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1.Infants i joves comencen un nou curs escolar 
 
 
1.1 Segon cicle d’educació infantil i primària i educació secundària obligatòria 
 
El curs 2012-2013 que s’inicia aquest dimecres 12 de setembre comptarà, segons dades 
de l’1 de setembre de 2012, amb un total de 9.350 alumnes matriculats en les etapes 
de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.  
 
Pel que fa als centres educatius, les matriculacions a l’escola pública han estat 6.233, la 
qual cosa suposa el 66,66% de l’alumnat total. A l’escola concertada s’hi ha matriculat 
un total de 3.117 alumnes, és a dir el 33,33% del total. Vilanova i la Geltrú disposa de 
12 escoles públiques, 6 escoles concertades i 5 instituts públics. Aquestes dades es 
tradueixen en un total de 262 aules per al segon cicle d’educació infantil i primària i 95 
aules per a l’ESO.  
 
Respecte al curs passat es compta amb dues aules menys de P3, fruit del procés 
d’integració entre l’escola Sant Jordi i Pasífae, amb un total de 28 grups classe per al 
curs que ara comença. En total, inicien l’etapa escolar a P3 un total de 697 alumnes. Pel 
que fa al primer curs d’ESO, es mantenen els 25 grups classe que ja hi havia el curs 
passat, amb 756 alumnes.  
 
D’altra banda, enguany canvien els horaris per a tot l’alumnat dels instituts públics de la 
ciutat, que passaran a fer jornada continuada.  
 
 

 
 
 
1.2 Primer cicle d’educació infantil 
 
El primer cicle d’educació infantil, de 0 a 3 anys, ha tornat a registrar una demanda 
superior a l’oferta de places amb què compten les quatre llars d’infants públiques 
(l’Escateret; la Baldufa; el Drac i el Gavot) que hi ha a la ciutat. Per al curs 2012-2013 
es van registrar un total de 497 sol·licituds de preinscripció (67 menys que el curs 
anterior) per un total de 263 places. 
 
Les places ofertes per al nou curs han estat les següents: 
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 43 places per a infants de 4 mesos a 1 any. En aquest grup es van presentar un 

total de 56 sol·licituds i hi ha accedit el 76,79% de les famílies sol·licitants. 
 

 91 places per al grup d’1 a 2 anys. Per a aquest grup hi va haver un total de 239 
sol·licituds i hi ha accedit el 38,08% de les famílies sol·licitants. 

 
 129 places per al grup de 2 a 3 anys. El total de sol·licituds presentades va ser 

de 202 i hi ha accedit un 63,86% de les famílies que ho han sol·licitat. 
 
 
Compromís amb l’educació de 0 a 3 anys 
 
Durant el mes de maig, prèviament al període de preinscripció i matriculació a les llars 
d’infants, el Govern municipal va aprovar la modificació dels preus públics per a les llars 
d’infants municipals la Baldufa i l’Escateret. Aquesta modificació, obligada pel fet que la 
Generalitat ja havia anunciat la reducció d’un 44% en la seva aportació pel concepte 
d’educació infantil de 0 a 3 anys, tenia per objectiu clarificar davant les famílies els 
preus de les llars d’infants municipals abans d’iniciar el període de preinscripció.  
 
El Ple municipal va aprovar el maig passat la modificació de preus en què l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú assumia el 40% del cost de la reducció de l’administració 
catalana i les famílies només el 4%. Això ha suposat que els rebuts per al nou curs 
hagin passat de 169 a 187 euros mensuals.  
 
 
 
 
2. Integració de les escoles Pasífae i Sant Jordi 
 
 
A mitjans del mes de juliol el Departament d’Ensenyament de la Generalitat va 
presentar al Govern municipal i als equips directius i representants dels consells 
escolars de les escoles Pasífae i Sant Jordi l’avantprojecte de les obres d’ampliació de 
l’escola Sant Jordi. La proposta contempla la construcció d’un aulari en els terrenys 
situats darrere la llar d’infants municipal l’Escateret; la construcció d’un edifici d’una 
planta destinat a cuina-menjador  i l’ampliació de la sala de mestres a més de la 
conversió de l’actual cuina-menjador en aules. 
 
L’ampliació de les instal·lacions de l’escola Sant Jordi és un dels requisits del procés 
d’integració entre les escoles Pasífae i Sant Jordi, decisió presa pel Departament 
d’Ensenyament quant al futur de l’escola Pasífae, en base a les dades sobre el 
decreixement demogràfic a Vilanova i la Geltrú des de l’any 2009 i successius. 
 
