
PER SITUAR-NOS . . . 

L'escola pública Josep Baltà i Elias obre les seves portes l'any 1971. Com cal per l'època,                

ho fa amb el nom castellanitzat i inicialment acull un bon gruix d'alumnat que prové dels                

petits pobles de la comarca. No és doncs estrany que fos anomenada l'escola comarcal.              

Amb el pas del temps l'escola va arribar a tenir tres línies que amb la posada en                 

funcionament de les escoles rurals als diferents pobles de la comarca es va reduir fins a                

una. 

Des de fa 10 anys l'escola s'ha estabilitzat en les dues línies amb una certa fluctuació de                 

grups amunt i avall depenent de factors coiunturals de població local i demografia. 

L'escola està situada en el barri de Sant Julià i actualment acull aproximadament un 75%               

de l'alumnat provinent del propi barri. Pel que fa a la població del barri de Sant Julià és                  

significatiu que gairebé la mateixa proporció de famílies que opten per escolaritzar els             

seus fills i filles a l'escola pública del barri, ho fa per escolaritzar-los en escoles               

concertades de la Vila. El barri de Sant Julià és doncs un barri amb una població                

heterogènia tant pel que fa a la procedència, recursos econòmics, referents culturals,            

vinculació a la Vila,... 

L'escola Josep Baltà i Elias acull un alt percentatge d'alumnat les famílies dels quals viuen               

o han viscut en els darrers anys processos migratoris especialment del Marroc i de països               

de l'Amèrica Llatina. 

Un bon gruix de les famílies de la nostra comunitat educativa pertanyen a una franja               

social de nivell econòmic baix i que depèn dels ajuts de les administracions per poder               

oferir als seus fills una escolaritat en condicions normalitzades.  

 

TREBALLEM PER SER . . . 

− una escola catalana plurilingüe que pren el català com a llengua           

vehicular i principal conscient de la diversitat lingüística de la comunitat i sense             

perjudici de la comunicació amb les famílies, 

− una escola que basa totes les seves actuacions en principis democràtics           
promovent la igualtat i la justícia i la transparència, 

− una escola arrelada al seu entorn més proper, 

− una escola que accepta la diversitat com a element característic de la nostra             

comunitat i accepta el repte de treballar-hi perseguint una atenció el màxim de             

respectuosa amb les característiques  individuals, 



− una escola que creu en el desenvolupament integral de tots els           

aspectes que comformen la personalitat de les persones, 

 

 

TREBALLEM PER FOMENTAR . . . 

− el Desig i les ganes per aprendre  a partir del treball personal. 

− el Coneixement d'un mateix i dels altres 

− una convivència basada en el respecte, la tolerància la solidaritat i la            

cooperació entre les persones 

− L'esperit crític i l'autonomia com a eines fonamentals del seu          

creixement personal 

− una relació amb el medi respectuosa, conscient  i responsable 

 


