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COMBATRE L’ABSENTISME I DISPOSAR D’UNA UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ 
COMPARTIDA, NOUS REPTES PER AL CURS ESCOLAR 2011-2012 

 
L’inici del curs escolar, el primer dia de classe, és sempre un dia ple d’activitat i, en alguns 
casos ple d’emocions pel fet d’iniciar una nova etapa educativa o bé pel retrobament amb 
els companys, en el cas dels infants i joves.  
 
Des de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de VNG l’inici del nou curs suposa la 
renovació del nostre compromís, com a administració més propera a la ciutadania, amb la 
comunitat educativa per tal d’aconseguir una societat millor. Com a administració local 
volem prioritzar la formació i el coneixement amb l’objectiu que Vilanova i la Geltrú sigui 
una ciutat de referència en totes les etapes educatives, des de les escoles i instituts, fins a 
la universitat. 
 
Malgrat que la situació econòmica de crisi obliga les administracions a adaptar-nos a una 
realitat difícil, des de l’Ajuntament volem treballar mantenint com a prioritat la formació i 
l’educació. És per això, que en aquest curs 2011-2012 volem implantar i desenvolupar el 
Pla Local contra l’Absentisme Escolar, amb l’objectiu de reduir al màxim el nombre 
d’alumnes que queden fora del sistema educatiu. També treballarem per a què la capital 
del Garraf compti amb una Unitat d’Escolarització Compartida, amb el repte de minimitzar 
el nombre de joves que abandonen els estudis tancant-se les portes a un futur cada cop 
més competitiu i exigent en termes de formació, competències i aptituds professionals i 
personals.  
 
Finalment, el nou curs que ara comença de ben segur també es veurà afectat pel 
qüestionament al sistema d’immersió lingüística vigent a les nostres escoles i instituts des 
de fa més de 30 anys. Un model d’aprenentatge que garanteix el coneixement de dues 
llengües i alhora la integració a la societat catalana de les persones nouvingudes d’arreu. 
Des de l’Ajuntament de VNG volem posicionar-nos davant la defensa del model lingüístic 
actual que compta amb més de tres dècades d’eficàcia demostrada. Des de l’Ajuntament 
apostem clarament per un model que garanteix als infants i joves de la ciutat i del país el 
coneixement correcte de com a mínim dues llengües, el català i el castellà.  

 



 
 

 
 Pàgina  4  de 12 

 
 
 

 
1. L’alumnat omple les aules 
 
Un total de 9.202 infants i joves tornen aquest dilluns 12 de setembre a omplir les aules 
de la ciutat. Del total de l’alumnat del nou curs 2011-2012, 1.514 són nous alumnes 
matriculats al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària. Per cicles la 
distribució és de 953 nous alumnes per al segon cicle d’Educació Infantil i primària, 
concretament per al curs de P3 s’han registrat un total de 754 matriculacions i 561 per 
a Educació Secundària, de les quals 495 corresponen a primer d’ESO. 
 

Del total de 9.202 
infants i joves que 
aquest curs 
estudiaran a la 
ciutat, 6.054 ho 
faran en alguns dels 
centres públics de 
VNG, el que 
representa un 
65,8% del total 
d’alumnes, mentre 
que 3.148 ho faran 
en un centre docent  
concertat, el que 
representa un 
34,2% del total de 
l’alumnat. Respecte 
al curs anterior, s’ha 
registrat un lleuger 

increment del 1,7% en el nombre de matriculacions realitzades a l’escola pública en 
detriment dels centres concertats, principalment pel fet que l’escola pública augmenta 
anualment el nombre de places per atendre les necessitats de creixement demogràfic, 
mentre que el nombre de places de l’escola concertada en mantenen invariables curs 
rere curs. 
 