Un cop la Generalitat ha fet arribar l’avantprojecte d’ampliació de l’escola Sant Jordi, 
des del Govern municipal s’ha assegurat que els serveis tècnics municipals faran el 
seguiment del projecte i a nivell polític es continuarà treballant per tancar el protocol i 
vetllar perquè la Generalitat en faci l’aprovació en la junta de govern pertinent.  
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3. Balanç del primer curs d’implantació del Pla local contra 
l’absentisme escolar 

 
 

Tot i que ja fa temps s’estaven fent actuacions (des dels centres, des de Serveis Socials...) 
per pal·liar l’absentisme al municipi, es va veure la necessitat de definir un pla 
d’intervenció d’absentisme, per aconseguir la integració d’actuacions, la coordinació dels 
agents implicats i l’establiment de mecanismes i circuits de coordinació.  
 
A finals del curs 2010-11 es va presentar a la comunitat educativa el Pla pilot d’intervenció 
contra l’absentisme escolar a Vilanova i la Geltrú, essent el 2011-2012 el primer curs 
escolar sencer en què s’ha posat en funcionament i, alhora, també és el primer curs sencer 
de funcionament de la Comissió d’Intervenció d’Absentisme Escolar com a tal. Aquesta 
comissió és l’espai de coordinació i treball per al tractament de l’absentisme escolar a la 
nostra ciutat, on participen representants dels centres educatius i serveis implicats. 
 
Els objectius  marcats i treballats, així com les actuacions realitzades per la Comissió 
d’Intervenció d’Absentisme Escolar al llarg del curs 2011-12 han estat les següents:  
 

1. Elaboració d’una base de dades per recollir els casos d’absentisme dels centres i 
conèixer l’abast i situació a Vilanova i la Geltrú. 

 
2. Identificació de les causes d’absentisme per poder aplicar els recursos necessaris 

segons aquestes. 
 

3. Supervisió de l’escolarització dels alumnes de 6è de primària a 1r d’ESO. 
 

4. Posada en marxa dels circuits de prevenció, intervenció i compensació de 
l’absentisme escolar.  

 
En tractar-se d’un pla pilot, des de la Comissió es va decidir acotar a 6è de primària i 1r 
d’ESO els nivells escollits per posar en funcionament aquests últims tres objectius, per 
veure com es va desenvolupant i, segons els resultats, decidir aplicar-ho a la resta de 
nivells.  
 
Cal destacar la participació i el compromís dels membres de la Comissió al llarg del curs: 
aquest aspecte ha estat clau per avançar en l’assoliment dels objectius. Malgrat que 
després de només un any de funcionament el camí per recórrer és llarg, la Comissió 
considera que si es manté el clima de diàleg, unitat i confiança s’aconseguirà avançar cap 
a la millora de l’escolaritat de l’alumnat.  
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4. Obres de manteniment a les escoles 
 
 
Durant les vacances escolars de l’estiu, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través de la 
Regidoria d’Educació du a terme obres de millora a les escoles de la ciutat. Enguany, el 
Govern municipal, malgrat el context de crisi econòmica ha mantingut el compromís i la 
voluntat d’atendre les demandes de millora i adequació dels centres educatius de la ciutat i 
ha impulsat a través de sengles convenis amb la Generalitat, l’arranjament de la façana de 
l’escola Pompeu Fabra i la substitució de l’arrebossat inferior de l’escola Canigó.  
 
 

Escola Pompeu Fabra 
S’ha arranjat la façana, amb una intervenció sobre els 
ampits de les finestres. L’obra s’ha fet per fases fins a 
completar la totalitat de la façana del centre educatiu. 
Aquesta obra ha suposat una inversió de 31.540 euros. 
També s’ha pintat la sala de mestres, els sostres i les portes 
dels lavabos, i els sòcols, i s’han col·locat panells de suro al 
passadís de P4. 
 

 
Escola Canigó 
S’ha substituït l’arrebossat inferior dels ràfecs amb una inversió de 25.394,78 euros. 
També s’han pintat els sòcols dels passadissos de la primera planta; s’han adobat i reparat 
les parets exteriors del gimnàs. 
 
Escola Aragai 
S’ha pintat la biblioteca del centre, portes i baranes; s’ha reparat la tanca del pati infantil; 
s’ha pintant la porta de l’aparcament; s’han fet tractaments preventius. 
 
Escola Arjau 
S’han pintat les portes, columnes de les aules, passadissos i escala d’emergència; s’han 
col·locat suros als passadissos; s’han revisat les cisternes. 
 
