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S’inicia el curs escolar 2016-2017 

 
L’escola Cossetània celebra enguany el 50è aniversari de la 
seva fundació 
 
Aquest dilluns més de 9.000 alumnes de des de P3 a 6è de Primària i d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) inicien el nou curs 2016/2017 a Vilanova i la 
Geltrú. 
 
L’alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, i el regidor d’Educació i Ocupació, Joan 
Martorell, han visitat l’escola Cossetània en aquest primer dia de curs, coincidint 
amb el fet que el centre celebra enguany el 50è aniversari de la seva fundació. 
L’escola ha programat al llarg del curs un conjunt d’activitats i publicacions per 
tal de commemorar-ho.  
 
A data 5 de setembre, el total d'alumnes matriculats entre els cursos de P3 i 6è 
de Primària és de 6.322, dels quals 4.249 (67,2%) ho fan en un centre públic i 
2.073 (32,8%) ho fan en un centre concertat. El curs passat el total va ser de 
6.461 alumnes.  
 
Si ens fixem en les dades d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), aquí hi ha un 
lleuger increment, 2.889 enfront als 2.820 del curs 2015/2016. Els alumnes es 
distribueixen en centres públic, 1.857 alumnes (64,3%), i en centres privats, 
amb 1.032 alumnes (35,7%). 
 
La ciutat disposa de 22 centres educatius, repartits en 11 escoles públiques 
d'educació infantil i primària, 6 escoles concertades i 5 instituts públics. Quant a 
aules, la distribució és la següent: 254 aules totals de 2n d’Educació Infantil i 
Primària i 103 aules d’ESO. 
 
La tendència de decreixement en el nombre de naixements ha suposat que 
finalment s’ofereix una línia a nivell de P3 a les escoles l’Aragai, Canigó, l’Arjau i 
Ítaca. 
 
Quant a les dades del primer cicle d'educació infantil, la ciutat disposa de dues 
llars municipals d'infants, La Baldufa, que disposa de 107 places, i L'Escateret, 
amb 102 places. Així, el total de places que oferta la ciutat, sumant les que 
ofereixen les dues llars de titularitat de la Generalitat, és de 442 places. 
 
D’altra banda, l’institut Dolors Mallafrè ha habilitat nous mòduls per acollir un 
grup més de 1r de Batxillerat en la modalitat d’Arts plàstiques i escèniques. 
 
Quant la designació de centre, el grau de satisfacció per a les sol·licituds que 
entren en primera opció a P3 és del 90,385, enfront del 86,58% de l’any Passat. 
I el grau de satisfacció de les sol·licituds que entren en primera o segona opció a 
P3 és del 92,48%, enlloc del 91,70% del darrer curs. Cal recordar que des del 
curs 2014/2015 Vilanova i la Geltrú té zona única.  
 



 

 

Si mirem aquest mateix índex quant a primer d’ESO tenim que el grau de 
satisfacció de les sol·licituds que entren en primera opció a 1r d’ESO és del 
86,32% (82,30% el curs 2015/2016) i de les que entren en primera o segona 
opció a 1r d’ESO és del 91,30% (85,40% el curs 2015/2016). 
 
 
Obres a les escoles durant l’estiu 
 
Anualment, el Servei d’Educació de l’IMET recull les necessitats i les obres 
relatives al manteniment dels centres docents públics d’educació infantil i 
primària que cal dur a terme durant l’estiu per tal que no interfereixin amb 
l’activitat docent i acadèmica. 
 
Enguany s’ha destinat a obres d’estiu més de 206.000 euros. A aquesta 
quantitat econòmica cal afegir l’assignació anual de 87.000 euros que es 
destinen a les escoles perquè, de forma directa, gestionin el manteniment 
ordinari i reparacions menors i les reparacions que directament s’assumeixen 
des d’Educació al llarg de l’any. Un total de més de 320.000 euros és la xifra que 
enguany s’haurà dedicat. 
 
A banda d’aquest manteniment relacionat directament amb accions de reparació 
i obres, des de l’IMET també s’assumeixen els consums de subministraments, 
neteja i vigilància. 
 
A l’estiu també es compta amb una tasca intensa per part dels conserges titulars 
i de suport. Així mateix, cal destacar també la col·laboració constant durant tot 
el curs de la Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat, Brigada Municipal, Servei de 
Jardineria i Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de VNG amb intervencions com 
la neteja de graffits i pintades; repàs de jardineria; reparació de mobiliari 
esportiu, pintura, etc.; col·locació de bancs i papereres, o actuacions dels 
accessos i senyalitzacions zones escolars. Aquest curs, a l’escola Margalló es van 
reformar i pintar aparcaments de minusvàlids al carrer, es va posar una tanca de 
protecció a la sortida i es va senyalitzar la zona. A l’escola Ítaca el maig d’aquest 
any 2016 s’ha col·locat senyalització vertical per alentir el transit). 
 
