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Serveis Socials

EIC

L’Escola Internacional tanca un acord

Més places de centres de dia i amb Autocars Llosa per oferir 3 línies
de residència que fa deu anys de transport que connecten l’Escola
amb tot el territori de Tarragona

R.C.B.

Valls

El nombre de places de
residència a la comarca de
l’Alt Camp són a 31 de desembre del 2011 un total
de 387, una xifra inferior
a la de l’any anterior, el
2010 que van ser de 395,
segons dades facilitades
per l’Institut d’Estadística de Catalunya -Idescat-.
Pel que fa titularitat de
les places es pot veure que
titularitat pública en són
99, d’iniciativa privada
en són 144 i d’iniciativa
social en són 152.
Si es miren aquestes
dades en els darrers deu
anys es pot observar que
hi ha hagut un increment
gracies a la iniciativa social o privada perquè pel
que fa a la iniciativa pública hi han exactament
les mateixes.

L’any 2001 hi havia
a la l’Alt Camp 57
places i en el 2011
eren 184, les places
de residència s’han
passat de 260 a 387
Els centres de dia
Referent a les places de
Centres de Dia, en nombre
va ser de 184 places entre
els 9 centres que hi ha a
la comarca donant aquest
servei.
Tal com es pot observar en el quadre annex
el nombre de places de
centre de dia en la darrera dècada ha anat pujant
de manera continuada i
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Una imatge de la Residencia de l’Alt Camp. FOTO: M. LLADÓ
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progressivament. En l’any
2000 només hi havia 12
places d’un centre de dia
privat, en el 2001 es va
obrir el primer centre de dia
públic fent incrementar les
places a més a més d’obrirse una altra per iniciativa
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privada. Des d’aleshores
l’increment ha estat important fins les esmentades
184 places.
Dels 9 centres actuals,
dos són per iniciativa privada, tres per iniciativa social
i 4 mercantil.

L’Escola Internacional
ha arribat a un acord amb
l’empresa de transport
LLOSA per oferir 3 línies de transport que faran
possible que alumnes de
les zones de La Selva del
Camp, Torredembarra,
i Hospitalet de l’Infant,
puguin desplaçar-se diàriament cap a l’Escola
Internacional, situada a
Salou.
Les rutes són:
-La Selva del CampReus-Vila-seca-EIC.
-Hospitalet InfantMontroig del Camp-Montbrió del Camp- CambrilsVilafortuny-Salou-EIC.
-Torredembarra-Altafulla-Tamarit/La Mora-El
Catllar-Tarragona-EIC.
Amb aquest acord, l’Escola Internacional confirma la seva aposta per
fer arribar el seu servei a
tot el Camp de Tarragona
i subratlla el seu compromís amb la comunitat i
el territori, un dels pilars
del seu innovador model
educatiu Sòcrates Educa.
L’Escola Internacional és un centre educatiu
trilingüe situat a Salou i
promogut per una iniciativa privada sense ànim
de lucre i amb vocació de
servei al territori i a la comunitat.
Aquest model educatiu engloba les millors
pràctiques d’arreu del
món i les consolida en 4
pilars centrals: la inter-

l’apunt
L’escola manté les seves llistes per matricular-se obertes tot l’any
nacionalització, els valors
personals i el servei a la comunitat, la sostenibilitat i
l’excel·lència en l’ús de les
noves tecnologies.
L’Escola Internacional
que manté les seves llistes
per matricular-se obertes
tot l’any, inicia aquest curs
acadèmic 2012-2013 amb
alumnes de P-1 fins a 3r
d’ESO i amb un impecable
professorat internacional.
Escola Internacional
del Camp: Una nova
manera d’aprendre
L’Escola Internacional del Camp és un centre
educatiu trilingüe situat a
Salou i promogut per una
iniciativa privada sense
ànim de lucre i amb vocació de servei al territori i a
la comunitat.
Amb un impecable professorat internacional, rep
aquest curs alumnes des de
P.1 fins a 3r d’ESO i està
preparat per a les etapes de
Bressol a Batxillerat (opció
Batxillerat Internacional) i
Cicles Formatius.
L’EIC és l’única escola
d’aquestes característiques
al sud de Catalunya i formarà joves capaços de comunicar-se amb normalitat
en anglès, català, castellà i
una quarta llengua, el xinès.
L’EIC es fonamenta en
un model pedagògic totalment innovador, el Sòcra-

tes Educa, que engloba les
millors pràctiques d’arreu
del món i les consolida en
quatre pilars centrals: La
internacionalització, els valors personals i el servei a la
comunitat, la sostenibilitat
i l’excel·lència en l’ús de les
noves tecnologies.
Sòcrates Educa
Els principals objectius
del model pedagògic Sòcrates Educa són:
-Promoure l’excel·lència
en els camps del saber, saber fer, ser i conviure des
del respecte a la diversitat.
-Combinar de forma
equilibrada el coneixement
científic, tècnic, humanístic
i artístic amb el domini dels
llenguatges més potents i
els recursos comunicatius
més avançats.
-Potenciar la pràctica esportiva activament, en els
vessants educatiu i de salut.
-Fomentar el pensament obert i independent,
la creativitat i l’aprenentatge autònom amb rigor,
disciplina, capacitat d’iniciativa i creativitat, així
com exigència i cultura de
l’esforç. Volen promoure els
valors de la responsabilitat,
la solidaritat i el compromís social, el respecte a les
diferències socials i culturals, el treball cooperatiu,
l’aprenentatge al servei de
la comunitat i el respecte a
l’entorn.
També preparen l’alumne per viure, treballar i
exercir la ciutadania de
manera responsable dins
la societat actual i futura.

L’Escola Internacional arriba a La Selva del Camp!
L’Escola Internacional connecta amb les comarques de l’interior de Tarragona
amb Autocars LLOSA.

La Selva del Camp – Reus – Vila-Seca – EIC
L’Escola Internacional és un centre educatiu trilingüe situat a Salou i
promogut per una iniciativa privada sense ànim de lucre i amb vocació
de servei al territori i a la comunitat.
Inicia aquest curs amb alumnes de Bressol a ESO que en acabar la seva
escolaritat dominaran l’anglès, el català i l’espanyol per igual.
Matrícules obertes tot l’any
www.escolainternacional.org i al tel. 977 325 620