Escola Cossetània 
S’ha pintat les portes dels vestidors i del magatzem, la barana de la rampa del parvulari, 
els sòcols dels passadissos de tota l’escola, la porta del gimnàs i el cartell d’entrada i s’ha 
reparat les plaques del sostre del gimnàs. 
 
Escola Ginesta 
S’han pintat les aules, el menjador i el vestíbul; s’han reparat les rajoles malmeses dels 
vestidors i dels lavabos i s’han reparat les cortines i persianes. També s’han reparat les 
finestres de la 1a planta de l’edifici central. 
 
Escola Ítaca 
S’ha pintat l’escola per dins des de mitja alçada i s’ha canviat el suro de les parets 
d’educació infantil. 
 
Escola Llebetx 
S’ha pintat el menjador i la porta d’entrada a l’escola, i s’ha podat i netejat el jardinet de 
l’entrada. 
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Escola Margalló 
S’ha tret el suro de les parets del menjador i s’ha enguixat i pintat. 
 
Escola Pasífae 
S’ha fet la instal·lació i el muntatge del tendal al pati i millora dels espais exteriors. 
 
Escola Sant Jordi 
S’ha pintat i repassat algunes aules; s’han reparat les cisternes i aixetes dels lavabos. 
 
Escola Volerany 
S’ha repassat la pintura d’algunes aules. 
 
 
 
 
5. Projectes de complement curricular 

 
 
5.1 Emprendre a l’escola a través del projecte ‘Cultura emprenedora’ 
 
Per quart curs consecutiu la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
ofereix la possibilitat als centres educatius de completar la formació de l’alumnat 
d’educació infantil i primària amb el projecte “Cultura emprenedora”. Es tracta d’un 
projecte que treballa el desenvolupament d’actituds pròpies de l’emprenedoria a l’escola i  
que des del seu inici ha anat incrementant el nombre d’escoles i alumnes participants. 
 
Des de la Regidoria d’Educació i Ocupació es valora la idoneïtat d’aquest projecte en un 
context de crisi econòmica com l’actual amb un alt índex d’atur estructural. El projecte 
“Cultura emprenedora” pretén formar mestres i escoles compromeses amb els valors de 
l’emprenedoria per tal d’aconseguir un canvi de model pedagògic basat en l’aprenentatge 
de noves capacitats i nous valors com per exemple la creativitat, la motivació, la iniciativa, 
el treball en equip i la presa de decisions. 
 
El curs passat, en la tercera edició del projecte, hi van 
participar un total de set centres educatius: l’Arjau; Sant 
Jordi; Ginesta; Pasífae, Llebetx; l’Aragai i Santa Teresa de 
Jesús.  
 
A banda de desenvolupar la metodologia de l’emprenedoria 
durant el curs, a final de curs es realitza a la plaça de la Vila 
el Mercat de l’Emprenedoria, on els nens i nenes posen a 
la venda el fruit dels seus projectes realitzats sota el prisma 
de l’emprenedoria. A més, la tercera edició del mercat, 
celebrada el 8 de juny passat, també va comptar amb una 
activitat complementària, la tertúlia “Emprendre, entre 
nosaltres”, realitzada entre alumnes de cinquè i sisè de 
primària de les escoles participants en el projecte.  
 
La voluntat és continuar amb aquest projecte en tots els 
centres ja participants i implantar-lo en d’altres. 
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5.2 Pla d’Animació Educativa (PAE) 
 

Ja  fa anys que l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú col·labora amb els centres educatius 
en la formació integral de la ciutadania, posant a l'abast de les escoles una oferta 
educativa complementària a través del Programa d’Animació Educativa.  

Així, el Programa d’Animació Educativa  (PAE)  és una eina per facilitar als centres una tria 
d'activitats de suport a la seva tasca pedagògica i alhora apropar a l'alumnat el seu entorn 
més immediat: recursos, espais, serveis de la ciutat... 
 
Per aquest curs que encetem, els centres poden gestionar fins al 14 de setembre les 
inscripcions a qualsevol de les 226 activitats proposades per una cinquantena 
d’organitzadors. Les propostes s’inclouen en els següents àmbits: coneixement de la 
ciutat, convivència, relacions, diversitat, educació ambiental, esports, patrimoni i oferta 
museística, recursos al centre i per al centre i salut.  
 
També formen part d’aquest pla les activitats programades en l’àmbit de les arts 
escèniques, amb els programes Anem al Teatre i Teatre i Literatura, que organitzen 
conjuntament l’Ajuntament de VNG i la Diputació de Barcelona. Durant el curs passat 
aquest programa va registrar una xifra total de 9.066 espectadors.  
 
