
L’ÈXIT: 
LA COL·LABORACIÓ DE TOTS

ESCOLA POMPEU FABRA 
Cunit



L'escola Pompeu Fabra està situada
en el municipi de Cunit, un poble
costaner de la comarca del Baix
Penedès, amb 11.883 habitants. 

Dades de l'Idescat de 2015.





La població de Cunit va anar augmentant de forma 
exponencial en els darrers anys



Aquest increment de població prové majoritàriament de l'àrea 
de Barcelona, del Marroc, de la resta d'Espanya i 

de l'Amèrica del Sud.



LA CRISI ECONÒMICA:
L'atur a Cunit 



escola de màxima complexitat
(Juny de 2014)
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El Pompeu,

Les dades 



escola d'una línia?

L'escola Pompeu Fabra de Cunit va ser la primera escola
del poble

Fins al curs 2013-2014 ha estat una escola de dues línies.

Des del curs 2014-2015 s'està convertint en una escola
d'una línia

En l’actualitat tenim 338 alumnes

Molts pares no volen dur als seus fills a l'escola dels
"moros".



Dades generals 
de

l'escola 



La concentració

Com podem comprovar, a partir d'aquestes dades, el 
tant per cent d'alumnat de procedència magrebí i
estrangers a l'escola fa un total d'un 42%.

A Cunit és del 15,5% de la població.



L'Ensenyament
Infantil



Cicle Inicial



La diversitat



El nostre centre compta amb:

- Una Unitat de Suport d’Educació Especial 
(USEE)

- Una Aula d’Acollida





El projecte



Millorar la cohesió social

Potenciar la participació + Millorar la imatge 



Potenciar la participació

fomentar la participació de la família a l'escola

potenciar la participació i implicació de l'alumnat

Curs 2015-2016:
Creació assemblea de pares i assemblea d'alumnes !

Curs 2015-2016:
Creació assemblea de pares i assemblea d'alumnes !



portes obertes en dia festiuportes obertes en dia festiu

Curs 2015-2016: millorar la imatge del centreCurs 2015-2016: millorar la imatge del centre
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Iniciem Projecte de 
robòtica





Natació a segon dins 
del currículum

d'educació física

Natació a segon dins 
del currículum

d'educació física



Projecte Bynapp
de comunicació amb 

les famílies 
mitjançant els 

dispositius mòbils.



Activitats Extraescolars:
L’escola, en el curs 2014-2015, no tenia 
cap activitat extraescolar i gràcies a la 
col·laboració amb l’AMPA i l’Institut de 

Cunit tenim 
escacs, teatre, reforç escolar i activitats 

esportives



Creació d’una 
aula multisensorial, amb 
l’ajut de “La Caixa”, els 

SSTT d’Ensenyament de 
Tarragona, l’Ajuntament i 

l’AMPA



Banda d'instruments
de vent

amb l’ajut de l’Ajuntament, 
l’AMPA, pares i l’Escola 

de Música de Cunit

Banda d'instruments
de vent

amb l’ajut de l’Ajuntament, 
l’AMPA, pares i l’Escola 

de Música de Cunit



Març 2016: portes obertes en dia festiuMarç 2016: portes obertes en dia festiu



Els primers resultats !

Preinscripció a P3 curs 2015-2016

26 nens preinscrits

Preinscripció a P3 curs 2016-2017

34 nens preinscrits


