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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE TREBALL 
DE LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ  AMB 
L’OBJECTIU DE MILLORAR L’ÈXIT ESCOLAR

L’Educació no és només un dret que tenen els infants i un deure per a les 
famílies que han d’escolaritzar els nens i nenes de forma obligatòria a partir 
dels sis anys o de forma voluntària en les etapes anteriors de 0 a 3 anys i de 3 
a 6 anys. L’Educació és una oportunitat i una eina de la qual com a ciutadans 
ens n’hem de beneficiar mentre que com a responsables polítics de la ciutat 
hi hem d’apostar, impulsar i prioritzar per a que la nostra societat guanyi en 
coneixement, competitivitat i oportunitats per gaudir d’un futur millor.

No és un repte fàcil. Com a ciutat, com a país venim d’una època on el fracàs 
escolar assolia, no fa massa anys, unes xifres elevades. La tendència està can-
viant, aquest darrer curs s’ha reduït la taxa de fracàs escolar a Vilanova i la 
Geltrú en més de 7 punts respecte el curs 2009-2010.

Tampoc és un repte fàcil perquè el context econòmic de crisi continua i això 
es tradueix en menys recursos per al conjunt de la ciutat i de les necessitats de 
la ciutadania i ens obliga als qui gestionem l’Ajuntament a prioritzar en allò 
que és realment important i necessari. És amb aquesta voluntat que des de la 
Regidoria d’Educació de Vilanova i la Geltrú, a través de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball hem mantingut tant els programes pedagògics i divul-
gatius com les aportacions i subvencions als centres escolars per a material i 
llibres, sense deixar de banda les obres de manteniment i millora a les escoles 
de la ciutat. 

No només això, sabedors que la situació de crisi pot tenir conseqüències direc-
tes en els infants, hem posat en marxa nous protocols de detecció d’infants en 
situació de risc de malnutrició i hem continuat liderant l’aplicació del Pla con-
tra l’Absentisme escolar on hi intervenen i hi col·laboren els centres educatius 
i diferents serveis implicats com són policia local, Regidoria de Serveis Socials i 
Departament d’Ensenyament. 

A banda, des de l’IMET treballem perquè projectes i programes com el FAR; 
el TASTETS, els nous cicles formatius i l’ampliació d’oferta de places dels Plans 
de Transició al Treball (PTT) i Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI) -que ha passat de 2 a 5 cursos amb nous àmbits formatius com el PQPI 
d’auxiliar de pastisseria i fleca que iniciem aquest curs- ens ajudaran a aconse-
guir el nostre objectiu d’èxit escolar en base a un sistema educatiu equitatiu 
que asseguri la igualtat d’oportunitats a la ciutadania. Aquest és el principal 
propòsit que fem en aquest nou curs que avui comença.

Ariadna Llorens, regidora d´Educació 
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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. 

El curs 2013-2014, segons dades a 
3 de setembre de 2013, comença 
amb un total de 9.206 infants i 
joves escolaritzats en el segon 
cicle d’educació infantil, primària 
i educació secundària obligatòria. 
Pel que fa als centres educatius, 
un 66,32% de l’alumnat està 
escolaritzat en un centre públic 
mentre que la resta, 33,68%, en 
un centre concertat.

Dels 9.206 infants i joves esco-
laritzats, 6.443 corresponen al 
segon cicle d’educació infantil 
i primària i 2.763 corresponen 
a	l’ESO.	El	curs	que	tot	just	co-
mença, comptarà amb 262 grups-
classe d’educació infantil i pri-
mària i 97 d’educació secundària. 
Vilanova i la Geltrú compta amb 
12 escoles públiques d’educació 
infantil i primària; 6 escoles con-
certades i 5 instituts públics.

Quant al Primer Cicle d’Educació 
Infantil (0 a 3 anys) l’oferta de 
places públiques a VNG és de 
442 places corresponents a 4 llars 
d’infants públiques (2 de la Gene-
ralitat i 2 municipals). L’oferta mu-
nicipal representa un 47,28% de 
les places públiques en global.

En relació a la preinscripció de 
l’actual curs:

•	En	el	grup	0-1	any:
es van ofertar 43 places que van 
rebre un total de 48 sol·licituds. 

•	En	el	grup	1-2	anys:
es van ofertar 93 places que van 
rebre un total de 178 sol·licituds.

•	En	el	grup	2-3	anys:
es van ofertar 128 places i la 
demanda total va ser de 173. 
sol·licituds.