Per al curs que tot just comença s’ofereixen 11 espectacles de música, dansa, teatre i 
titelles per a l’etapa d’educació infantil i primària i secundària. A més també s’ofereix 
l’escenificació de 4 lectures obligatòries per a l’alumnat de Batxillerat. 
 
 
5.3 Pla d’Animació a la Lectura 

 

L’àrea d’educació de l’IMET torna a apostar, un curs més, per oferir als centres d’educació 
infantil i primària, tot un seguit d’activitats relacionades amb la lectura, que formen part 
del Pla d’Animació a la Lectura (PAL). L’objectiu és aconseguir que la lectura sigui per als 
infants i joves un entreteniment, una diversió, per tal que llegir es converteixi en un hàbit. 

Aquest pla se centra en tres actuacions preferents: 

1. Animació a la lectura: 

- El nas màgic de la Ratoliva i les seves 
històries, per a alumnat de  P3 fins a 2n de 
primària.  

- IU, Agència de detectius, per a alumnat de 3r 
fins a 6è de primària. 

2. Formació d’usuaris: es dóna a conèixer les 
biblioteques com a equipaments municipals 
d’informació, formació, lleure i promoció de la lectura 
a l’alumnat. 

3. Altres activitats: activitats per a la família organitzades per les biblioteques 
municipals, recursos per al professorat...  
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El PAL és un projecte que té molt bona acollida 
per part dels centres i així ho demostra el fet que 
totes les escoles d’infantil i primària, públiques i 
concertades, hi participen.  

 
A banda d’aquests projectes de complement 
curricular que hem esmentat, la Regidoria 
d’Educació ofereix altres projectes formatius amb 
l’objectiu de formar els infants en aspectes com el 
coneixement cultural, històric i tradicional del seu 
entorn o bé, la formació en les capacitats 
professionals inherents a cadascú. Es tracta dels 
projectes “Descobrim Vilanova i la Geltrú”, 
amb material didàctic que recull aspectes 
diferencials de la ciutat o el projecte “Tastets”, adreçat a l’alumnat de secundària amb 
l’objectiu de permetre’ls tastar i realitzar pràctiques de diversos oficis, de manera que 
l’experiència els ajudi a decidir el seu futur professional.  
 
A més, la Regidoria d’Educació manté per a aquest curs 2011-2012 el programa “Cicle de 
xerrades”, on s’aborden temes relatius a l’educació amb l’objectiu de proporcionar 
recursos a les famílies i els professionals sobre la tasca educativa que duen a terme.  
 
 
 
 
6. Reciclar des de les aules 
 
 
La Regidoria d’Educació juntament amb el TEGAR i els centres cívics municipals treballa en 
la línia d’impulsar una prova pilot en dues de les escoles de primària de la ciutat per 
promoure i treballar el reciclatge d’olis de cuina. 
 
A trets generals la iniciativa pretén que els infants s’engresquin i col·laborin en la millora 
del medi ambient portant els olis de cuina de casa en recipients i abocant-los en 
contenidors específics en el lloc determinat per l’escola. De la recollida i gestió del 
reciclatge de l’oli d’aquests bidons, on també hi aniria a parar l’oli de fregir de la cuina 
escolar si s’escau, se n’encarregaria el TEGAR. 
 
 
 
 
7. Pati obert 
 
 
El projecte “Pati obert” és una iniciativa conjunta de les regidories d’Esport, Participació, 
Convivència, Joventut i Educació de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, amb l’objectiu 
d’obrir les instal·lacions esportives externes dels centres educatius fora de l’horari lectiu, 
principalment caps de setmana. D’aquesta manera es dóna resposta a la demanda 
ciutadana de disposar de més zones lúdiques, de joc i esportives i s’aconsegueix que 
disminueixen els actes vandàlics associats a un ús inapropiat de l’espai. 
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La posada en marxa del Pati obert es va fer com a prova pilot a l’escola Ginesta l’estiu de 
2010. Des d’aleshores s’hi han anat sumant paulatinament altres centres educatius, com 
les escoles Canigó, Llebetx i l’Arjau.  
 
L’èxit d’aquest projecte es basa, en bona part, en el fet d’haver aconseguit implicar els 
mateixos usuaris en la cura de l’espai. A més a més, també hi participen activament altres 
agents, com són els equips directius de les escoles, les ampes, els centres cívics i la Policia 
Local. 
 
 
 
 
8. Aules d’estudi 
 
 

Les aules d’estudi s’ubiquen a les biblioteques 
municipals Joan Oliva i Cardona Torrandell i a la 
biblioteca de l’Institut Joaquim Mir. Tenen per objectiu 
atendre la demanda, principalment dels joves en època 
d’exàmens, de poder disposar d’espais adequats a 
l’estudi.  
 
