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Notícies
Els alumnes de segon de l’Escola Colònia Güell dissenyen una
campanya per sensibilitzar sobre com reciclar correctament mascaretes
i guants
Els i les alumnes de segon de l’Escola Colònia Güell, en col·laboració amb l’Ajuntament, han dissenyat
una campanya per tal de sensibilitzar la ciutadania i fomentar hàbits correctes a l'hora de separar i
reciclar mascaretes i guants. Aquests dies trobareu els cartells que han creat penjats als comerços i
punts d’informació.
Dimecres, 8 de juliol de 2020

Mallerengues i raspinells fan niu a les caixes instal·lades per alumnes de
l'Escola Pla de les Vinyes al Parc de Can Lluc
Aquest curs els alumnes de sisè de l'Escola Pla de les Vinyes han continuat amb el projecte "Caixes niu i
cens de biodiversitat al Parc de Can Lluc" que promou l'Àrea Metropolitana de Barcelona als parcs i
platges metropolitanes, i que compta amb el suport de l'Ajuntament.
Dimecres, 1 de juliol de 2020

El Punt Òmnia reobre durant el mes de juliol amb cita prèvia
A partir del 8 de juliol i fins a final de mes, el Punt Òmnia comença progressivament el desconfinament.
Els dimecres de 11:30 a 13:00 h i divendres de 13:30 a 15:00 h podeu anar al centre a fer consultes
tecnològiques o relacionades amb tramitacions online amb totes les garanties de seguretat i higiene.
Dilluns, 29 de juny de 2020

Publicades les llistes definitives d’assignació de places a la Llar
d’Infants Municipal Rojas Feliu

Si vau fer la preinscripció a la Llar d’Infants Municipal Rojas Feliu per al curs 2020-21, ja podeu consultar
les llistes definitives d’assignació de places. El termini per a presentar la sol·licitud de matrícula
comença el 17 de juny, i finalitza el 23 de juny de 2020. Ateses les mesures de confinament per la
COVID-19, aquesta es realitzarà de manera telemàtica.
Més informació aquí.
Divendres, 12 de juny de 2020

El Departament d’Educació ha informat de la possibilitat de reobrir
parcialment els centres educatius a la fase 2 de la desescalada
El Departament d’Educació de la Generalitat, a través del Pla de reobertura de Centres aprovat pel
PROCICAT el 20 de maig, ha establert les mesures sanitàries i de seguretat per tal de reobrir els centres
educatius i oferir serveis d’atenció a l’alumnat i les famílies a partir de la fase 2. La previsió és que Santa
Coloma de Cervelló pugui entrar a la fase 2 a partir del 8 de juny.
Dimecres, 3 de juny de 2020

Aprovada la convocatòria dels ajuts de menjador escolar per al curs
2020-21
El Consell Comarcal del Baix Llobregat ha aprovat les bases de la convocatòria per l’atorgament dels
ajuts de menjador escolar. Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica del 4 al 17 de
juny.
Dimarts, 2 de juny de 2020

L’Ajuntament ja treballa en la planificació de la reobertura dels centres
educatius
L’Ajuntament ha comunicat al Departament d’Educació de la Generalitat la plena disposició del
Consistori a col·laborar en tot el possible i la voluntat de redoblar esforços per garantir la salut i la
seguretat de l’alumnat i els equips docents dels centres educatius del municipi i per oferir les millors
condicions per a l’aprenentatge en un context complex.
Dissabte, 23 de maig de 2020

Nou calendari de preinscripció escolar 2020 - 2021

A causa de les circumstàncies extraordinàries provocades per la Covid-19, enguany el procés de
preinscripció escolar serà diferent.
Divendres, 8 de maig de 2020

Què fem aquests dies amb la canalla? Informació, propostes i activitats.
Idees per a un confinament amb infants a casa
Cintinuem amb la publicació setmanal de noves propostes educatives per fer a casa amb els vostres fills
i filles.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Les preinscripcions als Casals d'estiu s'ajornen per adaptar-se a les
mesures i recomanacions de les autoritats sanitàries
La programació d'activitats dels Casals d'Estiu per a infants i joves d'enguany s'està adaptant a la
situació d'incertesa i confinament provocada per la crisi sanitària de la Covid-19.
Dilluns, 4 de maig de 2020

Noves dates per a les proves d’accés a la universitat
El Govern de la Generalitat i les universitats de Catalunya han acordat, en el marc del Consell
Interuniversitari de Catalunya (CIC), les noves dates de celebració de les diferents proves d’accés a la
universitat, en la seva convocatòria ordinària.
Divendres, 3 d'abril de 2020

