup experimental pel plurilingüisme i erasmus + KA1).
Projecte d’escola verda.
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insTiTuT LLavaneres
Institut d’ensenyament secundari públic, amb 4 línies d’esO, 2 línies de batxillerat. 
Ofereix totes les matèries de les modalitats de ciències de la salut, tecnologia i so-
ciohumanística.
director: enrique chicote
Adreça: Passeig del Perelló, 2
tel: 937 926 994
Adreça electrònica: a8046852@xtec.cat
Web de l’institut: http://iesllavaneres.org
Horari secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 14 h
Servei de cantina

espais
J 23 aules de grup.
J totes les aules, tallers i laboratoris dotats amb Pissarra digital Interactiva (PdI).
J Aula d’idiomes.
J Aula de música.
J 2 aules-taller de tecnologia.
J 3 aules d’informàtica.
J Aula de dibuix.
J Aula de visual i plàstica.
J Laboratori de física.
J Laboratori de química.
J Laboratori de biologia.
J treball amb grups reduïts d’alumnes.
J Gimnàs cobert.
J Pista de basquetbol i d’handbol; instal·lacions per a voleibol.
J Biblioteca amb dotació d’ordinadors i pissarra digital.
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serveis del centre
J dotació de material per a cada alumne/a: carpeta, agenda, memòria UsB (per a 

nous alumnes).
J Biblioteca amb ordinadors, projector de vídeo, pissarra digital.
J cafeteria-cantina amb cuina pròpia.
J Orientació acadèmico-professional.
J equip d’assessorament Psicopedagògic.
J coordinació amb els serveis socials de l’Ajuntament.

entorn de treball electrònic
J dominis propis a internet.
J Avisos en web del centre i twitter.
J comunicació amb famílies per correu electrònic.
J espai Moodle (aules virtuals) només per a professorat  i alumnat.
J Alta en GoogleApplications per als alumnes i adreces de correu en el domini
    iesllavaneres.org.
J Absències i incidències.
J Control unificat de notes i incidències de l’alumant mitjançant una intranet. Les 

famílies poden consultar les absències, observacions o notes des d’internet, amb 
un usuari i contrasenya facilitat pel centre.

J centre formador de cambridge (llengua anglesa).
J centre participant de les proves deLF escolaire (llengua francesa). estades llengua 

anglesa a Oxford.
J Participació proves cangur (Matemàtiques).
J setmana de la ciència (ciències Naturals).
J Projectes interdisciplinars.
J Projectes de sostenibilitat i reciclatge.
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LLar d’inFanTs PÚBLica Minerva
Llar d’infants pública amb autorització per escolaritzar 112 alumnes de 16 setmanes a 
3 anys. disposa d’aules de nadons (de 4 mesos a 1 any), d’aules d’1 a 2 anys i d’aules 
de 2 a 3 anys. totes les aules tenen sortida a l’exterior.
directora: Gemma Jarque
Adreça: Av. can Amat, 51
tel: 937 926 561
Adreça electrònica: a8061270@xtec.cat

disposa dels següents equipaments:
1. Patis amb sorrals
2. terres amortidors i un mòdul de joc
3. Joc d’aigua exterior: xip-xap
4. Aules dormitori
5. Aules d’infants de 4 mesos a 1 any equipades amb biberonia
6. sala d’usos múltiples amb mòduls de jocs de diferents característiques
7. Aula taller
8. cuina pròpia
9. Bugaderia
10. Ascensor
11. Pàrquing de cotxes

Com ens definim?
La nostra escola és un lloc obert, on els protagonistes, infants, mestres i famílies, com-
parteixen les seves vivències. Un lloc que respecta els drets dels infants. Un lloc que 
permet potenciar el desenvolupament cognitiu, emocional, psicomotor, expressiu dels 
infants a través dels seus sentits. Un lloc que promou els drets i les potencialitats de 
relació, autonomia, creativitat i aprenentatge dels infants.

