
Nou curs escolar
2014-2015





Assolir l’excel·lència educativa des de 
l’equitat
Nicholas Murray Butler, filòsof, educador, polític, i guanyador del premi Nobel de la Pau, deia que hi ha 
tres tipus de persones: els que fan que les coses passin, els que miren les coses que passen i els que 
pregunten què va passar. 

Setembre és un mes de canvis, un mes de principis. L’activitat escolar torna a caminar i les escoles 
inicien un nou curs farcit de nous reptes i nous objectius. Entre aquests, voldria destacar-ne un com a 
paradigma dels principals reptes que volem aconseguir des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú: ‘assolir l’excel·lència educativa des de l’equitat’. 

Vilanova i la Geltrú va assolir aquest estiu l’excel·lència educativa en la persona d’en Carles Domingo, el 
primer estudiant que ha aconseguit un 10 en les proves de la Selectivitat (PAU 2014), amb el mèrit afegit 
de ser el primer 10 aconseguit per un estudiant en la història d’aquestes proves d’accés a la universitat 
del nostre país.
 
Aquest fet ens va fer ocupar com a ciutat un lloc destacat en els principals mitjans de comunicació del 
país i de l’estat i com a ciutat ens va procurar un gran orgull en constatar que som veritablement una 
ciutat campus de coneixement amb talent, sobretot amb molt de talent humà. Un talent que ja en les 
primeres etapes educatives cal mimar, potenciar i educar per tal que pugui donar els seus fruits i convertir 
els nostres infants en joves i adults amb capacitat per fer avançar la nostra societat. L’èxit d’aquest jove 
vilanoví representa el repte que com a societat podem i volem assolir. Alhora representa l’evidència de 
la bona tasca pedagògica i acadèmica que diàriament duen a terme les escoles, instituts i la universitat 
de la nostra ciutat i de la qualitat educativa que té Vilanova i la Geltrú.

Una qualitat educativa que contempla totes les etapes. La inicial, de 0 a 3 anys amb quatre llars d’infants 
públiques –dues de municipals i dues de la Generalitat- i també llars privades que compten amb el 
reconeixement de la Generalitat de Catalunya. L’etapa d’educació infantil, primària i secundària amb 
dotze centres educatius públics i sis concertats i amb cinc instituts. L’educació i la formació artística amb 
l’Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat i amb l’Escola Municipal d’Art i Disseny; 
la formació aeronàutica que imparteix l’EFAV i, l’educació universitària, doctoral i de postgrau que es 
desenvolupa a l’Escola Politècnica d’Enginyeria de VNG (EPSEVG) de la UPC. 

Però assolir aquest objectiu per si mateix, si no tenim en compte l’equitat educativa, no ens farà millors 
com a societat. L’excel·lència ha d’anar acompanyada de l’equitat en termes d’oportunitats per a tots 
els infants i joves. En aquest sentit, des de l’IMET hem treballat i, ho seguirem fent, per continuar 
oferint tots els programes educatius i continuarem vetllant pel dret que tenen tots els infants i joves 
d’esser escolaritzats. Seguirem prioritzant l’educació, malgrat la situació econòmica actual, mitjançant 
l’increment dels Ajuts a l’Escolaritat, amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Social i, treballarem 
per aconseguir una societat per a tothom a través del nou Programa de Formació i Inserció Adaptat per 
a joves amb discapacitat intel·lectual. Seguirem treballant per fer que les coses passin, és a dir, actuant 
en pro d’una societat millor.

Ariadna Llorens
Regidora d’Educació, Ocupació, Tecnologies i Societat de la Informació
de l’Ajuntament de VNG
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Víctor Rojas

 
Bot mixt tipus Beeching-
Peake per navegar a rem i 
vela. De 14 rems, portava 
dos pals, un en el centre 
del bot i l´altre subjecte 
a  l a  c à m e r a  d e  p r o a .
Les seves mides són: 11 
metres d´eslora, 2,70 de 
mànega i 0,80 de puntal. 

1.1. Segon cicle 
d’educació infantil i 
primària i ESO 

Un total de 9.194 alumnes 
comencen aquest dilluns 15 
de setembre un nou curs 
escolar en l’etapa de segon 
cicle d’educació infantil i 
primària i educació secundària 
obligatòria. Del total del 
nombre d’alumnes matriculats 
a Vilanova i la Geltrú, un 
65,96% ho està en un centre 
educatiu públic i un 34,04% ho 
està en un centre concertat. 
Vilanova i la Geltrú compta 
amb 12 escoles públiques 
d’educació infantil i primària, 
6 escoles concertades i 5 
instituts públics.