La Regidora d’Educació estableix línies d’ajuts a l’escolaritat com 
instrument per garantir la lluita contra les desigualtats, cercant 
l’equilibri, la cohesió i la igualtat entre l’alumnat, alhora que cerca la 
necessària implicació de tota la comunitat educativa, el foment de la 
coresponsabilitat i la presa de decisions de tots els seus membres.

Els ajuts a l’escolaritat s’atorguen directament als centres educatius 
de la ciutat: públics i concertats, d’educació infantil de segon cicle, 
primària i secundària obligatòria.

Si durant el curs 2010-2011 es van fer efectius 54.569,90 euros als cen-
tres educatius de la ciutat, aquesta xifra s’ha incrementat per part de 
l’IMET en un 10,62% el 2013, amb un total de 60.360,29 euros. A més, 
Serveis Socials ha fet una aportació extraordinària de 16.000 euros, és 
a dir un 29% més. En total per al curs actual s’ha incrementat els ajuts 
a l’escolaritat en gairebé un 40% arribant entre ambdues regidories 
a la xifra dels 76.360 euros que per aquest concepte reben els centres 
educatius de la ciutat.  

1. Alumnat del curs 2013-2014

2. Increment pressupostari dels ajuts en l’escolarització 
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•	Nou	batxillerat	Baix-a-mar:	
A finals del curs passat, el Departament d’Ensenyament va comunicar 
la posada en marxa, per al curs 2013-2014 dels estudis de batxillerat 
a	l’institut	de	Baix-a-Mar.	Aquest	centre	va	finalitzar	el	curs	passat	la	
primera	promoció	d’alumnes	de	4t	d’ESO	que	han	tingut	l’oportunitat	
de poder continuar en el mateix centre per seguir el batxillerat en les 
modalitats d’Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia.
 
•	Nous	cicles	formatius	duals	a	l’Institut	Lluch	i	Rafecas:	
A partir d’aquest curs l’institut vilanoví Lluch i Rafecas ofereix un nou 
Cicle Formatiu de Grau Superior de Sistemes de Telecomunicacions i 
Informàtics i un nou Cicle Formatiu de Grau Mig de Material rodant 
Ferroviari. A diferència d’altres modalitats de cicles formatius, aquests 
són del tipus de formació professional dual que implica la pràctica de 
l’alumnat en empreses dels corresponents sectors. 

•	Trasllat	de	l’Escola	Oficial	d’Idiomes	del	Garraf:	
Des	del	mes	de	juliol	d’enguany,	l’Escola	Oficial	d’Idiomes	del	Garraf	
disposa com a seu a la nostra ciutat de les instal·lacions de l’Institut de 
Baix-a-mar,	on	s’imparteixen	els	estudis	d’anglès	i	alemany.

3. Novetats del nou curs:



•	Protocol	de	detecció	d’infants	en	risc	de	malnutrició:
A finals del curs passat les Regidories d’Educació i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de VNG es van reunir amb responsables dels centres educatius 
de la ciutat (de les llars d’infants a secundària) amb l’objectiu d’analitzar i 
establir un protocol d’actuació per detectar situacions de risc o possibles casos 
de mancances en l’alimentació dels infants i joves de la ciutat. Arran d’aquesta 
primera trobada es va incorporar en els protocols existents una fitxa específica 
de detecció amb indicadors concrets relatius a l’alimentació que ha de per-
metre una observació més acurada de les situacions de risc en aquest àmbit. 
Aquesta mesura ja s’aplicarà en aquest curs 2013-2014.

•	Projecte	Phylé:	
És un nou projecte pilot que que es posarà en marxa aquest curs a l’institut de 
Baix-a-Mar	mitjançant	un	conveni	que	s’ha	formalitzat	entre	el	Departament	
d’Ensenyament	de	la	Generalitat,	l’institut	de	Baix-a-Mar	i	la	Regidoria	de	
Serveis Socials en relació a les sancions, expulsions i la convivència al centre 
educatiu. El projecte Phylé proposa un seguit de mesures alternatives a la falta 
de bona conducta dins del centre com a mesures de compensació i reparació 
per part dels alumnes alternatives a l’expulsió del centre. Els principals objec-
tius del projecte són: millorar la convivència en el centre educatiu; afavorir el 
desenvolupament integral de l’alumnat; potenciar el treball socieducatiu als 
centres i acompanyar les famílies en l’educació dels seus fills. 

