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La Balca Centre Educatiu Municipal 0-3 anys – 10è aniversari
Un edifici amb molta trajectòria educativa.
La Balca – Centre Educatiu Municipal 0-3 anys celebra els seus primers deu anys de
funcionament. Aquest centre educatiu es va inaugurar el curs 2004-2005 amb
diferents serveis adreçats a la petita infància i la família i en aquests deu anys ha
atès més de 750 famílies i ha aprofundit en un interessant projecte educatiu.
S’identifica per un treball i una organització molt basada en les necessitats dels
petits infants, en el tracte proper i en la implicació de la família. L’edifici, com el
projecte educatiu, és un dels trets més identificatius.
Els inicis de l’edifici: L'escola de Guèmol
Als anys seixanta l'auge demogràfic va comportar la construcció d’un nou barri a la
ciutat, el de Sant Pere, i noves necessitats d’escolarització que no es podien cobrir
només amb l’escola de La Vila, l’única escola pública existent en aquell moment.
Després de temptejar altres emplaçaments, es va optar per construir una nova
escola prop del barri de Sant Pere.
A les 12 del migdia del diumenge 10 de desembre de 1961 es va inaugurar "un
grupo escolar y viviendas para Maestros en el barrio de Mata-Guémol". L'Escola de
Guèmol va tenir diversos noms al llarg del temps: Escola Nacional Unitària de MataGuèmol, Escola Graduada Nacional de Guèmol-Banyoles, Graduada de Guèmol,
Parvulari Guèmol o, per exemple, Centre Pre-escolar. A partir de l'any 1976, amb la
inauguració del Col·legi Verge del Remei (on hi varen anar els alumnes d'Educació
General Bàsica de l'antiga escola de Guèmol) aquesta escola va esdevenir
exclusivament parvulari. El 1984 es varen fer unes obres d'ampliació del parvulari
de Guèmol i provisionalment, en els habitatges annexos, s’hi van instal·lar l'Escola
Municipal d'Adults, el Centre de Recursos Pedagògics i el Casal d'Educadors.
Posteriorment, a l’any 2001 es van iniciar les obres de construcció de l’actual Escola
Pla de l’Ametller on s’hi havia de traslladar l’alumnat escolaritzat al Parvulari de
Guèmol i al CEIP Verge del Remei. Amb la finalitat de poder establir el nou servei
d’escola bressol a l’edifici que havia de quedar en desús, l’Ajuntament, en virtut de
l’acord plenari de 24 de setembre de 2001, va acordar sol·licitar al Departament
d’Ensenyament l’autorització de desafectació de l’edifici, el 29 de març de 2004
l’Ajuntament va establir el servei públic d’escola bressol i posteriorment es van
iniciar les obres d’adequació, sota la direcció de l’arquitecte Miquel Ferrer.
Al 2003, en una part del complex escolar, s'hi va ubicar el Casal del Barri i el dia
dotze de setembre de 2004 es va inaugurar, a dos quarts d'una del migdia, l'escola
bressol La Balca (El Centre Educatiu Municipal-La Balca).
Dels inicis de La Balca-Centre Educatiu Municipal 0-3 anys fins ara
Aquest curs 2004-2005 es va posar en funcionament La Balca, amb un servei
principal de 66 places d’escola bressol municipal i altres serveis adreçats a tota la
població, que actualment es continuen oferint.
A partir del curs 2006-2007 l’Ajuntament va conveniar una ampliació de fins a 79
places amb la Generalitat de Catalunya.
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La Balca – Centre Educatiu Municipal 0-3 està cogestionat pel Servei d’Educació de
l’Ajuntament de Banyoles i la cooperativa SUARA, una cooperativa dedicada als
serveis d’atenció a les persones arreu del territori català i amb més de trenta anys
d’experiència.
La Balca es defineix com un centre integral que ofereix diferents espais i serveis
d’atenció i suport a la petita infància i la família, compta amb un equip de
professionals molt proper, i alhora porta a terme altres projectes de caire
cooperatiu i d’aprenentatge i servei.
El principal servei que ofereix La Balca és el servei d’escola bressol, fonamentat
en un projecte educatiu basat en una metodologia activa i constructiva, amb l’infant
com a protagonista, l’organització de l’espai, el material i les persones com una de
les principals eines educatives, la relació amb l’entorn i, d’una manera especial, la
participació activa de la família.
Així mateix, continua oferint els serveis complementaris amb què va iniciar la seva
trajectòria, el servei de ludoteca, obert a tota la població fins a sis anys d’edat,
l’espai nadó i espai familiar - espais psicoeducatius de trobada i intercanvi entre
mares, pares i els seus infants fins a 3 anys d’edat - i l’espai entre pares i
mares, de debat sobre qüestions relacionades amb la petita infància.
Alguns dels seus projectes més destacats són l’ Hort Cooperatiu, un projecte
d’aprenentatge i servei que es porta a terme de manera compartida amb nois i
noies del Centre Ocupacional i Especial de Treball (COIET) i l’espai Vine a La
Balca, iniciat el curs 13-14, com una acció complementària al Pla d’Escolarització
Extensiva, amb l’objectiu de fomentar l’accés a infants de famílies en un situació
social desfavorida i facilitar-los l’adaptació a l’escola.

Arxiu Municipal i Servei d’Educació
Ajuntament de Banyoles
Setembre 2014
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