Aquest curs es manté la 
tendència de decreixement 
demogràfic que es tradueix en 
un nombre menor d’alumnes 
que es matriculen en el segon 
cicle d’educació infantil i 
primària. Amb tot, el nombre 
d’alumnes finals que iniciaran 

P3 a la capital del Garraf ha 
suposat que hi hagi una oferta 
final que ha permès recuperar 
la segona línia de P3 a l’escola 
l’Aragai

El nou curs que comença 
comptarà amb un total de 
262 grups-classe d’educació 
infantil i primària i 98 d’educació 
secundària obligatòria.

1.2. Primer cicle 
d’educació infantil 
(de 0 a 3 anys)

En relació al primer cicle 
d’educació infantil, l’etapa 
de 0 a 3 anys, Vilanova i la 
Geltrú disposa d’una oferta 
pública de 442 places (2 llars 
d’infants municipals i 2 llars 
d’infants de la Generalitat). 
Del total de places públiques, 
un 47,28% corresponen a 
l’oferta de places municipals, 
amb un total de 102 places a 
L’Escateret i 107 places a La 
Baldufa.

1. Alumnat del curs 2014-2015

Aquest darrer equipament 
municipal ha celebrat durant 
el mes de juliol el seu desè 
aniversari. La Baldufa és un 
equipament municipal adreçat 
a la petita infància de 0 a 3 anys 
que va entrar en funcionament 
el curs 2003-2004. Ofereix un 
servei integral que s’adreça 
tant als infants com a les 
seves famílies amb serveis 
com l’espai Nadó; el Racó dels 
Menuts i el Cau dels petits. 
També s’organitzen al llarg del 
curs escolar tallers i xerrades 
sobre la petita infància.

Pel que fa a la llar d’infants 
l’Escateret, durant el curs 
2013-2014 es va posar en 
marxa l’Espai de Mar, un 
lloc d’acollida i socialització 
per a infants de 0 a 4 anys 
acompanyats de les seves 
famílies. Aquest espai és fruit 
de la col·laboració iniciada 
amb ACNIA, La Causa dels 
Nens i Adolescents.
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2.1. Nou Programa de Formació i Inserció Adaptat 
(antic PQPI) per a joves amb discapacitat intel·lectual

El 22 de setembre començarà el nou curs, autoritzat pel 
Departament d’Ensenyament, per a joves amb discapacitat 
intel·lectual. Es tracta d’un nou Programa de Formació i 
Inserció Adaptat (antic PQPI) que farà possible la formació de 8 
joves amb discapacitat intel·lectual en la modalitat d’Auxiliar de 
Comerç i Atenció al Públic.

Aquest tipus de programes tenen una finalitat formativa i 
professionalitzadora en un perfil professional concret i s’adrecen 
a joves d’entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el Graduat en 
ESO. En el cas concret del nou programa, finançat íntegrament 
per l’Ajuntament de VNG i gestionat i desenvolupat per l’IMET, 
s’adreça a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
(joves amb discapacitat).

La durada d’aquest Programa de Formació i Inserció Adaptat 
és de dos cursos escolars, de setembre a juny.

2.2. Canvi del model de zonificació a zona única per 
a la preinscripció escolar del 2n cicle d’educació 
infantil i primària del curs 2014-2015

Aquest curs 2014-2015 s’ha tornat a implantar durant el procés 
de preinscripció escolar per al segon cicle d’educació infantil i 
primària el model de Zona Única. Aquesta va ser una decisió que 
va prendre el Consell Escolar Municipal després de conèixer i 
valorar els resultats d’un estudi tècnic on s’evidenciava que la 
zonificació no suposava un major grau de satisfacció per a les 
famílies. Aquest acord de mantenir la zona única té una vigència 
de tres anys.

Quant al nivell de satisfacció de les famílies, un cop finalitzat 
el procés de preinscripció i matriculació cal destacar que el 
curs 2014-2015 s’ha assolit un 88,70% de grau de satisfacció 
de les famílies que han aconseguit plaça en la primera opció 
sol·licitada, mentre que el curs passat amb l’anterior model 
de zonificació el grau de satisfacció va ser del 85,53%. En el 
cas de les famílies que han aconseguit plaça en la primera o 
segona opció sol·licitada, el grau de satisfacció augmenta fins 
al  93,91%, mentre que el curs passat va ser del 89,19 %.