Actualment Vilanova i la Geltrú disposa de 12 escoles públiques, 6 escoles concertades i 
5 instituts públics. L’actual curs 2011-2012 serà el primer que es realitzarà totalment al 
nou Institut de Baix-a-mar, que va entrar en funcionament al març de l’any passat, un 
cop finalitzada la setmana blanca. Pel que fa al nivell de P3, hi haurà en funcionament 
30 aules, les mateixes que el curs anterior, mentre que per al primer curs d’ESO s’ha 
hagut d’aprovar l’obertura d’un nou grup i enguany seran un total de 25 aules en aquest 
nivell. 
 
Finalment el període de preinscripció i matriculació del primer cicle d’educació infantil 
(de 0 a 3 anys) a les 4 llars d’infants públiques de VNG ha tingut com a resultat un total 
de 564 sol·licituds de places, mentre que l’oferta se situa en les 263 places. 
 
2. Canvis en el calendari escolar 
 
El calendari escolar ha estat novament modificat i com a trets més significatius hi ha la 
desaparició de la sisena hora per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil i 
primària de l’escola pública. L’Horari establert per a aquest col·lectiu d’infants serà de 
cinc hores diàries, de les quals 3 o 3,5 h seran al matí i 1,5 o 2 h seran a la tarda.  
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Aquest nou horari s’haurà de desenvolupar entre les 8.30h i les 18h, segons el que 
aprovi cadascun dels consells escolars de centre. 
 
Altres canvis que també ha incorporat 
l’ordre ENS/102/2011 d’1 de juny, és 
la desaparició de la setmana blanca, 
la festivitat del dia 7 de gener 
(endemà de la diada de Reis) i 
l’endarreriment d’una setmana en 
l’inici del curs escolar. A més també 
estableix les vacances de Nadal i 
Setmana Santa que es realitzaran del 
23 de desembre de 2011 al 8 de 
gener de 2012 i del 2 al 9 d’abril de 
2012, respectivament i contempla 
cinc dies de lliure disposició per part 
dels centres escolars repartits durant 
el curs. Des del Consell Escolar 
Municipal es va proposar que a 
Vilanova i la Geltrú els dies de lliure 
disposició fossin els següents: 31 d’octubre i 5 de desembre de 2011; 21 de febrer;30 
d’abril i 28 de maig de 2012. Finalment han estat els consells escolars de centre els que 
han decidit seguir o no aquesta proposta. 
 
El nou calendari també permetia ajuntar els cinc dies de lliure disposició tot i que no hi  
hagut cap centre educatiu que hagi optat per aquesta possibilitat. 
 
Pel que fa a la jornada continuada, l’Ordre ENS/102/2011 d’1 de juny torna a 
possibilitar que els consells escolars de centre sol·licitin l’horari continuat entre l’11 i el 
22 de juny. 
 
Finalment el nou calendari també contempla que els instituts que imparteixen ESO i 
Batxillerat han de realitzar les proves extraordinàries de les matèries pendents del curs 
2011-2012 entre el 4 i el 5 de setembre de 2012 (anteriorment aquestes proves es 
realitzaven al mes de juny). 
 
3. Accions per reduir l’absentisme escolar i de prevenció de l’abandonament del 
sistema educatiu 
 
3.1 Pla Local contra l’Absentisme Escolar 
Aquest pla neix de la voluntat de l’Ajuntament de VNG, de fomentar el dret a l’educació 
dels escolars i de contribuir a la reconducció dels casos d’absentisme i abandonament 
escolar. Mitjançant la creació i posada en marxa de mecanismes de sensibilització o 
informació es pretén actuar i minimitzar els casos d’absentisme i conseqüentment 
d’abandonament prematur dels estudis per part dels infants i joves. 



 
 

 
 Pàgina  6  de 12 

 
 
 

 
Serà en el present curs 2011-2012 
quan s’implantarà el pla des de l’inici 
del curs amb l’objectiu de poder 
avaluar al final si s’han aconseguit els 
objectius i millorar el que calgui. 
Prèviament, durant el curs passat  es 
va constituir la comissió i es va 
redactar el Pla Local contra 
l’absentisme escolar. A finals del curs 
2010-2011 es va presentar el 
document a la comunitat educativa i 
es va plantejar com a objectiu 
garantir el pas de tots els alumnes 
matriculats a la ciutat de sisè de 
primària a primer d’ESO. 

