
La nostra escola té una història una mica “especial” i
sobretot molt llarga. El primer quart de segle XX canvià

en diverses ocasions d’ubicació. Cap els anys 30 era una
de les escoles pioneres en l’aplicació de les tècniques de

Freinet, els nens i nenes de llavors, mantenien
correspondència amb d’altres escoles freinetianes,
editaven i compartien el seu diari escolar, “Llum”, es

deia...
Cap als 50 van estrenar un edifici nou, construït seguint

una mica les idees del mestre freinetià, el qual juntament
amb els seus alumnes havia dissenyat i fet la maqueta del

que havia de ser l’escola, la guerra civil i la dura
postguerra, però, van entorpir-ho tot... I, encara no, 20
anys més tard l’escola tancà les portes i tots els nens i

nenes, van anar al “comarcal” de Vilafranca, una escola
que va néixer per donar resposta educativa als infants de

la comarca que vivien en pobles petits i com a
concentració escolar amb la posada en vigor de la

reforma del 70.
Tornar a obrir l’escola no va ser fàcil, molta gent del

poble va haver de treballar-s’ho i lluitar. Sortosament, el
curs 1973-74, l’escola tornà a obrir les portes. Dins tot, era
pols i foscor, lluny quedaven aquells dies d’impremta, de
vivències, de sortides de treball... naixia la “nova escola”

unitària mixta i agregada a l’escola de Moja (també
d’Olèrdola) i naixia del no-res, tot s’havia perdut i

recomençava amb només una mestra per més de 30 nens
i nenes de totes les edats... foren temps durs aquells.

Cap els 80 la cosa va anar canviant i foren ja 2 mestres,
l’escola recuperà el seus estatuts i es convertí en l’Escola
Graduada Mixta. Cap a finals dels 80 ja eren 4 mestres i
l’escola s’anomenà Col·legi Públic de Sant Pere Molanta. 



Poc a poc, l’escola va anar creixent i junt amb les escoles de
Sant Cugat Sesgarrigues i Avinyonet del Penedès formaven la
Zona Escolar rural Font del Cuscó, una de les 15 primeres de

Catalunya i la primera del Penedès.
El curs 1995-1996 el CEIP Rossend Montané (porta el nom de
l’alcalde d’Olèrdola que va morir en el transcurs de l’extinció

d’un incendi l’any 1991), abans de la implantació de l’ESO arribà
al màxim d’alumnes de la seva història, eren de més de 90, amb

6 mestres de plantilla i 2 de reforç, compartits amb la ZER.
El mes de maig de 1997 i després de fer una valoració de la

trajectòria del centre així com de les perspectives de cara al
futur, es decidí demanar la desvinculació d’aquest centre de la

ZER i a partir de l’1 de setembre de 1997, l’escola Rossend
Montané ha funcionat autònomament.

El 1 de setembre de l’any 2005 l’escola Rossend Montané per
primera vegada en la seva història passa a ser escola d’una

línia, a tots els efectes.
El dia 24 de març de 2009, es van iniciar les obres de la 1ª fase

de la nova escola. Previsió del primer trasllat, 28 de juny de
2010. L’entrega de la segona fase de l’escola va ser l’1 abril del

2011.
 

Actualment, podem dir que la nostra escola és...
 una escola oberta a tothom,

 una escola inclusiva que educa en valors,
 una escola motivadora, dinàmica i que ofereix aprenentatges

significatius i contextualitzats,
 una escola on compartim moments i treballem en equip,

 una escola STEaM, integrant totes les disciplines per
potenciar l’esperit crític i el pensament científic,

 una escola que aposta per fomentar la llengua anglesa des
d’I3,

 una escola que promou la cultura i l’art, per potenciar l’interès
i desenvolupar totes les seves capacitats,

 una escola solidària per fer ciutadans implicats amb la nostra
societat.

 
Aquest és un petit resum de les petjades de l'escola.

 Vols formar part d'aquestes petjades?
 