•	Pla	Local	contra	l’Absentisme	escolar:	
L’objectiu d’aquest pla és aconseguir la màxima escolarització dels infants 
d’entre 3 i 16 anys reduint l’índex d’absentisme escolar en l’etapa d’educació 
infantil i eliminant-lo totalment durant l’etapa obligatòria de primària i 
secundària. El curs 2011-2012 es va posar en funcionament i va començar a 
treballar de forma periòdica la Comissió d’Intervenció d’Absentisme Escolar, 
un espai de coordinació i treball on hi són presents l’Ajuntament de VNG, 
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, els centres educatius i 
diferents serveis implicats en aquesta qüestió com la policia local o Serveis 
Socials. El curs 2013-2014 es vol comptar amb un aplicatiu informàtic que ha 
de permetre la sistematització de dades, facilitant el tractament de les dades 
quantitatives i qualitatives que es recullen a través dels centres educatius per 
tal d’elaborar mesures d’intervenció, prevenció i compensació concretes.

•	Balanç	de	la	jornada	compactada	a	secundària:
El curs passat, 2012-2013, va ser el primer que els instituts públics de Vilanova 
i la Geltrú van aplicar la jornada compactada. Per al curs que comença, el de-
partament d’Ensenyament de la Generalitat ha decidit concedir una pròrroga 
d’un curs mes a aquells centres que ho han sol·licitat per tal de poder fer una 
valoració més ajustada de la mesura.

•	Valoració	de	la	continuïtat	del	model	de	zonificació	per	a	la	preinscripció	
escolar del 2n cicle d’educació infantil i primària:
Des del curs 2011-2012 es va establir a la ciutat un nou sistema de zonificació 
que s’aplica a les sol·licituds del segon cicle d’educació infantil i primària que 
estableix un model de zones dinàmiques de proximitat. Aquest model va ser 
aprovat pel Consell Escolar Municipal al desembre de 2010 i va comptar amb 
la	corresponent	autorització	de	la	Direcció	de	Serveis	Territorials	Barcelona	
Comarques per tal de poder ser aplicat. Així mateix es va acordar mantenir 
aquest model durant tres cursos (el curs 2013-2014 ha estat el darrer). A 
l’actualitat haurà de ser el Consell Escolar Municipal l’òrgan que valori i 
determini la continuïtat o no d’aquest model de cara a la preinscripció del 
curs 2014-2015 i traslladar-ho al Departament d’Ensenyament per a la seva 
aprovació.
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En aquest curs 2013-2014 les escoles municipals també compten amb 
algunes novetats.  Pel que fa a l’Escola Conservatori Municipal de 
Música Mestre Montserrat ha vist augmentada l’oferta de cursos en 
la modalitat Sensibilització 1 i Sensibilització 2. Aquest fet suposa un 
augment de 30 nous alumnes de cara al curs que tot just comença.

Quant a l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID) els canvis provenen 
del desplegament dels reials decrets que actualitzen els currículums de 
diverses titulacions de cicles formatius. Els cicles que s’han vist afectats 
per aquests canvis són els següents:

•	CF	de	Grau	Mitjà	‘Assistència	al	producte	gràfic	interactiu’,	de	la	
família de Comunicació Gràfica i Audiovisual amb una durada de 
1.600 hores (dos cursos). Aquest modifica el CFGM d’Autoedició de la 
família de Disseny Gràfic que constava de 950 h (un curs).

•	CF	de	Grau	Superior	‘Gràfica	publicitària	de	la	família	de	Comuni-
cació Gràfica i Audiovisual, amb una durada de 2.000 h (dos cursos). 
Aquest modifica el CFGS Gràfica Publicitària de la família de Disseny 
Gràfic, que constava de 1.950 h (dos cursos).

•	CF	de	Grau	Superior	‘Animació’	(Disseny	de	Videojocs	i	Entorns	
Virtuals) de la família de Comunicació Gràfica i Audiovisual, amb una 
durada de 2.000 h (dos cursos). Aquest modifica el CFGS Il·lustració 
(Disseny de Videojocs i Entorns Virtuals) de la família de Disseny Gràfic, 
que constava de 1.950 h (dos cursos).