Es tracta d’un un servei que ofereixen conjuntament 
les Regidories d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. El seu horari de funcionament no 
és el mateix que el d’obertura pública i per tant no hi 
és possible el servei de préstec de llibres, documents i 
material audiovisual. 

 
Cada curs s’avalua com han funcionat les aules d’estudi, per adaptar-les a les necessitats i 
en funció dels resultats. 
 
 
 
 
9. Zona E. Fira d’Ensenyament Postobligatori de Vilanova i la Geltrú 
 
 
La Regidoria d’Educació preveu organitzar en la segona meitat de curs la tercera edició de 
la Fira d’Ensenyament Postobligatori de Vilanova i la Geltrú, Zona E. El curs passat va 
celebrar-se del 10 al 12 de maig, amb un notable èxit de visitants. Un total de 1.600 
persones van passar per la fira durant els tres dies d’exposició. D’aquests, uns 700 eren 
alumnes que havien concertat la visita a través d’algun dels onze centres educatius de la 
ciutat i la seva àrea d’influència, les comarques del Garraf i del Penedès. 
 
La principal novetat de la segona edició de la Zona E va ser, sens dubte, el canvi 
d’ubicació, a la plaça de la Vila. La situació estratègica, segons la comissió organitzadora, 
va ser un element dinamitzador que va afavorir l’alt nombre de visitants. 
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Durant la celebració de la Zona E, els joves i les seves famílies podien informar-se de 
l’ampli ventall d’oferta formativa amb què compta la ciutat i la comarca i també 
assessorar-se i orientar-se sobre la tipologia d’estudis a seguir. En aquest sentit, durant la 
Zona E es van realitzar 157 atencions personalitzades per part de professionals de 
l’EAP.  
 
També van ser destacables les activitats paral·leles com la conferència a càrrec del 
doctor Claudi Alsina, secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, que va 
parlar sobre La importància de fer una bona elecció formativa per accedir a un futur 
professional qualificat, o bé la jornada de cultura emprenedora, realitzada a la Biblioteca 
Joan Oliva, amb una taula rodona amb especialistes que van posar de manifest la 
necessitat que la vocació emprenedora sigui un element més de la formació a les escoles. 
 
 
 
 
10. Més plans de transició al treball i projecte FAR 
 
 
Els Plans de Transició al Treball i el projecte FAR són iniciatives que pretenen donar eines 
als joves per a una futura inserció laboral, tenint en compte que l’atur afecta d’una manera 
decisiva els joves sense formació.  
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Quatre plans de transició al treball 
 
Aquest curs els joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut l’ESO tindran més opcions 
de formar-se per un ofici. Després de negociacions entre l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i la Generalitat, s’ha pogut ampliar de 2 a 4 els Plans de Transició al Treball 
(PTT) a Vilanova i la Geltrú, amb el suport econòmic també de la Diputació de Barcelona.  

 
Els PTT s'adrecen a joves d'entre 16 i 21 anys que no tenen el graduat d'ESO i es troben a 
l'atur. Mitjançant aquests plans, poden formar-se en un ofici i s’amplien les opcions de 
motivar-se per retornar a la formació reglada, cursant algun dels cicles formatius vinculats 
al pla.  
 
Els nous cursos que s'oferiran a partir de setembre són:  
 

 Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics, compartit entre 
l’IMET i l'institut Joaquim Mir. 

 
 Auxiliar en operacions de muntatge d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i de 

gas, que es a realitzarà a l'IMET 
 
Aquests dos se sumen als ja existents, Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic i 
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques. Tots dos 
s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art i Disseny. 
 

 
Pròrroga i ampliació del projecte FAR 
 
D'altra banda, s’ha prorrogat per a dos cursos més el projecte FAR, en conveni amb la 
Generalitat. L’objectiu és donar suport als alumnes que presenten dificultats 
d'aprenentatge o desmotivació greu amb risc d'absentisme acadèmic, a partir de tercer 
curs d'ESO. A través del projecte FAR, aquests joves reben una atenció individualitzada 
i se'ls ofereix una adaptació curricular amb l'objectiu d'aconseguir la integració escolar 
social i laboral.  
 
Des de l'any 2008 hi col·laboren els instituts Joaquim Mir, Manuel de Cabanyes, Francesc 
Xavier Lluch i Rafecas, Dolors Mallafré, Baix-a-Mar i l'escola el Cim. Aquest curs s’hi 
incorporen l’Escola Pia i l’escola Santa Teresa de Jesús.  
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