#JoEmQuedoACasa. Banc d'Iniciatives
Idees per a un confinament al teu costat
En aquest espai trobareu tot un seguit d’iniciatives, recursos, activitats, vídeos i informacions per passar
aquests dies d’una manera més amena i divertida. Són propostes i recursos que han estat elaborats i
compartits per persones, entitats i serveis del nostre poble. Un poble que no es cansa mai i que, com
sempre, mostra la seva solidaritat envers els seus veïns i veïnes.
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Els terminis de les proves d’accés a grau mitjà i superior i les PAU
queden suspesos
El Ministeri d'Educació i Formació Professional, el d'Universitats i les comunitats de tot l'Estat han
comunicar la necessitat de suspendre les dates previstes per a les proves d’accés a grau mitjà i superior,
i les PAU, durant les primeres setmanes de juny, després de la suspensió de classes pel COVID-19.
Dimecres, 25 de març de 2020

Ajornats els tràmits de preinscripció i matrícula de totes les etapes
educatives
A causa de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma pel COVID19, el Departament d’Educació ha ajornat tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció
i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes.
Dilluns, 23 de març de 2020

Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia
El Departament d'Educació ha activat un pla d'acció per garantir l'aprenentatge en línia de l'alumnat i
acompanyar els docents i els centres en l'ús de les eines digitals.
Dilluns, 23 de març de 2020

Les cooperatives escolars que participen en el projecte Cultura
Emprenedora a l'Escola ja tenen el seu NIF
El passat dilluns dia 2 de març l'Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, l'Anna Martínez, va lliurar el
NIF a les dues cooperatives escolars de l'Escola Pla de les Vinyes i les tres cooperatives escolars de
l'Escola Colònia Güell. Aquest és un document molt important i els hi servirà per identificar-se a l'hora de
realitzar la seva activitat.
Dilluns, 9 de març de 2020

L’Institut Montpredrós posa en marxa el programa TEI contra
l’assetjament escolar
L’Institut Montpedrós ha posat en marxa el programa Tutoria Entre Iguals (TEI), un projecte educatiu
innovador per a millorar la integració escolar, la convivència entre els estudiants i, principalment, per a

prevenir l'assetjament escolar.
Dilluns, 2 de març de 2020

Jornades de portes obertes al centres educatius i calendari de
preinscripció per al curs 2020-2021
Durant els mesos de març i abril, els centres educatius del municipi obren les seves portes a les famílies
per explicar-vos el seu Projecte Educatiu i ensenyar-vos les instal·lacions i el seu treball de cara a les
preinscripcions per al curs 2020-2021.
Divendres, 28 de febrer de 2020

El Consell d’Infants debat aquest any sobre l’emergència climàtica
Aquest curs els consellers i conselleres del Consell d’Infants han començat a debatre sobre
l’emergència climàtica i, més concretament sobre com reduir el consum de plàstics al nostre municipi.
Dijous, 27 de febrer de 2020

Alumnes de batxillerat de l'Institut Montpedrós presenten els seus
treballs de recerca
Dimecres 15 de gener es va celebrar la 3a Mostra de Treballs de Recerca realitzats per alumnes de 2n
de Batxillerat de l'Institut Montpedrós. L'acte va tenir lloc al Centre Cívic Can Baruta, i hi van assistir
familiars dels alumnes i professorat de l'institut; l'alcaldessa de Santa Coloma, Anna Martínez; la
regidora d'Educació, Alba Arcos; i l'Inspector d'Educació, Alfons Roche.
Dijous, 16 de gener de 2020

Es renoven els càrrecs del Consell d'Infants de cara al nou curs
Dimecres 20 de novembre, coincidint amb el Dia Mundial de la Infància, es va celebrar l'acte de
constitució del nou Consell d'Infants de Santa Coloma de Cervelló a la sala de Plens de l'Ajuntament.
Dijous, 21 de novembre de 2019

L'Escola Pla de les Vinyes ha inaugurat la Biblioteca Escolar Valentí
Gubianas

L'Escola Pla de les Vinyes ha renovat la seva biblioteca escolar, i li ha donat nom: Valentí Gubianas. Per
celebrar-ho, van organitzar un acte d'inauguració el passat dimarts 19 de novembre al que va assistir
l'il·lustrador Valentí Gubianas, que no només ha donat nom a la biblioteca, sinó que és l'autor del
fantàstic mural de la seva entrada.
Dimecres, 20 de novembre de 2019

1.524 infants i joves han començat avui el nou curs escolar al nostre
municipi
63 infants ho han fet a la Llar d’Infants Municipal Rojas Feliu; 883 a les escoles d’educació infantil i
primària Pla de les Vinyes i Colònia Güell; i 578 a l’Institut Montpedrós, 490 a secundària, i 88 alumnes a
Batxillerat. Ajuntament i Generalitat han aprofitat les vacances escolars per realitzar un seguit
d’intervencions de millora i manteniment als centres educatius perquè avui tot estigui a punt per a l’inici
de curs.
Dijous, 12 de setembre de 2019