4. Escoles municipals



Vilanova i la Geltrú aposta pel mar com a element estratègic de 
promoció econòmica però també com a element estratègic de co-
neixement. L’Ajuntament de la ciutat treballa per poder ser la seu de 
la	FNB,	en	cas	que	finalment	es	produeixi	el	trasllat	de	la	seu	actual	a	
Barcelona,	però	amb	independència	d’aquest	fet,	es	considera	el	mar	
un element estratègic de desenvolupament econòmic per a la ciutat. 
En aquest context, la programació 2013 del Campus Universitari de 
la Mediterrània (CUM) ja incloïa en la seva oferta educativa 6 cursos 
relatius al sector nàutic, pesquer i marítim.

A banda, a través del CUM es treballa per oferir a la ciutat estudis 
universitaris vinculats a la Nàutica.

A Vilanova i la Geltrú hi ha l’Escola de Formació Aeronàutica que ofereix 
la titulació oficial de Tècnic en Manteniment d’Aeronaus de les moda-
litats	A1/A2	i	B1.1/B1.2	de	motors	de	turbina	i	pistó.	Després	d’haver	
establert	un	conveni	amb	el	Servei	d’Ocupació	de	Catalunya	(SOC)	i	amb	
la Fundació Parc Aeronàutic Sabadell, l’escola inicia una nova etapa amb 
l’objectiu d’ampliar la seva oferta formativa i el nombre d’alumnes. Per 
al nou curs 2013-2014 hi ha hagut més d’un centenar de preinscripcions 
per a les 30 places amb què compta el primer curs de l’escola. 

5. Estudis universitaris de nàutica (CUM)

6. Escola de Formació Aeronàutica de Vilanova i la
    Geltrú
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Durant l’estiu l’Ajuntament 
de Vilanova i la Geltrú a tra-
vés de l’IMET i de la Regidoria 
d’Urbanisme,	Obres	i	Habitatge	
realitzen actuacions de millora 
als centres educatius que són de 
competència municipal (escoles 
públiques d’educació infantil i 
primària i llars d’infants munici-
pals). Al llarg del curs, l’IMET ja 
realitza tasques de manteniment 
i conservació dels edificis mit-
jançant els conserges titulars de 
les escoles, però és a l’estiu quan 
es duen a terme les interven-
cions més destacades. Enguany 
es destina una partida prevista 
de 65.000 euros. 

Escola Arjau:
S’ha construït una passera de 
ciment de 410 m2 al pati, des 
de l’entrada per la rambla del 
Far fins als edificis interiors de 
l’escola, amb una rampa d’accés 
per a minusvàlids i cotxets a la 
passarel·la central. Aquesta zona 
cimentada serveix per evitar el 
fang en dies de pluja i millorar 
l’accessibilitat.

Escola Ginesta:
Reparació de part de la façana de 
l’aulari del pati interior.

Escola Margalló:
S’ha canviat 6 jocs de finestres 
velles per unes noves d’alumini 
als vestidors i 2 vidrieres d’accés al 
pati interior. S’ha reparat 3 portes 
de fusta.

Escola Aragai:
S’ha ampliat la rampa interior a 
l’edifici millorant l’accés al vestí-
bul i s’ha reparat les rajoles cai-
gudes als lavabos de la 1a i 2a 
planta.

7. Obres de manteniment als centres educatius

Escola Cossetània:
S’ha fet la reparació de 9 por-
tes de fusta de l’aulari i se n’ha 
col·locat 4 de noves. També s’ha 
reparat les portes corredisses 
d’armaris d’informàtica i de les 
taquilles

Escola Canigó:
S’ha reformat els lavabos inte-
riors de l’edifici d’administració 
obrint una porta exterior al pati 
de l’escola. Modificat sanitaris, 
radiadors,  portes i s’ha construït 
una rampa d’accés amb barana. 
També s’ha col·locat una tanca 
de protecció de ferro a l’exterior 
de l’escola pel carrer Canigó per 
allargar la zona de seguretat per 
a pares i alumnes.

Escola Pompeu:
S’ha construït una rampa d’obra 
de 1,80m d’amplada i de 23m 
de llargada amb baranes d’acer 
galvanitzat per millorar l’accés 
al vestíbul exterior de l’edifici a 
la	banda	del	carrer	Pelegrí	Ba-
llester. 

Escola Volerany:
S’ha senyalitzat amb pintura de 
passos zebra la cruïlla dels ca-
rrers de Canyelles i de Castellet 
per millorar els accessos. S’ha 
col·locat unes baranes  davant 
de la porta d’accés pel carrer de 
Canyelles i s’ha col·locat pilones 
de protecció.