El nivell de satisfacció de les famílies que han accedit a primer 
d’ESO s’ha situat enguany en el 85,40%  respecte les que han 
aconseguit plaça en la primera opció sol·licitada i en el 91,28% 
respecte les famílies que han aconseguit plaça en la primera o 
segona opció demanada. 

Respecte al curs anterior el grau de satisfacció va ser del 
82,82% en el cas de les famílies que van aconseguir la primera 
opció i del 86,97% en el cas de les famílies que van aconseguir 
plaça en la primera o segona opció demanades. 

2. Novetats del nou curs



2.3. Incorporació de l’escola Ítaca al projecte Pati 
Obert

L’escola Ítaca s’ha incorporat aquest curs 2014-2015 al projecte 
Pati Obert de manera que ja són cinc els centres educatius 
que permeten l’obertura i utilització de les instal·lacions i pistes 
esportives exteriors durant els caps de setmana i en horari no 
lectiu.

Aquesta iniciativa està impulsada conjuntament per les 
regidories d’Esports, Joventut, Participació Ciutadana, 
Convivència i coordinat pel Servei d’Educació de l’IMET. El 
projecte Pati Obert compta a més amb la col·laboració de les 
associacions de veïns del Tacó i del Barri de Mar i les AMPA de 
les escoles Llebetx, El Canigó i Ítaca.

El Patí obert funciona en els següents horaris (temporada 
primavera-estiu):

*Escola Ítaca: diumenges de 10 a 21 h
*Escola El Canigó: diumenges de 10 a 20 h
*Escola Llebetx: diumenges de 11 a 21 h
*Escola La Ginesta: dissabtes i diumenges de 16 a 20 h
*Escola L’Arjau: dissabtes i diumenges de 10 a 21 h

2.4. Licitació de l’execució de les obres d’ampliació 
de l’escola Sant Jordi

Les obres d’ampliació de l’escola Sant Jordi es preveu que 
s’iniciïn abans de finals d’any. La Generalitat va licitar les obres, 
per valor de gairebé 1,9 milions d’euros (1.896.347,30 euros) 
durant l’estiu. Un cop comencin les obres, aquestes tindran 
una durada de set mesos. El projecte contempla l’ampliació de 
l’escola amb sis aules, cuina-menjador, biblioteca i AMPA. També 
es reformaran les aules de psicomotricitat-desdoblaments i una 
aula complementària.

Paral·lelament a l’execució de les obres, durant aquest curs 
continuarà el treball  de coordinació que els equips directius 
d’ambdues escoles, Pasífae i Sant Jordi juntament amb 
inspecció educativa realitzen a nivell pedagògic, de programes i 
projectes, continguts i aplicació de currículums per tal d’avançar 
en el procés d’integració d’ambdues escoles.

D’altra banda durant el curs 2013-2014 la comissió de seguiment 
per a l’ampliació i reforma de l’escola Sant Jordi s’ha anat reunint 
de forma periòdica i des de la seva constitució s’han trobat 
formalment en vuit ocasions. La comissió està formada per 
representants de les AMPA d’ambdós centres, les direccions, 
el servei d’Educació de l’IMET, els serveis tècnics de Projectes 
de l’Ajuntament de VNG i el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat.
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2.5. Increment dels Ajuts a l’escolaritat

Durant aquest any 2014 s’ha destinat 90.000 euros en concepte 
d’Ajuts a l’escolaritat. Així mateix, el percentatge global 
d’increment d’aquest ajuts durant l’actual Mandat Corporatiu 
suposa gairebé un 65%, més respecte al curs 2010-2011.

Els Ajuts a l’escolaritat representen l’aportació econòmica 
realitzada conjuntament pel Servei d’Educació de l’Institut 
Municipal d’Educació i Treball i la Regidoria de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de VNG. Aquests diners es destinen a 
l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària en concepte 
de despesa de llibres, material escolar, informàtic i/o activitats 
dins l’horari lectiu del centre. 