 
A partir d’aquest curs, el pla ja treballarà en la resta d’etapes de manera que s’acompleixi 
el principal objectiu que és aconseguir l’escolarització de la totalitat dels infants de VNG en 
l’etapa obligatòria de 3 a 16 anys.  
 
3.2 Unitat d’Escolarització Compartida 
 
Juntament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat volem treballar per 
disposar a VNG d’una Unitat d’Escolarització Compartida. Com a societat i, això la 
Regidoria d’Educació n’és molt conscient, no ens podem permetre el luxe de deixar perdre 
el jovent que ha de liderar la ciutat i el país en el futur a mig i llarg termini. Per aquest 
motiu, una de les primeres accions del nou govern municipal ha estat sol·licitar a la 
Generalitat poder dotar l’oferta educativa de la ciutat amb un nou recurs, una unitat 
d’escolartizació compartida.  
 
Aquesta és una demanda i una necessitat que tots els instituts de la ciutat han detectat i 
traslladat a la nova titular de la Regidoria d’Educació. En primer terme, l’objectiu d’una 
unitat d’aquestes característiques és aconseguir que els infans i joves que queden fora del 
sistema educatiu per motius de conducta puguin continuar amb la formació reglada 
mitjançant aquesta unitat. Com a govern volem donar resposta a les necessitats 
educatives d’un col·lectiu que fins ara quedava fora del sistema. Des de la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament volem posar al seu abast una dinàmica diferent que els permeti 
retornar al sistema educatiu i completar els estudis obligatoris. 
 
Funcionament d’una Unitat d’Escolarització Compartida: 
Aquestes aules pretenen garantir l’atenció educativa de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar en els centres que 
imparteixen l'Educació Secundària Obligatòria. De manera excepcional alguns d’aquests 
alumnes podran seguir part dels ensenyaments corresponents a aquesta etapa en unitats 
d’escolarització compartida (UEC), on se’ls oferiran les activitats específiques adaptades a 
les seves necessitats. 
 
Són unitats especialitzades en l’atenció a joves amb risc de marginació, amb trets 
d’inadaptació social, amb conductes agressives, etc. A efectes acadèmics i administratius 
l’alumnat d’aquesta unitat depèn del centre docent al qual està matriculat, ja que del que 
es tracta és d’una una escolarització compartida. 
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Aspectes curriculars i organitzatius: 
Les unitats d’escolarització compartida permeten seguir l’etapa d’ESO en un grup molt més 
reduït, d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades. 
 

 
 

Les activitats que s’imparteixin en les unitats d’escolarització compartida tenen com a 
referent últim els objectius generals de l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, ajustats 
a les característiques i als coneixements de l’alumnat. A més, tindran en compte la 
promoció d’habilitats que facilitin la inserció social i laboral. Igualment en aquestes unitats 
es prioritzaran les activitats que promoguin l’adquisició de les habilitats necessàries per a 
la readaptació de l’alumnat al medi escolar ordinari. 
 
4. Balanç de la primera experiència de zonificació Escolar 

 
El procés de preinscripció d’enguany ha estat el primer realitzat en base el nou sistema de 
zonificació escolar. La implantació del nou sistema, que té per objectiu afavorir la 
proximitat del domicili familiar al centre educatiu, es va fer amb el consens previ del 
Consell Escolar Municipal. 
 
El nou model segueix el funcionament de ciutats com Reus i Barcelona que ja fa anys que 
utilitzen un nou model de zonificació que ofereix a les famílies prioritat en l’accés a un  
nombre determinat d’escoles públiques i privades properes al domicili de residència. 
 