 
Ajuts a l’escolaritat 
 
El Servei d'Educació de l'Institut Municipal d'Educació i Treball i la Regidoria de 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú atorguen als centres 
educatius de la ciutat una línia d'Ajuts a l'Escolaritat per a la despesa de llibres, 
material escolar/informàtic i/o activitats/sortides dins l'horari lectiu del centre, 
destinada a fer front a les necessitats de l'alumnat amb una situació de 
precarietat econòmica i social. 
 
Aquest any 2016 l’aportació ha estat de 160.000 euros, dels quals 40.000 han 
estat aportats per Serveis Socials i 120.000 per l’IMET. 
 
Aquests ajuts han d’anar destinats a l’alumnat que compleixi els següents 
requisits: 
 
- que estigui cursant Segon Cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o 
Educació Secundària Obligatòria, l’any 2015. 
 



 

 

- que la seva situació comporti necessitat socioeconòmica, coneguda i valorada 
per l’escola. 
 
Els centres articularan els criteris i el procediment per valorar l’alumnat 
destinatari d’aquests ajuts, i hauran d’aprovar la relació d’aquest i els imports 
atorgats en reunió de consell escolar de centre.  
 
L’any 2015 aproximadament 1.700 alumnes van poder gaudir d’aquests ajuts. 
 
 
Nous cicles formatius 
 
Quant a nous cicles formatius que s’incorporen en l’oferta educativa de la ciutat, 
tenim que l’institut Joaquim Mir ofereix un CFGM Gestió Administrativa en l’àmbit 
jurídic. Altres estan pendents d’autorització. 
 
La Mesa del Ferrocarril i Educació es reactiva amb l’objectiu d’assolir un cicle 
superior de formació professional dual en l’àmbit del manteniment ferroviari. 
 
Així mateix, s’està treballant amb la creació d’un Consell Municipal de Formació 
Professional com a espai que agrupi tots els agents socials, educatius i 
empresarials relacionats amb la formació professionalitzadora amb l’objectiu de 
promoure aquelles accions o cicles formatius que la realitat del territori 
requereix. 
 
 
Programes i projectes de la Regidoria d’Educació 
 
La Regidora 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. 
 
Pla d’Animació a la Lectura  
• Objectius: animació a la lectura i formació d’usuaris.  
• PAL 2015-2016: participació del 100% dels centres d’educació infantil i 

primària, tant públics com concertats.  
• Organitza: Regidoria d’Educació i Regidoria de Cultura, a través de les dues 

biblioteques municipals 
 
Aules Estudi 
• Objectius: proporcionar a la cuitadania un espai idoni on poder estudiar 
• Aules Estudis 2016: 1.800 persones usuàries 
• Organitza: Regidoria d’Educació i Regidoria de Cultura, a través de les dues 

biblioteques municipals i la biblioteca de l’institut Joaquim Mir 
 
Projecte ‘Descobrim Vilanova i la Geltrú’ 
• Objectiu: dotar el professorat de les escoles d’uns materials didàctics que 

recullen els aspectes diferencials de la ciutat perquè l’alumnat descobreixi la 
realitat local.  

• Projecte Descobrim Vilanova i al Geltrú curs 2016-2017: 800 alumnes / 6 
escoles  

• Impulsa: Servei d’Educació de l’IMET de l’Ajuntament de VNG  
 
Cicle de xerrades de l’IMET curs 2015-2016 



 

 

• Objectiu: treballar temes relacionats amb l’educació, proporcionant 
informacions i recursos que donin suport a la tasca educativa de les famílies. 
Destinat prioritàriament famílies, tot i que resten obertes a qualsevol persona 
interessada en el tema, siguin AMPES, professorat, psicòlegs, pedagogs o 
altres. 

• Curs 2015-2016: 7a edició. 11 xerrades, participació de 432 persones.  
• Organitza: servei d’Educació de l’IMET. 
 
Projecte Tastets 
• Objectiu: orientar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO amb dificultats per obtenir el 

Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), facilitant-los eines i 
recursos perquè puguin dissenyar el seu propi itinerari acadèmic i 
professional, i acompanyar-los en la presa de decisions , informant-los sobre 
les opcions formatives existents en cas de no obtenir el GESO.  

• Curs 2015/2016 –maig 2016-: 80 alumnes de gairebé tots els centres de 
secundària de Vilanova i la Geltrú 

• Organitza: Servei d’Educació de l’IMET de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú  

 
Programa d’Animació Educativa (PAE) 
• Objectius: el PAE esdevé una eina per facilitar la tria d'activitats de suport a 

la tasca pedagògica dels centres educatius i alhora apropar l'alumnat al seu 
entorn més immediat: recursos, espais, serveis de la ciutat... 

• Curs 2015-2016: han participat en el projecte 26 centres escolars i altres 
modalitats de centres, 44.402 assistents a les diferents activitats i tallers 
realitzats. 241 activitats proposades per un total de 45 organitzadors  

• Col·labora: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Enguany s’ha signat l’adhesió 
al programa per als cursos escolar 2016-2017 a 2019-2020. 