2.6. Nou aplicatiu informàtic per al Pla Local contra 
l’Absentisme Escolar

Un dels objectius específics del Pla Local contra l’Absentisme 
Escolar és l’obtenció de dades quantitatives i qualitatives que han 
de permetre l’elaboració de mesures concretes d’intervenció, 
prevenció i compensació. Per aquest motiu un dels reptes del 
nou curs 2014-2015 serà la implantació d’una nova eina, un nou 
aplicatiu informàtic, que permetrà la sistematització de dades, 
facilitant el seu tractament i per tant, la millora en la consecució 
dels objectius del projecte. 

Així doncs, per a aquest nou curs, el Pla Local contra 
l’Absentisme Escolar disposa d’una nova eina informàtica que 
permetrà centralitzar el registre de dades sobre l’absentisme 
escolar a la ciutat. Aquest aplicatiu ha estat fruit de la coordinació 
establerta entre la Regidoria de Tecnologies de la Informació i 
Comunicació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que ha 
dissenyat l’aplicació, i el Servei d’Educació de l’IMET, amb 
l’assessorament d’Inspecció Educativa. La nova eina, que 
permetrà centralitzar el registres de dades sobre absentisme 
escolar a la ciutat, es presentarà en breu als membres de la 
Comissió d’Intervenció i a les direccions dels centres educatius 
amb la voluntat que s’implanti durant aquest curs.



2.7. Unitat d’Escolarització Compartida

Aquest és un nou servei de suport complementari en unitats 
d’escolarització compartida a alumnat d’educació secundària 
obligatòria que presenta problemes de comportament o 
conductuals (conductes agressives; absentisme i rebuig 
escolar; trets d’inadaptació social, risc de marginació) i que 
participen en un programa de diversificació curricular durant el 
curs 2014-2015.

El nou servei és d’abast comarcal i depèn del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat. S’ubicarà a les dependències 
annexes a la parròquia de Sant Joan Baptista de Vilanova i la 
Geltrú i ha estat cedit per aquesta entitat.

El servei estarà gestionat per la Institució Escolar Balmes, que 
ja té experiència en d’altres UEC’s de municipis com Martorell, 
Vilanova del Camí i Vilafranca del Penedès.

A finals de 2013 es va constituir la Mesa d’Educació Nàutica, un grup 
de treball que reuneix institucions públiques i agents econòmics 
i socials amb l’objectiu de fer possible la implantació d’estudis 
de cicle formatiu de grau mig-superior i universitaris vinculats al 
mar i a la nàutica. Així com reforçar el Campus Universitari de la 
Mediterrània i enfortir la formació ocupacional en aquest sector 
de futur.

La mesa està liderada per les regidories d’Educació i Societat de 
la Informació de l’Ajuntament de VNG. Des de la seva constitució, 
al desembre de l’any passat, la mesa s’ha reunit en tres ocasions 
i ha anat incorporant nous agents socials i institucions. 

Fruit de la darrera sessió de treball els membres de la Mesa 
d’Educació Nàutica van decidir crear cinc subgrups de treball: 
l’àmbit mediterrani; recerca-UPC; cicles formatius; formació 
ocupacional i medi ambient.

3. Constitució de la Mesa d´Educació Nàutica
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El Campus Universitari de la Mediterrània (CUM), 
que enguany ha arribat a la 18a edició, ha iniciat 
una nova etapa de redefinició en base a tres eixos 
estratègics: vocació de coneixement en l’àmbit 
tecnològic i del mar; programació anual de cursos i 
congressos i aposta per la internacionalització.

En aquesta nova etapa el CUM té vocació d’oferir 
coneixement d’alt nivell amb una oferta formativa 
vinculada a l’àmbit tecnològic TIC, industrial i de 
disseny i també en l’àmbit de la Mediterrània. 
Així mateix el campus continuarà oferint cursos 
d’estiu i ampliarà l’oferta amb una programació 
anual  de congressos. En aquest sentit, a principis 
d’octubre es realitzarà el I Congrés Internacional 
d’Educació del Cervell Social a les Aules. També 
s’ha previst dur a terme el Congrés Internacional 
d’Observadors de Sistemes Binaris i Múltiples i les 
jornades d’RSC al Garraf.

D’altra banda, en aquesta aposta per la 
internacionalització, la 18a edició del CUM va 
comptar, aquest mes de juny, amb l’escriptor 
marroquí Tahar Ben Jelloum qui va fer la conferència 
inaugural. 