En el cas de Vilanova i la Geltrú el projecte de zonificació determina com a àrea de 
proximitat una zona on s’hi inclouen cinc centres educatius públics i dos concertats. 
D’aquesta manera les famílies han pogut consultar i, ho podran continuar fent en el futur, 
un plànol personalitzat on es determinen els centres públics i concertats considerats com a 
àrea de proximitat. Aquest és un dels criteris de prioritat d’admissió en el barem que 
s’aplica en el procés de preinscripció escolar i que puntua a l’hora de poder escollir centre 
durant el procés de preinscripció. 
 
El fet que la presència de germans a les escoles suposi un major nombre de punts encara 
és un factor massa determinant alhora d’aconseguir plaça en el centre educatiu sol·licitat 
com a primera opció. En aquest sentit el nombre de famílies que han aconseguit matricular 
els seus infants a P3 a l’escola demanada ha estat de més d’un 80% i en una de les tres 
primeres opcions escollides, del 90%. Certament aquests percentatges són similars als que 
es van donar en l’anterior procés de preinscripció i no serà fins d’aquí a un mínim de 
quatre anys quan es podrà valorar de forma més fiable el grau de satisfacció de les 
famílies. 
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5. Obres de manteniment a les escoles 

 
Durant els mesos d’estiu l’Ajuntament de VNG 
aprofita el tancament de les escoles en el període 
de vacances per dur a terme diverses obres de 
millora i condicionament dels centres educatius 
públics.  
 
Enguany i, mitjançant els plans d’ocupació 
sol·licitats, s’han realitzat les següents accions: 
 

 
 

 
Escola Aragai 

• Substitució de peces del terra del porxo principal. 
• Reparar i arrebossar amb ciment part del pati del darrera. 

 
Escola Arjau 

• Pintar el passadís de cicle mitjà. 
• Pintar el passadís dels wc de cicle superior. 
• Pintar l'escala de l'ascensor. 
• Pintar l'estructura del pati infantil. 
• Pintar el vestíbul i despatx de direcció. 

 
Escola Cossetània 

• Pintar el rebedor i distribuïdor de l'escala. 
• Pintar part del passadís. 

 
Escola Ginesta 

• Reparar el desguàs del porxo que dóna al pati. 
• Arrebossar i reparar la paret del pati i de l'hort. 

 
Escola Llebetx 

• Reparar les esquerdes del damunt de les finestres del parvulari. 
• Pintar la façana exterior de l'edifici parvulari. 
 
 

 

           
 

 



 
 

 
 Pàgina  9  de 12 

 
 
 

 
Escola Pompeu Fabra 

• Fer escala nova per accedir a la pista de futbol sala. 
• Treure joc infantil del pati dels petits. 
• Reparar els terres del pati malmesos per les arrels dels arbres. 
• Pintar els dos menjadors de l'escola. 
• Pintar aules de la 1a, 2a i 3a planta. 
• Reparar rajoles de les aules i passadissos. 
• Pintar amb pintura antilliscant el terra dels dos menjadors.  
 

Escola Sant Jordi 
• Reparar caseta dels tubs d'aigua. 
• Fer ventilació al traster de material esportiu. Col·locació de reixes. 
• Fer ventilació a tres trasters i habitacle de bombes i caldera. 

 
Escola Passífae 

• Ampliació del pati 
• Instal·lació d’un nou mòdul-aulari de 180m2.  
 

A més s’ha fet la revisió dels sistema d’alarmes de totes les escoles.   
 
Des de la Regidoria d’Educació, malgrat no disposar de cap partida assignada per a aquest 
objectiu en el pressupost d’enguany s’ha fet un esforç important per donar resposta a les 
demandes dels centres educatius mitjançant la formula dels plans d’ocupació. El cost 
d’aquestes obres de millora, si es comptabilitza la subvenció que la Generalitat destina als 
plans d’ocupació i la despesa realitzada per l’Ajuntament en material d’obra hagués 
suposat una despesa al voltant dels 50.000€.  
 