Projecte Atelier: pintura, fang, pasta de modelar
Projecte espai de llum
safates d’experimentació
servei d’acollida matinal
servei de menjador
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LLar d’inFanTs PÚBLica sanT nicoLau
Llar d’infants amb capacitat per a 102 nens, amb una aula de nadons (de 4 mesos a 
1 any), aules d’1 a 2 anys i aules de 2 a 3 anys.
L’edifici té de dues plantes amb cinc espais per a grups d’infants, un taller d’expressió 
i experimentació, una sala de psicomotricitat, un taller de llum, un despatx, serveis, 
cuina, bugaderia, magatzem i sala de reunions.
director: david castillo
Adreça: camí de la Masia 6-8
tel: 93 793 02 12
Adreça electrònica
a8069864@xtec.cat

Com ens definim?
La Llar d’Infants Pública sant Nicolau és una institució educativa per a la primera 
infància, un espai compartit en el que infants, famílies i tots els membres de l’equip 
convivim i tenim experiències compartides que ens enriqueixen. Amb la forta convicció 
de la complexitat de la nostra funció d’acompanyar els infants de 0 a 3 anys, construir 
contextos educatius de gran qualitat, partint sempre de processos d’observació i 
documentació pedagògica en els que els infants són els protagonistes.

espais
J espais d’infants de 4 mesos a 1 any amb dormitori propi.
J espai de taller de llum.
J espai de taller d’expressió i experimentació.
J espai del taller del cos i del moviment.
J taller i magatzem de reciclatge creatiu.
J cuina propia.
J Bugaderia.

Projecte de reciclatge creatiu
Projectes d’observació i documentació pedagógica
servei d’acollida matinal
servei de menjador
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escoLa MuniciPaL de 
MÚsica LLavaneres

escola pública d’ensenyaments musicals no reglats, amb una oferta educativa des 
de nadons fins a adults. Disposa de 8 aules, auditori, sala de conjunts i secretaria.

oferta educativa:
Per a totes les edats, des de nadons fins a adults. Oferim l’ensenyament de 10 instru-
ments (flauta travessera, clarinet, saxo, violí, viola, violoncel, bateria, guitarra, piano i 
cant), així com conjunts instrumentals de diferents estils, cant coral, formació teòrica 
i tallers de curta durada.
extraescolars per a infants de 3 a 5 anys en les escoles públiques d’infantil i primària.
sensibilització musical per a nadons de 2-3 anys a les llars d’infants municipals.
director: Marcel Ferrer
Adreça: ctra. de sant vicenç, 14
tel: 937 929 280
Adreça electrònica: escolamusica@ajllavaneres.cat
Web de l’eMM: http://ajllavaneres.cat/escolamusica

Com ens definim?
J Potenciem la pràctica musical col·lectiva, com a base per fonamentar el procés 

d’aprenentatge i afavorir la relació entres les persones.

J som un centre de referència d’activitat musical i cultural al municipi.

J col·laborem amb les institucions i entitats educatives i culturals de l’entorn.
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aLTres serveis MuniciPaLs d’educaciÓ

servei d’atenció psicològica i logopèdia municipal

servei de transport escolar

regidoria d’educació
regidora: Anna sosa i ródenas
tècnica: eva Gálvez
tel: 937 023 600
Adreça electrònica: educacio@ajllavaneres.cat
Web de l’Ajuntament: http://ajllavaneres.cat

enTiTaTs educaTives

aMPa institut Llavaneres
tel: 937 926 994
Adreça electrònica: ampa@iesllavaneres.org

aMPa escola Jaume Llull
tel: 937 926 995
Adreça electrònica: ampa.jaumellull@gmail.com

aPMa escola serena vall
tel: 937 928 186
Adreça electrònica: apma@serenavall.org



#Llavanereseduca
PLa educaTiu de viLa

LLavaneres, viLa educadora
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#LlavaneresEduca
PLA EDUCATIU DE VILA

LLAVANERES, VILA EDUCADORA

Cal tota 
la tribu 

per educar 
un infant

Proverbi africà
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