L’Escola de Formació Aeronàutica de VNG 
començarà les classes amb total normalitat aquest 
dilluns 15 de setembre. L’EFAV ofereix la titulació 
oficial de Tècnic en Manteniment d’Aeronaus de les 
modalitats A1/A2 i B1.1/B1.2 de motors de turbina 
i pistó. L’EFAV disposa d’un conveni amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i amb la Fundació 
Parc Aeronàutic Sabadell. Enguany aquest 
centre educatiu ha ampliat les hores d’anglès i ha 
incrementat el nombre d’empreses on els alumnes 
han realitzat les pràctiques per obtenir el certificat 
oficial de TMA.

5. Aeronàutica

4. Nous eixos estratègics del CUM



En aquest curs 2014-2015 les escoles 
municipals mantenen l’oferta amb 
normalitat, a destacar, però, que a 
l’Escola Municipal d’Arti i Disseny, 
el segon curs del Cicle Formatiu de 
Grau Superior (CFGS) de Disseny 
de Videojocs i Entorns Virtuals s’ha 
desdoblat en dos grups, la qual cosa 
evidencia la bona acceptació i demanda 
amb què compta aquest cicle.

Quant als preus públics es mantenen els 
del curs anterior, sense increments.

Durant l’estiu, coincidint amb el període no lectiu i de vacances als centres educatius, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de l’IMET, ha destinat gairebé 80.000 
euros a les obres de millora als centres educatius públics de la ciutat.

A aquesta quantia econòmica cal afegir una assignació anual de 87.000 euros 
que es destinen a les escoles a través de protocols de col·laboració. Els centres 
educatius són els encarregats de gestionar aquesta aportació que reben. 

A banda de les obres que es detallen a continuació l’IMET també assumeix el 
manteniment i la vigilància de les escoles públiques, consums de llum, aigua i 
gas i neteja.  Així mateix, també s’assumeix, mitjançant contractes amb empreses 
autoritzades, el manteniment de les calefaccions, aigua calenta i sanitària; 
instal·lacions elèctriques; alarmes; extintors; control de plagues; ascensors i 
assegurances d’equipaments escolars.

7. Obres de manteniment als centres educatius

6. Escoles municipals
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Quant a les obres realitzades aquest estiu són les següents:

Escola L’Aragai: 
Rehabilitació dels lavabos i vestidors dels infants situats a la planta baixa exterior. 

Escola La Ginesta:
Reparació del terra del pati amb terra i plantació d’herba per solucionar l’erosió per l’aigua de la 
pluja.

Escola El Margalló:
Reparació de les plaques del sostre i reparació de l’ascensors.

Escola Cossetània:
Rehabilitació dels lavabos dels infants i del professorat situats a la planta baixa.

Escola El Canigó:
Reforma dels lavabos interiors de l’edifici de l’aulari.

Escola Llebetx:
Construcció d’una placeta a l’entrada de l’escola; conl·locació d’una cartellera i canvi de dues 
cistelles de bàsquet.

Escola Ítaca:
Repintat de les ratlles del terra de les pistes esportives.

Escola Pasífae:
Construcció d’una pista de bàsquet de ciment i col·locació de 2 cistelles.

Llar d’infants La Baldufa:
Col·locació de terra nou de material linòleum a tres aules.

Llar d’infants L’Escateret:
Obertura d’una porta d’accés a l’exterior des de la sala de psicomotricitat.

ĹAragai La Ginesta



El Margalló Cossetània

El Canigó Llebetx

Ítaca Pasífae

La Baldufa ĹEscateret
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Zona E. Fira d’Ensenyament Postobligatori de Vilanova i la Geltrú

Aquesta fira té per objectiu donar a conèixer l’oferta formativa postobligatòria 
(a partir de l’ESO) existent a la ciutat i a la comarca del Garraf i alhora oferir la 
possibilitat d’assistir a actes al voltant de temes relacionats amb l’educació i el 
treball. Enguany s’ha celebrat la 4a edició amb una nova ubicació la plaça de Soler 
i Carbonell.

Pla Local contra l’Absentisme escolar

L’objectiu general del Pla és aconseguir la màxima  escolarització de tots els infants 
entre els 3 i 16 anys reduint el màxim l’absentisme escolar durant l’etapa d’educació 
infantil i eliminant-lo, si és possible, totalment durant l’etapa obligatòria.