6. Projectes de complement curricular:  

 
6.1 Emprendre a l’Escola 
Aquest és un projecte que la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de VNG va iniciar fa dos 
anys amb l’objectiu d’afavorir en els estudiants de primària el desenvolupament d’actituds 
pròpies del món emprenedor. Davant d’un context de crisi econòmica amb un alt índex 
d’atur estructural, cada cop es fa més necessari comptar amb persones emprenedores que 
tinguin capacitat per generar nous projectes i llocs de treball. ‘Emprendre a l’Escola’ pretén 
doncs, formar mestres i escoles compromeses amb els valors de l’emprenedoria.  

 
Aquest serà el tercer curs que es realitzarà el projecte. 
El curs 2010-2011 van ser un total de 5 escoles de 
VNG les que es van sumar a la iniciativa i de moment, 
sense haver publicat encara l’oferta, la Regidoria 
d’Educació ja ha rebut la demanda d’una altra escola 
que vol aplicar aquesta metodologia. Així doncs, a 
priori durant el curs 2011-2012 es preveu que les 
escoles Sant Jordi, Ginesta, Llebetx, Arjau, Pasífae i 
Escola Pia desenvolupin aquest projecte.  
 
Entre els aspectes en què es basa ‘Emprendre a 

l’Escola’ hi ha diferents accions de sensibilització i activitats adreçades a incentivar la 
creativitat, la planificació d’objectius, la producció de productes i finalment la 
comercialització dels projectes creats al Mercat de l’Emprenedoria de la plaça de la Vila. 
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Aquest és un projecte que es desenvolupa a la ciutat de forma pionera des de fa dos anys. 
A banda de ser un referent per a les escoles, la iniciativa també cerca que Vilanova i la 
Geltrú esdevingui una ciutat de referència al país en la implementació de la cultura 
emprenedora als centres educatius. 
 
6.2 Pla d’Animació Educativa 
Es tracta d’una oferta formativa complementària que l’Ajuntament de VNG posa a l’abast 
dels centres educatius. L’objectiu és oferir un paquet de diferents activitats pedagògiques 
de suport a la tasca pedagògica que du a terme el professorat i que permet als infants i 
joves que hi participen un apropament a l’entorn més immediat. 
 
Per al curs 2011-2012 la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de VNG ha programat un 
total de 233 activitats que inclouen àmbits com el coneixement de la ciutat, l’educació 
ambiental, esports, patrimoni i museus, entre d’altres. També forma 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 organitza conjuntament l’Ajuntament de VNG i la 
Diputació de Barcelona. Durant el curs passat aquest programa va registrar una xifra total 
de 7.306 espectadors. Per al curs que tot just comença s’ofereixen 11 espectacles de 
música, dansa, teatre, titelles i circ per a l’etapa d’educació infantil i primària i 4 
espectacles per a l’alumnat de secundària. A més també s’ofereix l’escenificació de 4 
lectures obligatòries per a l’alumnat de Batxillerat. 
 
6.3 Pla d’Animació a la Lectura 

 
La lectura és una eina fonamental en la formació 
dels infants. Els informes sobre la competència i 
nivell educatiu del país atorguen a la lecto-
escriptura un paper imprescindible a l’hora d’assolir 
objectius i continguts. Amb aquesta premissa, la 
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament ja fa anys que 
treballa per impulsar i consolidar la lectura com un 
hàbit indispensable en el dia a dia dels infants a 
l’escola.  
 
El Pla d’Animació a la Lectura es va iniciar el curs 
1998-99 amb l’objectiu de despertar, potenciar i 
estimular l’hàbit i el gust de llegir. Mitjançant 
diferents accions es pretén estimular en l’alumnat 
el coneixement de la literatura infantil i juvenil, el 
coneixement dels fons de les biblioteques i 
l’increment de l’ús de les biblioteques.  
 