 
Projecte FAR 
• Objectiu del programa: donar suport a aquest alumnat, motivant les seves 

capacitats i interessos mitjançant la realització d'unes pràctiques en empresa 
d'un ofici que prèviament ells han escollit.  

• Curs 2015/2016: han participat 35 joves dels centres educatius de 
secundària de la ciutat de 3r i 4t de secundària que presenten dificultats en 
l'aprenentatge, desmotivació, inconstància i/o risc d'absentisme acadèmic. 
Més d'un 70% dels alumnes han finalitzat aquesta experiència 
satisfactòriament. 

• Organitza/impulsa:Regidoria d'Educació a través de l'IMET en conveni amb el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Col·laboradors: 35 empreses, 
entitats i associacions  

 
Projecte Cultura Emprenedora 
• Objectius: col·laborar i donar suport al professorat en la tasca de formar als 

infants en la iniciativa i l'esperit emprenedor, desenvolupant valors i 
competències pròpies del món de l'emprenedoria, sabent que són aspectes 
bàsics per formar futurs adults compromesos amb la societat. 

• Curs 2015/2016: 10 escoles participants de primària de VNG (l'Aragai, 
Canigó, la Pau, Llebetx, Sant Bonaventura, escola Pia, el Cim, la Ginesta, 
Sant Jordi i Santa Teresa de Jesús. 

 
Zona Educació. Sortides educatives i professionals del Garraf 



 

 

• Objectiu: acostament als estudis postobligatoris que es poden fer a la 
comarca i una mica més enllà. Posa en comunicació i relació els centres 
participants entre ells.  

• Fira Zona E 2016: 6a edició, +1.000 persones visitants, 14 centres visitants. 
28 centres educatius, organismes i entitats en els estands del recinte firal de 
la plaça de Soler i Carbonell (dies 14 i 15 d’abril). Activitat complementària 
els dies 12 i 13 d'abril amb dues xerrades a les instal·lacions de l'IMET. 

• Organitza: IMET 
 
Pati Obert  
• Objectiu: ampliació de les zones esportives, d’esbarjo i de joc de la ciutat 

evitant un ús indiscriminat i inapropiat, creant vincles de proximitat amb la 
comunitat i el territori. Tot i que el Pati Obert s’adreça a tota la ciutadania, 
són els més joves els qui utilitzen més aquests punts.  

• Curs 2015-2016: increment del nombre de persones que han fet ús 
d’aquests espais en gairebé 2.000 usuaris = increment del 31% respecte al 
curs anterior. Un total de 8.302 persones han fet servir el Pati Obert. Espais: 
patis escolars de les escoles la Ginesta, Canigó, Llebetx, l’Arjau i Ítaca. 

• Gestió: Servei d’Educació de l’IMET. Amb la col·laboració de les regidories 
d’Esports, Participació Ciutadana, Convivència i Equitat i Joventut, juntament 
amb les direccions dels centres escolars, les AMPA, les Associacions de Veïns 
implicades i la Policia Local. 

 
 
Consell Escolar Municipal 
 
Dins del Consell Escolar Municipal s’han constituït grups de treball (GT): 
 
- GT Planificació educativa VNG: integrat per membres del CEM i direccions dels 
centres educatius. L’objectiu principal és analitzar la situació actual 
principalment en els nivells de P3 i 1r ESO i elevar les propostes al Departament 
d’Ensenyament. 
 
- GT Vulnerabilitat infantil: aquest grup de treball sorgeix de les reunions 
mantingudes amb la Plataforma DIAE (Drets de la Infància en l’Àmbit de 
l’Educació –sorgida des de la FAPAC.-) coincidents amb la posada en marxa del 
Pacte Social de Vilanova i la Geltrú i el Pla de Xoc d’Emergència Social 2016. 
Així, es planteja al Consell Escolar Municipal de VNG la creació d’un grup de 
treball per debatre, proposar i establir conclusions al voltant de la vulnerabilitat 
infantil. 
 
I, tot i que no directament dependents del CEM: 
 
- Creació d’un Consell d’AMPAs: el seu objectiu és crear un espai de trobada en 
què les AMPA de la ciutat puguin compartir experiències, iniciatives i projectes, 
convidant-les a què s’impliquin més enllà del seu centre vertebrant propostes i 
interessos comuns. Format per un delegat/ada de cada AMPA, sigui membre de 
la Junta Directiva de l’AMPA o un membre de l’associació escollit per la Junta i 
personal tècnic i municipal de la Regidoria d’Educació. 
 
- Projecte d’Aprenentatge Servei per a l’alumant d’educació secundària (ApS). 
L’ApS és un projecte que integra el servei a la comunitat i l’aprenentatge 
acadèmic en un sol projecte que permet als estudiants formar-se tot treballant 
sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo, una experiència 



 

 

formativa que alhora tingui utilitat social i contribuir a la formació de ciutadans i 
futurs professionals. 
 
S’inicia el treball de coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics i es 
demana una participació activa dels membres del CEM. 
 

 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

12 de setembre de 2016 