A finals del curs 2010-11 es va presentar el Pla pilot d’Intervenció contra l’Absentisme 
Escolar a Vilanova i la Geltrú a la comunitat educativa, essent el 2011-12, el primer 
curs escolar sencer on es posa en funcionament i, alhora, també és el primer curs 
sencer de funcionament de la Comissió d’Intervenció d’Absentisme Escolar com 
a tal.  

La Comissió d’Intervenció d’Absentisme és l’espai de coordinació i treball per al 
tractament de l’absentisme escolar a Vilanova, on participen representants dels 
centres educatius i serveis implicats.

El Pla està plenament consolidat i els centres valoren molt positivament la tasca 
realitzada. La seva col·laboració resulta del tot indispensable per a l’èxit d’aquest 
Pla.

Tal i com s’esmenta a l’apartat de novetats del nou curs, aquest 2014-2015 el 
pla comptarà amb una nova eina informàtica que permetrà centralitzar les dades 
quantitatives i qualitatives que registren els centres educatius.

Cicle de xerrades
El Cicle de xerrades té la finalitat d’abordar temes relacionats amb l’educació, 
proporcionant informacions i recursos per donar suport a la tasca educativa de les 
famílies, de manera prioritària, però també a qualsevol persona interessada en el 
tema, AMPA, professorat, psicòlegs i pedagogs, entre d’altres.

Actualment s’està tancant la programació d’aquest nou curs. Tota la informació 
es podrà consultar a  l’adreça: http://www.imet.cat/index.php?page=cicle-de-
xerrades-2

Programa d’Animació Educativa als centres d’Educació Infantil, 
Primària i Secundària: PAE

Aquest programa esdevé una eina que pretén facilitar als centres un ampli ventall 
d’activitats de suport a la tasca pedagògica que hi duen a terme i alhora apropar  
l’alumnat al seu entorn més immediat: recursos, espais, serveis de la ciutat... Dins 
del PAE s’inclou l’oferta d’ANEM AL TEATRE:  Programa organitzat per la Diputació 

8. Programes i projectes

La Regidoria d’Educació du a terme tot un seguit de projectes i programes que formen part de 
les competències voluntàries que s’han anat incorporant al llarg dels anys a la tasca habitual 
d’aquesta regidoria.



de Barcelona i els ajuntaments. Ofereix, en horari escolar, espectacles de teatre, 
dansa, música i circ per als alumnes d’educació infantil, primària i secundària, 
batxillerat i cicles formatius.

Objectius: 

• Oferir al professorat un recull d’activitats adequades al nivell de l’alumnat, 
atenent la diversitat de grups i oferint informació complementària als continguts   
curriculars.

• Oferir a l’alumnat una visió més àmplia d’allò que han aprés o que se’ls ha 
explicat a classe.

• Desenvolupar entre l’alumnat el seu sentit crític, donant-los l’oportunitat d’assistir 
a sessions/activitats elaborades amb rigor, amb professionalitat.

• Recollir en una única guia les activitats proposades per diferents persones, 
entitats, serveis i àrees municipals.

Enguany ja està tancada l’oferta d’activitats i els centres poden gestionar les seves 
inscripcions fins al 30 de setembre i escollir entre els diversos àmbits i activitats 
que s’ofereixen: 

• Arts escèniques

• Coneixement de la ciutat

• Convivència, Ciutadania i Diversitat

• Educació Ambiental

• Esports

• Patrimoni i oferta museística

• Recursos al centre i per al centre

• Salut...

Programa d’Animació a la Lectura per a l’alumnat d’educació infantil 
i primària: PAL
Aquest projecte, iniciat el curs 1998/1999, prioritza la lectura com a element clau 
en la formació i l’èxit escolar. 

Els seus objectius són:

• Despertar i potenciar l’hàbit lector des de les primeres edats.

• Estimular el coneixement de la literatura infantil i juvenil.

• Conèixer a fons les biblioteques i incrementar-ne l’ús.

• Dotar de fons bibliogràfic a les biblioteques dels centres de segon cicle 
d’educació infantil i primària.

A través de dos personatges: la RATOLIVA per als més menuts, de P3 fins a 2n de 
primària, i l’IU, EL DETECTIU, fins a 6è, es duran a terme tot un seguit d’activitats i 
tallers a fi i efecte d’aconseguir que el nostre alumnat incorpori la lectura de forma 
divertida i lúdica dins dels seus hàbits quotidians.