Cada curs hi ha dos personatges que s’encarreguen d’aquests propòsits visitant les escoles 
i els alumnes i encoratjant-los a gaudir del món fantàstic a través dels llibres. La ‘Ratoliva’, 
mascota de la sala de lectura infantil de la biblioteca Joan Oliva visita l’alumnat de les 
escoles de P3 a 2n de primària. Els cursos superiors de 3r a 6è de primària, reben la visita 
d’un altre personatge, ‘Iu, el detectiu’ que mitjançant diversos tallers introduirà els joves 
lectors en un món literari ple d’aventures i coneixements. 
 
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  
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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.  
 
7. Pati Obert 
 
El projecte Pati Obert és una iniciativa conjunta de diverses regidories de l’Ajuntament 
amb la voluntat de donar resposta a la demanda social d’ús de les instal·lacions exteriors 
dels centres educatius fora de l’horari escolar.  
 
 

La posada en marxa del Pati Obert permet ampliar les 
zones esportives i d’esbarjo de la ciutat ja que posa a 
l’abast de la ciutadania l’ús de les pistes esportives i 
els patis escolars. Així mateix el fet d’obrir aquests 
espais també ha suposat una disminució dels actes 
vandàlics i les destrosses que ocasionava el fet que, 
anteriorment al projecte, s’entrés a les instal·lacions 
sense permís ni control. 
 
Així mateix, aquest és un projecte de ciutat on hi 

participen diferents agents: direcció de les escoles, AMPES, Centres Cívics i Policia Local.  
 
Pati Obert va iniciar-se com a prova pilot  a l’escola Ginesta l’estiu de 2010. Durant el curs 
2010-2011 s’hi van sumar les escoles Llebetx, Canigó i Arjau. De cara al curs que comença 
està previst continuar desenvolupant el projecte en aquestes quatre escoles que ja hi són 
implicades. 
 
8. Aules d’Estudi 

 
Aquest és un servei que ofereixen conjuntament les Regidories d’Educació i Cultura de 
l’Ajuntament de VNG amb l’objectiu d’atendre la demanda ciutadana de disposar d’espais 
adequats per estudiar, durant les èpoques d’exàmens (proves de selectivitat, final de curs, 
recuperacions, etc.). 
 
Les aules d’estudi s’ubiquen a les biblioteques municipals Joan Oliva i Cardona Torrandell i  
a la biblioteca de l’Institut Joaquim Mir. L’horari de funcionament no és el mateix que el 
d’obertura pública i per tant no permet fer-ne la utilització habitual de servei de préstec de 
llibres, documents i material audiovisual. 
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9. Zona E. Mostra d’Ensenyament i aprenentatge del Garraf 
 

 
 
Al febrer de 2011 es va fer per primera vegada aquesta fira amb l’objectiu de ser un 
aparador de l’oferta formativa disponible a VNG i a la comarca del Garraf. Aquesta primera 
mostra es va realitzar els dies 17 i 18 de febrer i va comptar amb 24 entitats, institucions i 
centres d’educació que hi van assistir com a expositors.  
 
Zona E també perseguia l’orientació educativa i laboral. En aquest sentit, al voltant de la 
mostra es van fer algunes conferències i sessions d’orientació als assistents. La mostra 
s’adreça principalment a l’alumnat interessat en la formació postobligatòria de batxillerat, 
cicles formatius, programes de qualificació professional inicial, formació ocupacional, 
estudis universitaris superiors, etc. 
 
Durant el curs 2011-2012 està previst continuar aquesta mostra tot i que la voluntat de la 
Regidoria d’Educació és fer revisar i avaluar les accions i serveis de la primera edició. La 
finalitat és, de cara a l’any vinent, mantenir aquesta iniciativa però havent-la adequat 
prèviament a les necessitats del món educatiu-laboral i a les necessitats socials que es 
detectin durant el nou curs 2011-2012. 

 
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
 12 de setembre de 2011 