Escola Llebetx:
S’ha fet la reparació de tota la 
tanca perimetral exterior d’obra 
de l’escola, tapant esquerdes i 
pintant-la de color blau.

Llar	d’infants	La	Baldufa:
S’ha col·locat el terra nou de ma-
terial linòleum de color verd a 
les aules.



Margalló Arjau

Volerany Ginesta

Cossetània Canigó

Aragai Llebetx
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Al maig d’enguany la Generalitat va presentar l’avantprojecte 
d»ampliació de l»escola Sant Jordi a la comissió de seguiment Sant 
Jordi-Pasífae, formada pels equips directius i les AMPA d»ambdues es-
coles, a més de les regidories d»Educació i Urbanisme de l»Ajuntament 
de VNG i el departament d»Ensenyament de la Generalitat, per tal 
que en fessin les valoracions o aportacions pertinents. 

L’ampliació de l’escola suposarà una inversió de gairebé 2 milions 
d»euros a la ciutat i comportarà millores a les actuals instal·lacions 
amb la renovació de la cuina i l»ampliació del menjador existents. 

8. Sant Jordi-Pasífae

•	Fira	Zona	E
La	Fira	Zona	E	assolirà	durant	l’actual	curs	
2013-2014 la quarta edició. És una fira que 
en les dues darreres edicions s’ha celebrat a 
la plaça de la Vila amb l’objectiu de guanyar 
en visibilitat i nombre de visitants. En l’edició 
passada es van comptabilitzar unes 1800 
visites, de les quals una part important eren 
visites concertades individuals i de grup de 
l’alumnat que havia d’iniciar l’etapa pos-
tobligatòria.	La	Fira	Zona	E	presenta	tota	
l’oferta formativa que té Vilanova i la Geltrú 
i la comarca del Garraf així com les sortides 
professionals que acompanyen aquesta for-
mació. El certamen també compta amb un 
programa de conferències, xerrades i activi-
tats paral·leles que es desenvolupen els dies 
previs a la fira.

•	Cicle	xerrades	IMET
El Cicle de xerrades que organitza l’IMET té 
per objectiu abordar temes relacionats amb 
l’educació proporcionant informació i re-
cursos per donar suport a la tasca educativa 
de les famílies, professionals, docents, etc. 
Durant el curs 2012-2013 es van organitzar 
una desena de xerrades a les quals hi van 
assistir un total de 353 persones. Entre els 
temes que es van tractar hi havia la reducció 
del fracàs escolar; la gelosia entre germans; 
les habilitats emprenedores o la disgrafia.

9. Programes i projectes



•	PAE
El Programa d’Animació Edu-
cativa és una eina a l’abast dels 
docents dels centres educatius 
que els permet realitzar activi-
tats culturals i lúdiques amb els 
infants i joves de suport a la seva 
tasca pedagògica. Destaca dins 
del	PAE	l’oferta	‘Anem	al	Tea-
tre’, programa organitzat per 
la	Diputació	de	Barcelona	i	els	
ajuntaments que ofereix en ho-
rari escolar espectacles de teatre, 
dansa, música i circ. Durant el 
curs 2012-2013 es van oferir 225 
activitats a les quals hi van assistir 
un total de 46.200 alumnes de 
27 centres educatius. Per al curs 
actual també s’ha ofert un total 
de 225 activitats d’àmbits com les 
arts escèniques; coneixement de 
la ciutat; convivència, ciutadania 
i diversitat; educació ambiental, 
esports, patrimoni i oferta mu-
seística, recursos al centre i per al 
centre i salut.

•	PAL
El Programa d’Animació a la 
Lectura se centra en prioritzar 
la lectura com a element clau 
en la formació i l’èxit escolar de 
l’alumnat d’educació infantil i 
primària. Mitjançant personatges 
com la Ratoliva per als nens i ne-
nes de P3 a 2n de primària i l’Iu 
El Detectiu, fins a 6è de primària 
es duen a terme activitats i tallers 
per tal que l’alumnat incorpo-
ri l’hàbit de llegir d’una forma 
divertida i lúdica. Aquest és un 
programa en el qual hi participen 
la totalitat de centres educatius 
d’infantil i primària de VNG.