A més, cal destacar la col·laboració entre la Regidora d’Educació i les biblioteques 
municipals, Joan Oliva i Armand Cardona que ofereixen la possibilitat de visitar 
les seves instal·lacions i la realització de sessions orientades a la FORMACIÓ 
D’USUARIS.

Participen d’aquest programa el 100% dels centres d’educació infantil i primària de 
la ciutat. Els centres tenen temps fins el 19 de setembre d’apuntar-s’hi.
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Pati Obert

El Pati Obert és un projecte impulsat i coordinat pel Servei d’Educació de l’IMET 
i per diferents regidories de l’Ajuntament: Esports, Participació Ciutadana, 
Convivència i Joventut, amb la intenció de posar a l’abast  de la ciutadania els 
patis i les instal·lacions esportives exteriors d’algunes escoles perquè tothom i, 
especialment els més joves, puguin fer-ne us. D’aquesta manera s’amplien les 
zones d’esbarjo i es disminueixen els actes vandàlics.

Fins al curs que hem acabat comptàvem amb l’obertura d’aquests espais a les 
escoles: La Ginesta, Llebetx, El Canigó i L’Arjau. Enguany, obrim un nou Pati Obert 
a l’Escola Ítaca. 

A partir de l’octubre s’informarà dels nous horaris de tardor-hivern, a través 
dels mitjans de comunicació i de la web de l’IMET: http://www.imet.cat/index.
php?page=pati-obert-2013-2014

Cultura emprenedora a l’educació primària

Aquest projecte aposta per incentivar i promoure l’emprenedoria a l’escola 
fomentant i practicant els principals valors que hi ha al darrere d’emprendre com 
la imaginació, la creativitat, el compromís, la responsabilitat i la motivació, entre 
d’altres, a través d’una metodologia activa en què professorat i alumnat emprenen 
un projecte comú que es desenvolupa al llarg del curs. Per tal d’identificar i conèixer 
elements i principis bàsics que puguin sortir de la transversalitat del currículum: 
publicitat, comptabilitat, iniciativa, llenguatge, sociabilitat, etc.

Descobrim Vilanova i la Geltrú (llibre del poble)

Aquest Projecte té per objectiu dotar el professorat de la ciutat d’uns materials 
didàctics eficaços pedagògicament, que recullen els aspectes diferencials de la 
nostra ciutat (culturals, històrics, econòmics, geogràfics, gastronòmics...) perquè 
l’alumnat descobreixi la nostra realitat local.  

Aules-Estudi

L’IMET, juntament amb la Regidoria de Cultura, pretén facilitar un espai idoni on 
poder estudiar i preparar-se per a proves de selectivitat, exàmens de final de curs, 
recuperacions...un lloc on els/les estudiants puguin assistir amb condicions per 
poder estudiar (en horaris no habituals d’obertura al públic) i consultar documentació 
específica. Cal tenir present, però, que les aules d’estudi no ofereixen els serveis 
habituals de les biblioteques.
 

Tastets

L’objectiu general del Projecte Tastets és facilitar l’etapa de transició de l’àmbit 
educatiu a l’àmbit professional de la següent manera: 

• Oferint a l’alumnat que finalitza l’ESO i que es mostra desmotivat acadèmicament 
la possibilitat d’entrar en contacte amb diferents oficis i amb el mercat laboral.

• Facilitant a l’alumnat que finalitzi la seva escolaritat obligatòria, eines i recursos 
per a la seva elecció professional i laboral.

• Dotant als i a les participants de les capacitats necessàries que els permeti 
dissenyar i aplicar el seu propi itinerari professional i estimular-los en la presa de 
decisions.

• Informant sobre els serveis que ofereix l’IMET i les possibilitats formatives 
existents.



Activitat consistent en la realització, per part dels alumnes de simulacions i 
pràctiques a diferents tallers a l’IMET, com una activitat de suport en el seu procés 
d’elecció professional.

Adreçat a alumnat de 3r i 4t d’ESO dels centres de secundària de Vilanova i la 
Geltrú: l’alumnat participant ha de ser proposat per cada centre.

Els tastets s’organitzen en dos blocs i l’alumnat podrà triar aquell que més s’adequa 
als seus interessos:

Cada grup d’alumnes realitza el següent itinerari:

• Orientació professional: presentar, analitzar i valorar cadascun dels oficis. 
Valorar les possibles sortides laborals. 

• Donar eines per a la reflexió entorn les competències professionals.

