
Saps quins serveis 
oferim?



El dret a l’educació és un dels drets humans essencials 
i com a tal l’administració i la societat han de vetllar 
perquè així sigui.
L’objectiu de la regidoria d’Ensenyament és contribuir a la millora de la qualitat de 
l’ensenyament oferint activitats, recursos i serveis que trobareu recollits en aquest díptic.

Enguany hem anat un pas més enllà constituint el Consell d’Infants i Adolescents de Piera 
per tal de desenvolupar el dret de l’infant a ser escoltat en tots els afers que l’afectin i a tenir 
en compte les seves opinions.

“La primera tasca de l’educació  és agitar la vida, però deixar-la lliure perquè es 
desenvolupi.” - Maria Montessori

RECURSOS ECONÒMICS 

► Consulteu les bases i convocatòries a www.pieraeduca.cat/ajudes

INS Guinovarda

Herois del Bruc

Ajuts
Transport escolar

Ajuts de transport

Ajuts individuals de transport escolar col•lectiu no obligatori adreçats a l’alumnat escolaritzat 
a l’INS Guinovarda i a l’escola Herois del Bruc que cursen estudis obligatoris o segon cicle 
d’educació infantil.



EINES, ACTIVITATS I SERVEIS

¢ Per contribuir a la igualtat en el dret d’accés a l’educació. 
¢ Per vetllar per l’equitat en el sistema educatiu i col•laborar amb les 
famílies que més pateixen l’esforç econòmic que comporta l’inici del 
curs escolar.
► Consulteu les bases i convocatòries a www.pieraeduca.cat/ajudes
     

► Consulteu les bases i convocatòries a www.pieraeduca.cat/ajudes

¢ Per donar suport als projectes i activitats dels 
centres educatius i entitats que els representen.
¢ Per afavorir l’èxit educatiu dels alumnes. 
Els centres i les AMPES poden sol•licitar aquests ajuts 
d’acord amb les bases específiques de subvencions 
corresponents a l’àrea d’Ensenyament.

És un web informatiu i un punt de trobada de tot el que fa 
referència a l’ensenyament i la formació a Piera.

Dóna’t d’alta a nostre butlletí electrònic
Si vols rebre informació actualitzada de les activitats i 
notícies de Pieraeduca.cat, subscriu-te al butlletí electrònic a: 
http://www.pieraeduca.cat/butlleti-electronic/subscripcio

Beques de llibres i 
materials

Subvencions als centres educatius 
i a les AMPES

Ajuts
AMPES



Servei d’informació i orientació acadèmica
¢ Ofereix informació de les diferents possibilitats d’estudis i orienta per a l’elecció d’itineraris 
formatius i professionals.
Demaneu hora trucant al Departament d’Ensenyament del Centre de Serveis La Bòbila
pieraeduca@ajpiera.cat / 93 776 00 76

El PEEP està impulsat pel Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Piera. Es tracta d’una 
iniciativa oberta i de cooperació educativa que vol donar una resposta integrada i comunitària a 
les necessitats educatives dels infants i joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa més 
enllà de l’àmbit escolar.
Exemples de les activitats promogudes pel PEEP:
¢ Projecte Un Infant, Un Instrument de col•laboració entre l’escola Creixà i l’Aula Municipal
    de Música.
¢ Natació escolar per als alumnes de primer de primària.
¢ Tallers d’estudi assistit per alumnes de primària i secundària.
¢ Jocs Florals.
¢ Projecte de Musicoteràpia contra l’Obesitat Infantil del Centre d’Atenció Primària i l’Aula
    Municipal de Música.
¢ Parelles lectores de la biblioteca de Piera.
¢ Lletra a lletra fem municipi de la Diputació de Barcelona.
¢ I un llarg etcètera d’activitats que afavoreixen l’èxit educatiu i la cohesió social dels infants 
    i joves del municipi.
www.pieraeduca.cat / pieraeduca@ajpiera.cat / 93 776 00 76

CONSELL D’INFANTS

És una eina promoguda per la Diputació de Barcelona, que vol anar un pas 
més enllà en la web Pieraeduca.cat.
¢ Recull tota l’oferta educativa de la corporació i d’entitats: activitats, 
concursos, visites guiades, etc.
¢ És una guia viva treballada conjuntament amb les entitats que s’anirà 

actualitzant i ampliant així que arribi o es creï més oferta.
¢ Permet fer visible a la comunitat educativa i la ciutadania en general l’oferta educativa de 
Piera.
http://educaentorn.diba.cat/piera

El Consell d’Infants i Adolescents de Piera vol ser una eina per educar en 
els valors i principis de la democràcia i fomentar la participació dels infants 
en la millora de la vila. Paral·lelament, ha de servir per promoure els drets 
dels infants, fer un municipi a la seva mida, revalorar la política i donar a 
conèixer als infants el funcionament de l’Ajuntament.
Més info a www.pieraeduca.cat/consell-infants

Pla Educatiu d’Entorn
de Piera (PEEP)