•	Pati	Obert
El	Pati	Obert	és	una	iniciativa	
entre diferents regidories de 
l’Ajuntament de VNG per po-
sar a l’abast de la ciutadania els 
patis i les instal·lacions esporti-
ves exteriors d’algunes escoles 
perquè els més joves en puguin 
gaudir durant els caps de setma-
na. Actualment participen del 
projecte	Pati	Obert	les	escoles	
Ginesta, Llebetx, Canigó i Arjau i 
hi col·laboren les associacions de 
veïns del Tacó i Mar i les ampes 
de l’escola Llebetx i de l’escola 
Canigó.

•	Cultura	Emprenedora
El projecte Cultura Emprenedora 
a l’escola aposta per incentivar 
i promoure l’emprenedoria als 
centres educatius fomentant i 
posant en pràctica valors com 
l’esforç, la creativitat, la respon-
sabilitat i la motivació. Durant 
el curs 2012-2013 s’han realitzat 
un total de 22 activitats i hi ha 
participat 6 centres educatius i 
un total de 350 alumnes.

•	Descobrim	Vilanova
Aquest projecte pretén dotar el 
professorat de la ciutat de ma-
terials didàctics que recullen els 
aspectes diferencials de Vilano-
va i la Geltrú en l’àmbit cultural, 
històric, econòmic, geogràfic o 
gastronòmic. Hi participen 13 
centres  educatius i un total de 
1900 alumnes.
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•	Aules	estudi
En l’època prèvia als exàmens 
de final de curs i selectivitat 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú,mitjançant l’IMET i la Regi-
doria de Cultura, posen a l’abast 
de la ciutadania les aules d’estudi 
ubicades a les biblioteques muni-
cipals	Joan	Oliva	i	Armand	Car-
dona i a la biblioteca de l’institut 
Joaquim Mir. Són espais per a 
l’estudi i preparació d’exàmens 
oberts fora de l’horari habitual 
i que per tant no presten els ser-
veis habituals.

Durant el curs 2012-2013 més de 
1322 persones han utilitzat les 
aules estudis que han estat dispo-
nibles de la següent manera:
*Biblioteca	Joan	Oliva:	23	dies
*Biblioteca	Armand	Cardona:	12	dies
*Biblioteca	Joaquim	Mir:	9	dies

•	TASTETS
Aquest és un projecte de l’IMET 
que vol facilitar a l’alumnat que 
està estudiant l’educació secun-
dària obligatòria, en el cas de no 
obtenir	el	GESO,	diferents	eines	i	
recursos per tal de poder dissen-
yar l’itinerari acadèmic i profes-
sional. L’objectiu és posar en valor 
la formació de PQPI-PTT i animar 
els joves a afrontar l’estudi com 
un repte de cara al seu futur per-
sonal i professional. Durant el 
curs 2012-2013, un total de 65 
alumnes han assistit a les sessions 
del projecte TASTETS.

•	Far-	Programa	de	diversificació	
curricular
S’adreça a l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO	amb	alguna	dificultat	

d’aprenentatge o que mostra 
actituds de desmotivació, incons-
tància i perill d’absentisme acadè-
mic que necessiten d’actuacions 
individualitzades i adaptacions 
curriculars per a la seva integra-
ció escolar, social i laboral. Aquest 
programa combina la formació 
a l’institut amb activitats de ti-
pus pràctic a través del desen-
volupament de diferents oficis a 
l’empresa ordinària. El curs 2012-
2013 va augmentar notablement 
la participació de centres i alum-
nes. Actualment hi ha 9 centres 
d’ESO	adherits	al	conveni	i	un	
total de 35 alumnes hi van parti-
cipar el curs passat.

•	Claki
Es tracta d’una iniciativa pionera 
per reciclar l’oli de cuina i con-
vertir-lo en biodièsel que es va 
implantar com a experiència pilot 
el curs 2012-2013 a l’escola Pom-
peu Fabra. Durant el curs passat, 
en els quatre mesos que es va 
realitzar l’experiència, es van re-
collir un total de 665 litres d’oli, 
una mitjana de 0,53 litres d’oli 
al mes per família. El programa 
Claki	s’inclou	dins	l’Agenda	21	es-
colar de les regidories d’Educació 
i Medi Ambient de l’Ajuntament 
de VNG. L’oli és recollit a l’escola 
per personal del TEGAR que tam-
bé en fan la gestió posterior.

Per al curs 2013-2014 ja s’ha con-
firmat la participació en aquest 
projecte de les escoles Pompeu 
Fabra; Canigó; Aragai, Arjau; 
Margalló; Providència; Escola Pia; 
La Pau i El Cim.