• Tast d’oficis: sessions adreçades a practicar i “tastar” els diferents oficis.

• Tutoria individual: acompanyament final en la presa de decisions.

Far – Programa de diversificació curricular

El Projecte Far s’adreça a nois i noies de 3r i 4t curs d’Educació Secundària 
Obligatòria (ESO) que plantegen dificultats en l’aprenentatge, mostren actituds de 
desmotivació, d’inconstància en el seguiment del ritme establert i perill d’absentisme 
acadèmic i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions curriculars 
per a la seva integració escolar, social i laboral. Aquest projecte, combina la 
formació a l’Institut amb activitats pràctiques, mitjançant el desenvolupament de 
diferents oficis dins l’empresa ordinària. Es contempla que les hores d’estada a les 
pràctiques seran de 12 hores setmanals, inicialment amb caràcter trimestral, amb 
la voluntat de continuar al llarg del curs escolar.

Projecte Phylé

El curs 2013-2014 es va iniciar de forma experimental el projecte Phylé gràcies a 
un conveni formalitzat amb el Departament d’Ensenyament.

És un projecte entre l’institut Baix a Mar i la Regidoria de Serveis Socials per tractar 
el tema de les sancions, expulsions i la convivència. Es proposen un seguit de 
mesures alternatives a la falta de bona conducta dins del centre. La voluntat és 
induir a la reflexió més enllà de la simple sanció i/o expulsió. 

Aquestes activitats tenen la finalitat de fer una reflexió més enllà de la sanció, 
davant fets incívics o millora en la convivència dels centres educatius, de manera 
que s’arribi a una millora en aquesta convivència treballant la responsabilitat de 
l’alumnat implicat i les seves famílies.

El projecte PHYLÉ té com a objectius generals:

• Millorar la convivència en el centre educatiu.

• Afavorir el desenvolupament integral de l’alumnat.

• Potenciar el treball socieducatiu als centres educatius.

• Acompanyar la família en l’educació dels seus fills/es.

Durant el curs 2014-2015 s’espera consolidar aquest projecte que ha arrancat a 
l’Institut Baix a Mar amb la voluntat de poder estendre’s als altres instituts de la vila 
en propers cursos.
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Projecte Clakis

Aquest projecte de recollida i reciclatge d’oli domèstic usat compta amb la 
participació de nou escoles de la ciutat i amb la implicació de 2.375 famílies de 
VNG. El projecte Clakis, iniciativa conjunta de les regidories d’Educació i Medi 
Ambient mitjançant l’Agenda 21 escolar, es va iniciar el curs 2012-2013 de forma 
experimental a l’escola Pompeu Fabra. La iniciativa va ser un èxit i els mateixos 
alumnes d’aquest centre educatiu van demanar que es realitzés a totes les escoles 
de la ciutat. El curs següent, 2013-2014 van ser 9 les escoles que es van sumar a 
aquest projecte.

La iniciativa a més de la vesant mediambiental té també una vesant social, ja 
que el procés de reciclatge i transformació de l’oli domèstic en combustible per a 
vehicles dóna feina a treballadors usuaris del centre TEGAR. Aquestes persones 
s’encarreguen de la recollida de l’oli dels contenidors de les escoles i del transport 
a la planta de tractament on es converteix en biodièsel.

Entre els objectius del nou curs, d’una banda és pretén fer extensiu el projecte a la 
totalitat de centres educatius de VNG i de l’altre que el combustible generat pugui 
ser utilitzat per la flota de vehicles municipals.

Actualment els centres educatius implicats en aquest projecte són les escoles 
L’Arjau, El Canigó, El Cim, Ítaca, Escola Pia, Pompeu Fabra, Les Providències, 
Sant Jordi i Cossetània.

A partir del dia 15 de setembre la línia d’autobús urbà L2 
(Càmping Vilanova Parc-Masia en Notari) endarrerirà l’inici del 
seu recorregut en cinc minuts per adaptar-se a la sortida de 
l’alumnat de l’escola El Margalló. La sortida des del Càmping 
Vilanova Parc es farà a partir d’aquesta data a les 16.35 h, per 
tal de poder donar millor servei a les famílies i alumnes del 
centre educatiu El Margalló i també a les persones usuàries del 
centre TEGAR.

9. Adaptació de l´horari del bus urbà a la 
sortida d´alumnes de l´escola El Margalló






